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1. Resume af dette Høringssvar  
Mariagerfjord Kommune har udarbejdet et forslag til ny fremtidig skolestruktur i 
kommunen. Dette forslag er sendt i høring og nærværende oplæg skal således 
betragtes som et officielt høringssvar. 
 
Nærværende oplæg indeholder et alternativt forslag til ny skolestruktur – 
Fasedeling i Øst og er beskrevet på de følgende sider. 
 
Der oprettes tosporet Indskoling (0. – 3. klasse) i Skelund i de eksisterende lyse 
og venlige bygninger på Skelund Skole. Her samles alle elever fra Als. Ø. 
Hurup, Skelund, Veddum samt opland. Hermed vil der blive 8 klasser i Skelund. 
Der oprettes tosporet Mellemtrin (4. – 6. klasse) og fortsat tosporet Udskoling 
(7. – 9. klasse) på Havbakkeskolen i Als. Hermed vil der blive 12 klasser i Als. 
 
Fasedeling i Øst – Fordele 
 

1. Økonomisk besparelse på kr. 864.000 årligt, hvilket er en yderligere årlig 
besparelse på kr. 572.000 i forhold til forslaget, som er sendt i høring. 
(Alle tal i udregningerne i Bilag 1, er Mariagerfjord Kommunes egne tal fra 
simuleringsmodel udarbejdet af Udviklingskonsulent Lars Rold Andersen).  

2. Mulighed for implementering 1/7 2011 og dermed mulighed for 
besparelse på kommunens budget allerede i 2011. 

3. Ingen investering i nye bygninger. 
- 12 klasser i Als passer til eksisterende lokalekapacitet på 12 

klasseværelser på Als Skole. 
- 8 klasser i Skelund passer til eksisterende lokalekapacitet på 8 

klasseværelser på Skelund Skole.  
4. Begrænset låneoptagelse af Mariagerfjord Kommune. Kommunen kan 

koncentrere låneoptagelsen omkring nybyggeri af skole i Hobro området. 
5. Ingen udgifter til lavdrift af Skelund Skole. 
6. Ingen risiko for tre spor i skoledistriktet – som ellers ville være en realitet, 

hvis ikke man gør noget, med deraf høje afledte fremtidige udgifter til 
ekstra spor i visse årgange i nær fremtid. 

7. Fortsat fornuftig brug af moderne bygningsmasse med lyse, venlige 
lokaler og godt indeklima. 

8. Mulighed for lærer-specialisering og faglig sparring på henholdsvis 
Indskoling, Mellemtrin og Udskoling. 

9. En skole – en skolebestyrelse. 
10.  2-sporet Indskoling som fleksibel fremtidig bufferzone mod vest. 
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1. Indledning 
Forslaget er udarbejdet i et samarbejde mellem Skelund Sogneskole’s 
skolebestyrelse, Skelund Landsbyforening samt Veddum Landsbylaug. 
 
Inden udarbejdelse af nærværende forslag har der været drøftelser om den 
fremtidige skolestruktur med Als Borgerforening, Øster Hurup Borgerforening 
samt Skolebestyrelsen ved Havbakkeskolen. 
 
Vi betragter nærværende alternative forslag som et seriøst, fornuftigt og 
gennemarbejdet alternativ til det foreliggende forslag om at samle alle elever fra 
0. – 9. klasse på Havbakkeskolen i Als, samt nedlægge Skelund Sogneskole og 
Øster Hurup Skole.  
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2. Økonomiske betragtninger vedrørende forslag om Samling i 
Øst på Havbakkeskolen, Als. 

I det foreliggende forslag til ny skolestruktur i Mariagerfjord Kommune, som nu 
er sendt i høring, foreslås der som et deleelement af forslaget at lukke Skelund 
Skole og samle alle eleverne på Havbakkeskolen i Als. Man vil ved at lukke 
Skelund Skole spare 5.8 mio. kr. i driftsudgift (i 2010 kroner) hvorimod den 
øgede udgift til drift på Havbakkeskolen andrager 4.3 mio. kr. altså en 
besparelse på 1.5 mio. kr. For at kunne realisere denne besparelse må man dog 
også afholde yderligere udgifter, som beskrevet i nedennævnte 3 punkter: 

 
1) Investering i nye lokaler på Havbakkeskolen for cirka 16 mio. kr., 

investeringen er dog anslået med stor usikkerhed og kan blive større. Med 
en finansiering af denne investering på 6 % årlig rente som anslået af 
kommunen selv, vil dette give en årlig ekstraudgift for kommunen på  
0.95 mio. kr.  

