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Kommisorrium for analyse af skolekapacitet i Støvring 2021 
 

Formål 

Der udarbejdes en analyse af kapacitetsbehovet for skoler i Støvring med henblik på at sikre tilstrækkelig 
kapacitet i forhold til den stigning i antal elever, der forventes på baggrund af den nyeste 
befolkningsprognose fra marts 2021. Børne- og Familieudvalget har d. 5. maj udvalgt to scenarier til 
analysen. Udvalget ønsker med analysen belyst mulighederne for enten udvidelse af de to eksisterende 
skoler eller muligheden for en selvstændig overbygningsskole, evt. i kombination med andre 
uddannelsesinstitutioner/ungetilbud. Skoledistrikter og halkapacitet skal også indgå i analysen.  

 

Grundlag 

Skolekapacitet i Støvring blev senest behandlet i 2018. Her blev det vedtaget; at der skulle laves en 
tilbygning af de to eksisterende skoler i to etaper, at Karensmindeskolen fremover skulle være 
overbygningsskole for Øster Hornum Børneunivers og en ændring i skoledistriktets grænser.  

Den nyeste befolkningsprognose for Rebild Kommune generelt og Støvring specifikt er sidenhen blevet 
præsenteret for Børne- og Familieudvalget d. 5. maj 2021.  

 

Den nye prognose viser, at antallet af 6-15-årige i Støvring er steget fra 1.345 børn i 2020 til 1.384 børn 
i 2021, det vil sige en stigning på 39 børn. Den forventede stigning frem til år 2034 er på 722 børn. I 
forhold til den seneste prognose, er det en yderligere stigning på knap 130 børn samlet i Støvring. 

 

Den nye analyse skal klarlægge om den nye befolkningsprognose medfører behov for yderligere 
skolekapacitet, end initiativerne fra 2018 sikrer, samt hvilke muligheder der er for at imødekommet evt. 
behov for yderligere kapacitet. 

 

Forudsætninger 

Analysen skal klarlægge kapacitetsbehovet og mulige scenarier for at imødekomme behovet. Analysen 
tager afsæt i en række forudsætninger, som alle har betydning for, den endelige vurdering af 
kapacitetsbehovet.  

 

I forbindelse med tidligere kapacitetsanalyse blev nedenstående forudsætninger politisk vedtaget: 

 Antallet af klasser er uden 10. klasse og modtagerklasser 

 Der er ikke tillagt elever fra andre distrikter, men er alene på baggrund af børn i skoledistrikterne 
i befolkningsprognosen tillagt eleverne fra Øster Hornum distrikt i overbygningsklasserne 

 Nye årgange i befolkningsprognosen er fratrukket 10 % i udgangspunktet, samt 10 % af 
udviklingen i prognosen.1 

 
1Befolkningsprognosen minus 10 % i tilvækst på nye børn og tilflyttere anvendes som forudsætning ved analyse af 
behov for kapacitet, idet den ”rene” prognose ikke tager højde for en forventet nedgang i konjunkturer over en 20-årig 
periode og dermed er behæftet med en vis usikkerhed. Usikkerheden betinges bl.a. af den økonomiske udvikling og 
udviklingen i antal arbejdspladser i Aalborg/Himmerland. 
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 Der udløses nye klasser ved den 27., 53., 79. samt 105. elev, hvor der maksimum er 26 elever i 
én klasse.  

 

Scenarier for udbygning af skolekapacitet 

Børne- og Familieudvalget har d. 5. maj udvalgt to scenarier til analysen. Udvalget ønsker med analysen 
belyst mulighederne for enten udvidelse af de to eksisterende skoler eller muligheden for en selvstændig 
overbygningsskole, evt. i kombination med andre uddannelsesinstitutioner/ungetilbud. Skoledistrikter og 
halkapacitet skal også indgå i analysen. 

Forvaltningen afdækker om udvidelse af de eksisterende skoler er en mulighed. Hvis det ikke er muligt at 
udvide de eksisterende skoler, anbefaler forvaltningen, at der i arbejdes med et alternativt scenarie 
hertil, som belyser en selvstændig ny skole for 0.-9. klasse i Støvring.  

 

1. scenarie: Udvidelse af eksisterende skoler 

2. scenarie: Selvstændig overbygningsskole etableret enten som nybyggeri eller på en af de 
eksisterende skoler. I sidste tilfælde vil der skulle etableres 0.-6. klasses skole som nybyggeri.  

3. scenarie (hvis scenarie 1 er udelukket): Selvstændig ny skole i Støvring for 0.-9. klasse.  

 

Hvert scenarie belyses i forhold til:  

 Kapacitetsbehov  

 Fysiske rammer og placering 

 Pædagogiske muligheder og overvejelser 

 Halkapacitet 

 Kapacitet i SFO 

 Kapacitet til medarbejdere 

 Udearealer 

 Økonomi 

Særskilt for scenarie 2 belyses muligheder for samarbejde med andre uddannelsesinstitutioner og 
erfaringer fra andre kommuner med selvstændige overbygningsskoler.  

