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1. Lukning af Øtofteskolen som selvstændig skole - overflytning
som en samlet enhed til en folkeskole
Sagstype: Åben
Type:
Institutions- og Skoleudvalget I
Sagsnr.: 11/27450

Sagsfremstilling
Øtofteskolen er et sammenhængende undervisnings- og fritidstilbud for normalt begavede
børn, der er i følelsesmæssige og sociale vanskeligheder. Skolen bygger på en nær kontakt
mellem barnet og den voksne, og har som sin målsætning, indenfor trygge rammer, at styrke
elevens sociale, personlige og faglige udvikling.
Øtofteskolen rekrutterer børn fra hele Høje-Taastrup Kommune. Det er et fokusområde for
skolens arbejde at styrke sammenhængen til almenområdet. Særligt i forhold til at understøtte
børnenes tilbagevenden til almenområdet og dermed fortsatte skolegang på en af kommunens
øvrige skoler.
Skolen er normeret til 24 elever fra børnehaveklassen til 7. klasse. Øtofteskolen har 8 lærere
ansat, to pædagoger, en leder, en sekretariatsleder og en kombinationsstilling som pedel/pædagog. I alt er der 13 ansatte.
Skolen har i dag til huse i to bygninger på hver sin side af Bygaden ved Høje-Taastrup kirke.
De fysiske rammer fremstår nedslidte og lever i ringe grad op til de krav, man stiller til nutidens skole. Fx indeholder skolen ingen egentlige faglokaler, men ét værkstedslokale, der i dag
anvendes til sløjd. Den gamle del af skolen står for en større renovering af taget. Renoveringen
vil beløbe sig til ca. 2 mio. kr.
Der vil være en økonomisk fordel forbundet med at nedlægge Øtofteskolen som selvstændig
enhed og at placere den under en af kommunens øvrige skoler. Herunder at overflytte elever
og personale som en samlet enhed en anden skole. Konkret vil det give besparelse på ledelse,
administration, pedelfunktion, bygningsdrift og rengøring, ligesom en renovering af de gamle
bygninger undgås. Det indgår også i overvejelserne, at Øtofteskolens beliggenhed er attraktiv
og derfor formentlig kan sælges.
Sideløbende med beslutningen om at tage bygningen ud af drift, vil administrationen se nærmere på, hvordan enheden på sigt skal indgå som en del af et samlet folkeskoletilbud. Dette
med henblik på, at overflytningen kan bidrage til at børnene også fremover bliver en del af et
tilbud de vil profitere af og som sikrer en højere grad af inklusion med almenområdet.
Økonomi
Ved lukning af Øtofteskolen som selvstændig skole forventes det at kunne opnå en besparelse
på ledelse og administration med 523.000 kr. i års virkning og på bygningsdrift og rengøring
700.000 kr. Indtil bygningen evt. er afhændet vil der dog være en tomgangsleje på 300.000
kr.
Samlet årlig besparelse efter et salg forventes til kr. 1,2 mio. kr.
Bygningerne kan ligeledes sælges og en forventet handelspris for begge ejendomme er 4 mio.
kr.
Forslaget om lukning af Øtofteskolen indgår som en del af Budget 2012, hvor der skal ske en
reduktion i specialundervisningen.
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Retsgrundlag
Folkeskoleloven

Byrådets beslutning.
Politik/Plan
Ingen bemærkninger.
Information
Ingen bemærkninger.
Høring
Forslaget skal offentliggøres i et lokalt dagblad og sendes til høring. De høringsberettigede er
alle skolebestyrelser på kommunens skoler samt Danmarks lærerforening, HK og FOA.
Vurdering
Administrationen vurderer, at forslaget om at nedlægge Øtofteskolen som selvstændig enhed,
vil medføre en økonomisk besparelse på ledelse og administration samt bygningsdrift. Dertil
kommer muligheden for at sælge de grunde, som skolen ligger på.
Andre relevante dokumenter
Ingen bemærkninger.
Indstilling
Administrationen indstiller, at
1.

Øtofteskolen nedlægges som en selvstændig skole. Lærere og elever overflyttes som
samlet enhed til en folkeskole i kommunen.

2.

Administrationen udarbejder et notat om hvordan enheden overføres til en folkeskole,
som et samlet tilbud børnene fortsat vil profitere af og som sikrer en højere grad af inklusion med almenområdet.

3.

Administrationen udarbejder høringsmateriale og beslutningen sendes i høring.

Beslutning i Institutions- og Skoleudvalget den 02-11-2011
Sag nr. 1 Tillægsdagorden
Anbefales, idet der tilføjes et punkt 4
4. Inden endelig vedtagelse af lukning af Øtofteskolen er den endelig placering
fastlagt.
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