 
2) Forøgede udgifter til skolebuskørsel af cirka 110 elever, svarende til en 

anslået ekstra omkostning jf. kommunens egne nøgletal for 
skolebuskørsel per kilometer på mindst 0.3 mio. kr. 

 
  

3) Udgifter til lavdrift af Skelund Skole, som jf. bilag offentliggjort på 
kommunens hjemmeside andrager 0.15 mio. kr. per år. Dette bilag 
indeholder dog nogle poster sat ret lavt, blandt andet”vedligeholdelse af 
udenomsarealer samt ”varmeudgift” som eksempelvis er anslået til en 
fjerdedel af det i 2009 faktisk forbrugte. Et realistisk beløb til lavdrift af 
Skelund Skole er i stedet mindst 0.25 mio. kr. per år. 

 
Lægger man disse tre tal sammen vil de samlede årlige ekstraudgifter løbe op i 
mindst 1.5 mio. kr. - vel at mærke for at opnå en årlig driftsbesparelse på samme 
beløb. Der er efter vor bedste overbevisning ingen umiddelbar økonomisk 
besparelse ved at lukke Skelund Skole. 
 
Desuden vil der for Mariagerfjord Kommune opstå andre afledte negative 
økonomiske konsekvenser af at lukke Skelund Skole, eksempelvis bidrager 
Skelund Skole til Skelund-Veddum Hallens drift med et beløb på kr. 95.000,-. 
 
Der er derimod en væsentlig økonomisk besparelse at hente ved at udnytte den 
eksisterende bygningsmasse på Skelund Skole og benytte disse lokaler til en 
afdeling af en to-sporet skole. Derfor vil vi i det følgende beskrive hvorledes en 
sådan struktur kan etableres. 
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3. Forslag til ny skolestruktur – Fasedeling i Øst. 
 

3.1 Beskrivelse af forslag 
Der oprettes tosporet Indskoling i 
Skelund i de eksisterende bygninger på 
Skelund Skole. Her samles alle elever 
fra Als. Ø. Hurup, Skelund, Veddum 
samt opland. Hermed vil der blive 8 
klasser i Skelund. 
 
Der oprettes tosporet Mellemtrin    (4. – 
6. klasse) og fortsat tosporet Udskoling 
(7. – 9. klasse) på Havbakkeskolen i 
Als. Hermed vil der blive 12 klasser i Als. 
 
Skolen betragtes som en skole med en skoleleder og en skolebestyrelse. Der skal 
være en afdelingsleder for indskolingen. 
 

3.2 Pædagogiske / lærermæssige betragtninger 
Ved tosporet Indskoling og Mellemtrin er der 
mulighed for udvidede pædagogiske rammer 
indenfor hver af disse, idet der er to klasser 
på hvert klassetrin i modsætning til 
situationen i dag med en klasse på hvert 
klassetrin. Man vil have mulighed for at 
betragte henholdsvis Indskoling og 
Mellemtrin som ”små skoler i skolen” i 
lighed med den nuværende struktur på 
eksempelvis Mariager og Hadsund Skole. 

 
Der er endvidere mulighed for at specialisere lærerstaben således at disse enten 
er hovedbeskæftiget ved henholdsvis Indskoling, Mellemtrin eller Udskoling, 
ligesom man gør i dag i Mariager og Hadsund.  
 
Netop på grund af, at skolen er to-sporet og at man derved kan sammensætte 
lærerstaben til langt henad vejen udelukkende at undervise på henholdsvis 
Indskoling, Mellemtrin eller udskoling, vil man ikke få megen lærertransport 
mellem de to lokationer i henholdsvis Als og Skelund.  
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3.3 Lokalekapacitet. 
Jf. undersøgelse foretaget af Ernst & Young på 
vegne af Mariagerfjord Kommune forefindes der 
udover faglokaler følgende klasseværelser på 
skolerne i Skelund og Als: 
 

8 klasseværelser på skolen i Skelund. 
12 klasseværelser på skolen i Als. 
 

