
Baltorpskolen - Dispensationsansøgning vedrørende to spor pr. matrikel

 
Ifølge bilag 5 i styrelsesvedtægten for skolerne under ”Øvrige bestemmelser vedrørende skoler” under 
punkt b) skal der minimum være to spor på hver matrikel i distriktsskolen. Dog er der en 
overgangsbestemmelse, hvor skoler, der ved vedtagelsen af denne styrelsesvedtægt, på en eller flere 
årgange, kun havde et spor på en matrikel, undtages for bestemmelsen om to spor pr. matrikel på de 
pågældende årgange, indtil der igen er grundlag for to spor. Der kan i helt særlige tilfælde ansøges om 
dispensation for minimum to spor. Ansøgning om dispensation skal forelægges Børne- og Skoleudvalget. 

Der ansøges hermed om dispensation for to spor på hver matrikel i forbindelse med kommende 7. klasser 
skoleår 2019/20 på afdelingen Rugvænget.

Baggrund:

Siden august 2019 har Baltorpskolen afdelingen Rugvænget mistet en del elever på 6. årgang. Det 
medfører, at vi i forbindelse med klassedannelsen på 7. årgang kun kan etablere tre 7. klasser – én på 
Rugvænget og to på Grantoften.

Siden 1.8. 2019 har 13 elever på 6. årgang forladt afdelingen Rugvænget. Det forventes, at yderligere tre 
elever forlader skolen. Fordelingen fremgår af nedenstående skema.

Elever Flyttet til/skoleskift til Begrundelse
6 elever Skovvejens skole Ønsker ikke at flytte matrikel i 

udskolingen, manglende trivsel i 
klassen, utilfreds med 
skoletilbuddet, flyttet til 
distriktet

1 elev Måløvhøjskole
1 elev Skovlunde skole
1 elev Hedegårdsskolen
1 elev Flyttet bopæl til anden kommune
3 elev Skoler uden for kommunen Manglende trivsel
4 elever Forventet skoleskift Søger Hedegårdsskolens 

idrætslinje eller efterskole

På baggrund af det aktuelle elevtal, er der derfor kun behov for at oprette tre 7. klasser.

På skolen er vi i fuld gang med at undersøge og kortlægge årsager til, at vores elever vælger et andet 
skoletilbud, herunder

- evaluering af udskolingsmodel, herunder betydningen af matrikelskift og opbrud med stamklasser
- systematisk arbejde med sociale træningsprogrammer fra 0. – 9. klasse
- systematisk arbejde med trivselsmålinger 
- øget fokus på faglighed

Sammen med skolebestyrelsen og medarbejdere har vi igennem længere tid arbejdet med skolens vision og 
værdier, som vil være omdrejningspunkt for vores fremadrettede arbejde på Baltorpskolen.  Vi ønsker, at 



”Baltorpskolen - din lokale skole – fællesskabets skole”, hvilket betyder, at vi vil være et godt og naturligt 
skolevalg for alle børn og unge i vores distrikt samt andre børn, der måtte have lyst til at gå på 
Baltorpskolen. Vores nøgleværdier er Faglighed, Ansvar og Bæredygtighed, som skal gennemsyre alle 
elementer og niveauer i vores arbejde i organisationen.

Vi oplever en meget engageret og forpligtet skolebestyrelse, der ønsker Baltorpskolen det bedste 
udgangspunkt og den bedste udvikling, og at vi er et attraktivt skoletilbud på tværs af vores mangfoldige 
elevgrundlag. 

Vi går derfor ud fra, at vi fremadrettet kan fastholde skolens ambition om at være minimum to spor på hver 
årgang, og vil selvfølge gør alt for, at vores elever ønsker, søger og forbliver i vores skoletilbud. 