 

Skoledistrikter 

Analysen vil undersøge, om eventuelle ændringer af skoledistrikter vil kunne imødekomme 
kapacitetsudfordringer. Ved en ny tredje skole i Støvring vil det være nødvendigt at revurdere 
skoledistrikterne.  

 

Procesplan 

Børne- og Familieudvalget vil blive præsenteret for udkast til kommissorium d. 9. juni. Her skal der 
træffes beslutning om analysens forudsætninger og scenarier for kapacitetsudvidelse. Umiddelbart efter 
mødet sendes kapacitetsbehov og scenarier til de berørte parter med henblik på input til analysen. I 
september vil analysen blive politisk behandling, hvorefter scenarier sendes i høring hos de berørte 
parter. Analysen præsenteres også på byrådets temamøde d. 22. september. Høringssvarene behandles i 
Børne- og Familieudvalget d. 29. september, hvorefter sagen oversendes til budgetforhandlinger.  



Side 3 af 5

Tidsplan 
Hvornår Handling Ansvarlig 
5. maj Igangsættelse af analyse på baggrund af ny 

befolkningsprognose. 
BFU 

 
9. juni 
 

Udkast til kommissorium BFU 

11. juni Kommissorium sendes ud til relevante 
parter til orientering og med henblik på 
input herfra til dele af analyse  

CBU 

 
11. juni – 20. august 
 

Input fra relevante parter til elementer af 
analysen.  

CBU 

8. september 
 

Analyse behandles i BFU og sendes i høring 
hos berørte parter 

BFU 

9. september – 20. 
september  

Høringsperiode CBU 

22. september Analysen præsenteres for byrådet på 
temamøde 

BY 

29. september Behandling i BFU efter høring. Oversendelse 
til budgetforhandlinger 

BFU 

 

Organisering 

Der er nedsat en arbejdsgruppe på tilsvarende vis som i 2018, som arbejder med udfoldelse af de 
forskellige scenarier. I arbejdsgruppen er der repræsentanter fra Center Børn- og Unge, Fællescenter 
Økonomi og IT og Fællescenter Sekretariatet (Byggeteamet), Center Sundhed, Kultur og Fritid og Center 
Plan, Byg og Vej.   
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Bilag 
I bilaget præsenteres tabel og grafer, der viser det forventede antal klasser samt kapaciteten for 
henholdsvis Støvring samlet, Bavnebakkeskolen og Karensmindeskolen med afsæt i disse 
forudsætninger.  

 

Befolkningsprognosen for Støvring viser fortsat vækst.  Den nye prognose viser, at antallet af 6-15-årige 
i Støvring er steget fra 1.345 børn i 2020 til 1.384 børn i 2021, det vil sige en stigning på 39 børn. Den 
forventede stigning frem til år 2034 er på 722 børn. I forhold til den seneste prognose, er det en 
yderligere stigning på knap 130 børn samlet i Støvring. 

 

I de efterfølgende figurer er tilføjet en yderligere forudsætning, for at vise den direkte påvirkning på 
klasserne, hvis der ikke indregnes plads til elever for eksempel fra andre distrikter v. ’forventede klasser 
28 elever’. Hvilke forudsætninger, der skal anvendes i analysen, skal der træffes politisk beslutning om d. 
9. juni. 

 

Nedenstående tabel viser det forventede antal klasser, kapacitet og klassekvotient for Støvring samlet. Af 
tabellen fremgår det, at forventede antal klasser overstiger kapaciteten i Støvring. Hvornår antal klasser 
forventes at overstige kapaciteten afhænger af, hvilke forudsætninger, der fastsættes for analysen.  

Samlet for Støvring viser den seneste prognose, at der vil være en jævn stigning i antallet af klasser over 
de kommende skoleår.  
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For Bavnebakkeskolen er forventningen på baggrund af prognosen en stigning i antallet af klasser. I 
skoleåret 22/23 forventes der 37 klasser, der vil stige til 42 klasser fra skoleåret 24/25 og 45 klasser i 
skoleåret 26/27. Fra skoleåret 31/32 vil antallet af klasser begynde at aftage. 

 

Med den igangværende udvidelse af Bavnebakkeskolen vil kapaciteten stige til 40 klasser, og det er 
forventningen at den beregnede stigningen i antallet af klasser kan rummes frem til skoleåret 24/25. 

For Karensmindeskolen viser beregninger på baggrund af den seneste prognose, at det forventede antal 
klasser er forholdsvis stabilt frem til skoleåret 28/29, hvor der efterfølgende er en stigning op til 40 
klasser i skoleåret 33/34. Med den planlagte udvidelse af Karensmindeskolen etape 1 og etape 2, vil 
skolen kunne rumme det beregnede antal klasser i perioden.