Denne lokalekapacitet er nøjagtig den kapacitet der er brug for ved at samle 
Indskoling i Skelund samt Mellemtrin og Udskoling i Als. 
 

Skelund Skole rummer endvidere tilstrækkelige faglokaler indenfor musik, 
billedkunst, sløjd, natur/teknik, EDB, hjemkundskab bibliotek m.v. Enkelte af 
disse faglokaler vil let og uden væsentlige omkostninger kunne omdannes til 
andre faglokaler med relevans for Indskolings-børn. Der er med andre ord 
kvadratmeter nok på Skelund Skole til at rumme 8 klasser. 
 

Kvaliteten af lokalerne på Skelund Skole er meget høj, da hovedparten af disse 
er af nyere dato og fremstår lyse, venlige og med godt indeklima. 
 

Desuden har man Idrætshal samt sportsanlæg og minikunstgræsbane 
omkransende skolen. Der er således alle muligheder tilstede for motion og fysisk 
aktivitet på alle tider af året, samt at man på en let måde kan inddrage dette i 
undervisningen i andre fag. 
 

Desuden vil der ikke skulle foretages investeringer i nybyggeri på skolen i Als, 
ved at samle mellemtrin og udskoling her.  
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3.4 Elevgrundlag – tosporet indskoling, mellemtrin og udskoling. 
Ved oprettelse af tosporet skole vil elevgrundlaget på alle årgange (jf. Mariager-
fjord Kommune, Skitse til ny skolestruktur, Center for Plan, HR og Udvikling, af  30. juni, 

2010) kunne ses nedenfor: 
 

Klasse 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Gennemsnit 
kl.kvotient 

0 36 37 40 39 42 38 19,3 
1 41 38 39 41 42 43 20,3 
2 44 42 39 41 42 43 20,9 

3 41 45 43 41 42 44 21,3 
4 38 43 46 44 43 43 21,4 
5 38 39 44 46 44 43 21,2 

6 41 40 40 45 47 45 21,5 
7 41 42 41 41 45 47 21,4 
8 49 42 44 42 43 46 22,2 
9 44 50 44 45 43 44 22,5 

Total 413 418 420 425 433 436 21,2 
Tabel: Beregnet elevtal på de enkelte klassetrin per 1. januar. 
 
Der vil således blive dannet gode klasser med fornuftige klassekvotienter – 
hverken for store eller for små.  
 
Ved en samling af skoledistriktet for de to skoler og oprettelsen af to spor på 
hvert klassetrin undgår man endvidere, at man ville have været nødt til i enkelte 
år at have tre spor på enkelte klassetrin i skoledistriktet; nemlig et spor i Skelund 
og to spor i Als. Heri ligger en fornuftig økonomisk fremtidig besparelse, som 
ellers ville påføre Mariagerfjord Kommune yderligere ekstra omkostninger på 
visse årgange i fremtidige år. 

 
 

3.5 Skolefritidsordning (SFO). 
Skolefritidsordning etableres for hele indskolingen i 
Skelund. 
 
Morgenfritidsordning etableres i eksisterende SFO 
bygning på skolen. 

 
Eftermiddagsfritidsordning etableres i en kombination mellem den eksisterende 
SFO bygning på skolen samt øvrige lokaler på skolen.  
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Baseret på det antal børn som p.t. går i SFO på henholdsvis Skelund Skole og 
Havbakkeskolen samt en fremskrivning af disse, jf. befolkningsprognose, vil 
man sagtens kunne rumme disse indenfor de nuværende fysiske rammer på 
Skelund Skole uden nævneværdige nyinvesteringer. 
 
Der er desuden rigtig gode udendørs rammer for drift af SFO på Skelund Skole. 
 
Til- og frakørselsforhold for afhentning af børn i SFO er endvidere helt 
uproblematisk selv med op mod 80-100 børn i SFO. 
 

3.6 ASV. 
Tosporet indskoling vil for mange elevers 
vedkommende komme til at betyde at de kommer til 
at gå på samme skole som deres kammerater i 
fodboldsammenslutningen ASV. Mange drenge og 
piger går allerede i dag til fodbold i ASV helt fra 
førskolealderen. I ASV er man allerede slået sammen 
på samme måde, som der lægges op til i nærværende 
forslag, svarende til et skoledistrikt omfattende Als, Skelund, Veddum, Øster 
Hurup samt opland. 
 
Der er endvidere tilsvarende aktiviteter indenfor håndbold i ASV 87 for såvel 
piger som drenge, samt indenfor badminton i Olympia (i Øster Hurup Hallen) 
for såvel piger som drenge, hvor børn fra alle fire byer er sammen til 
sportsaktiviteter efter skoletid. 
 
Disse sportsaktiviteter finder sted i alle 4 byer. 
 
Op mod størsteparten af eleverne i en tosporet indskoling vil således allerede 
kende hinanden fra fælles sportsaktiviteter. 
 

3.7 Indskoling som bufferzone mod vest 
Ved oprettelse af tosporet indskoling i Skelund vil denne endvidere blive 
attraktiv for familier bosat i oplandet mellem Skelund og Visborg og kan måske 
i fremtiden benyttes som en slags bufferzone mellem Hadsund Skoles 
skoledistrikt og Als / Skelund Skoler’s skoledistrikter. 
 
Hadsund Skole er i visse årgange p.t. allerede tæt på max. grænsen selv ved 3 
spor og Mariagerfjord Kommune vil således kunne benytte indskolingen i 
Skelund som en bufferzone i visse fremtidige år om ønskeligt.  
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En tosporet indskoling i Skelund kan kun forventes i mindre omfang at blive 
attraktiv for børnefamilier bosat i Visborg By. 
 

3.8 Øvrige forhold 
Ved etablering af Indskoling i Skelund vil man sikre fornuftig anvendelse af den 
gode og moderne bygningsmasse, som skolen består af og man vil dermed sikre 
et meget robust elevgrundlag i hele Skoledistrikt Øst, som jo er et ideelt 
elevgrundlag til etablering af to spor på alle årgange. 
 
Endvidere vil man med dette forslag stadig gøre brug af Skelund-Veddum 
Hallen, som derved ikke mister en væsentlig indtægt, som Mariagerfjord 
Kommune eventuelt vil kunne blive bedt om af Skelund-Veddum Hallen at 
kompensere for på et senere tidspunkt. 
 
Det vil være en god idé at finde et nyt fælles navn til den samlede skole i 
Skoledistrikt Øst for derved at skabe nyt fællesskab og øget samhørighed 
mellem de to lokationer,  
 
Ved etablering af indskoling i Skelund afskærer man sig endvidere ikke fra 
eventuelt på et senere tidspunkt at samle hele Skoledistrikt Øst på en matrikel, 
man bør i den forbindelse skele til hvor midten af det nye skoledistrikt vil være. 
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4. Ny skolestruktur i Øst - Økonomi 
De økonomiske konsekvenser af dette 
forslag kan ses i Bilag 1. 
 
Der kan opnås en besparelse i forhold til 
nu-drift på kr. 864.000  ( i 2010 kr.) ved 
etablering af Fasedeling i Øst i 
modsætning til kr. 292.000 (i 2010 kr.) 
ved Samling i Øst.   
 
 
Altså en yderligere årlig besparelse for Mariager Fjord Kommune på kr. 572.000.    

 
Som det ses af Bilag 1 er alle økonomiske beregninger foretaget med 
udgangspunkt i Mariagerfjord Kommunes egen simuleringsmodel og de 
forudsætninger som er indregnet i denne.  
 
Det skal bemærkes, at udgifter til befordring af elever er anslået til samme udgift 
i begge forslag, idet der er tilnærmelsesvis samme antal elever der skal 
transporteres samme antal kilometer i begge forslag:  
 
Elevtallet for Skelund Skole 2010 (0.-6. klasse) er 107 elever, jf. Mariagerfjord 
Kommune, simuleringsmodel, v/ Udviklingskonsulent Lars Rold Andersen. 
 
Elevtallet for Havbakkeskolens Øster Hurup afdeling 2010 (0.-3. klasse) er 95 
elever, jf. Mariagerfjord Kommune, simuleringsmodel, v/ Udviklingskonsulent 
Lars Rold Andersen. 
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 Bilag 1. S ide 1.

Alle tal i 1 000 k r. 2010 20 10

Alle tal fra M FK  eg en sim ulerin gsm od el Fo r sla g i h ør ing Alt ern ativt  fo r sla g

Sam ling Øst  i A ls Fa se de ling i Øst (0.-3. kl. i Ske lun d )

H avb akkesko len Ske lun d Besp arelse H avb akkeskole n Skelu n d Besp ar else

Und erv isnin g o g le delse 454 3 -4 820 -27 7 -2 659 25 05 -154

Nye  lo kale r i A ls:

Dr ift af 8 lo k ale r 4 94

Fin ansier ing af 8 lo kaler 9 60

Nedlagte  b ygn inge r, sp aret d rift:

Øster  H u rup -71 0 -710

Skelu nd -100 9

Sub to t al -54 2 -864

Lavd rift af røm m ed e sk o ler:

Skelu nd * 2 50 0

Øster  H u rup ** 0 0

To tal b espa relse -29 2 -864

(Befo rd ring** *)

* Se B ilag  2  fo r detalje ret op gør else af lavd rift for Ske lun d Sk o le.

** Øster  H u rup  Sk ole  fo rud sæt tes h ur tigt so lgt p å grun d af attr aktiv  beliggen he d.

*** Befor drin gsud gifte r til tr anspo rt af e leve r er sam m e ud gift i begge  fo rslag, id et der  sk al t ransp orte res stor t set sam m e antal elev er  sto rt

set sam m e  an tal k ilom e ter i begge for slag.  
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Bilag 1. Side 2.

Alle tal i 1 000 kr. 2016 20 16

Alle tal fra M FK  eg en sim ulerin gsm od el Forsla g i høring Alternativt  forsla g

Samling Øst  i A ls Fa se de ling i Øst (0.-3. kl. i Ske lund)

Havbakkeskolen Ske lund Besparelse Havbakkeskole n Skelund Besparelse

Und ervisnin g o g le delse 426 9 -4 700 -43 1 -3 314 30 08 -306

Nye  lo kale r i A ls:

Dr ift af 8 lokale r 4 94

Fin ansier ing af 8 lo kaler 9 60

Nedlagte  bygninge r, sp aret d rift:

Øster  Hu rup -71 0 -710

Skelund -100 9

Subtotal -69 6 -1 016

Lavdrift af rømm ed e skoler:

Skelund* 2 50 0

Øster  Hu rup ** 0 0

Total bespa relse -44 6 -1 016

(Befordring** *)

* Se Bilag 2  for detalje ret op gørelse af lavdrift for Ske lun d Skole.

** Øster  Hurup  Skole  forudsæt tes hurtigt so lgt på grund af attraktiv beliggen he d.

*** Befordringsud gifte r til transpo rt af e leve r er samme udgift i begge  fo rslag, idet der  skal t ransp orte res stor t set samm e antal elever  stort

set samm e  antal k ilom e ter i begge forslag.  
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Bilag 2.

Alle tal i 1000 kr. 301029 Skelund Skole

Regnskab 2009 Korr. Vedt. Budget 2010 Årlig budget ved lavdrift Årlig budget ved lavdrift

301029 Skelund Skole Offentliggjort af MFK Realistisk Estimat

703 Leje/leasing af grunde og bygninger* 108.800 95.000 0 0

705 Indvendig vedligeholdelse 319.268 150.000 36.000 36.000

706 Udvendig vedligeholdelse 31.003 0 0 6.000

707 Vedligeholdelse af udenomsarelaer 4.952 35.000 12.000 12.000

708 Forsikringer 28.397 25.000 28.000 28.000

709 Skatter og afgifter 24.932 34.000 8.000 8.000

710 El 68.445 71.000 14.000 14.000

711 Varme** 261.887 113.000 50.000 143.000

712 Vand 3.102 3.000 1.000 1.000

713 Renovation 11.746 0 2.000 2.000

Total 862.532 526.000 151.000 250.000

* Leje af Skelund/Veddum Hallen

**Jf. oplysninger indhentet ved VSV Veddum Skelund Visborg Kraftvarmeværk, samt ved Dansk Industrivarme A/S / konsulent Ejnar

Siig Christensen. Anslået ved en opvarmningstemepratur ved 14 grader for derved at undgå skader på bygninger m.v.

Det anslåede beløb er sat relativt lavt og kan sandsynligvis ende højere.
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