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Notat 

Vedrørende:  Organisering af 10. klasse 
Sagsnavn: Styrkelse af Nørrevangsskolen 
Sagsnummer:  17.01.04-G01-1-20  
Skrevet af:  Morten Skivild  og Gina Renosto  
Forvaltning:  UU Randers og Børn og Skole Sekretariatet 
Dato:  12-02-2021 
  

 

Skole- og uddannelsesudvalget drøftede den 26. januar 2021 en sag om flytning af 10. klasse. Udval-
get har på den baggrund anmodet forvaltningen om at sagen genfremsættes i en revideret udgave 
med afsæt i en yderligere afdækning og kvalificering af både de fremlagte og andre forskellige mulig-
heder. 

Dette notat præsenter flere muligheder for fremtidig placering af Centerlinje 10 inkl. en flytning fra 
Nørrevangsskolen til Tirsdalens Skole, som blev præsenteret for udvalget i januar. 

 Det skal understreges, at alle de anførte placeringer har den præmis, at samarbejdet med erhvervs-
skolerne om EUD10 videreføres.   

Centerlinje 10 på Tirsdalens Skole 
Som anført i tidligere notat taler følgende for en flytning fra Nørrevangsskolen til Tirsdalens Skole: 

 Som byens største udskolingsskole har Tirsdalens Skole man et veletableret ungemiljø. 
 Skolen har stærke forudsætninger for at indtænke skolens nuværende personalegruppe med 

mange udskolingslærere og dermed bidrage til at kunne give et mere varieret tilbud til ele-
verne. 

 Eneste skole centralt placeret i Randers med udskoling, der har tilstrækkelig lokalekapacitet. 
Der vurderes at være kapacitet til fem klasser, så det vil også være muligt at håndtere en 
øget søgning i forhold til det nuværende elevgrundlag. 

 Der ses et potentiale for øget søgning af elever fra Sydbyen. Det begrundes i, at det nuvæ-
rende søgemønster i Sydbyen viser et fravalg af Centerlinje 10 og tilvalg af enten EUD10 eller 
privatskoletilbud. 

 Dertil kommer også, at Tirsdalens Skole, set i forhold til den socioøkonomiske reference, har 
en af de bedste løfteevner blandt skolerne i Randers. 

En flytning til Sydbyen kan give transportmæssige udfordringer for elever bosat i den nordlige del 
af kommunen. Det kan bevirke øget fravær, især blandt mere udsatte elevgrupper.  

Til dette kan anføres, at det er en præmis for langt de fleste afgangselever, at de skal vænne sig til at 
skifte uddannelsesmiljø og ændre transportmønstre enten ved start på ungdomsuddannelse eller 10. 
klasse.  
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Samtidig gøres der også opmærksom på, at eleverne har uddannelsespligt. Det er UUs opgave at 
håndhæve denne uddannelsespligt og følge op på 10. klasses elever, der ikke følger deres skoletilbud 
og finde et passende alternativ.  

For at imødekomme denne udfordring, kan det overvejes at justere på regler for tildeling af buskort 
for at understøtte mobiliteten. Med afsæt i den nuværende elevgruppe på Centerlinje 10, vil det dre-
je sig om 30-40 elever.   

Centerlinje 10 på Nørrevangsskolen 
Fastholdes Centerlinje 10 på Nørrevangsskolen, kan der forventes et elevgrundlag og søgemønster lig 
de foregående år, da det har været ret stabilt. Det betyder 45-60 elever, hvoraf ca. 20-22 af eleverne 
er skolens egne.   

I forhold til en fortsat placering på Nørrevangsskolen skal der peges på følgende forhold:    

 Ledelse og medarbejdere har mangeårig erfaring med at drive 10. klasse med netop det elev-
grundlag, så man har indgående kendskab til målgruppens muligheder og udfordringer. 

 Erfaringen sikrer også en generel stabil drift af tilbuddet både fagligt og økonomisk.   
 Det sikrer elever fra den nordlige del af kommunen geografisk nærhed til et 10. klasses-til-

bud.  
 En beslutning om fortsættelse af 10. klasse på skolen kan give anledning til en gentænkning 

af linjer og indhold i tilbuddet. 
 Skolens lokalekapacitet udnyttes, og der vil også være kapacitet til at håndtere en evt. øget 

søgning.  

Det har igennem adskillige år stået klart, at det er svært for Nørrevangsskolen at appellere til elever 
med bopæl i Sydbyen, og det må antages, at det vil blive svært at ændre dette søgemønster. Dermed 
vil Centerlinje 10 fortsat være et tilbud for især børn fra Nordbyen og særligt fra skolens egne klasser, 
der som tidligere er anført, udgør knap halvdelen af eleverne.  

Det vil kræve en kraftanstrengelse over flere skoleår at ændre søgemønsteret. Det må derfor forven-
tes i de næstkommende år, at elever med bopæl i Sydbyen i højere grad vil søge mod EUD10 – også 
selvom de ikke nødvendigvis har erhvervsuddannelse som uddannelsesønske. Dermed kan EUD10 
opleve at få elever, der er interesserede i et mere alment 10. klasses-tilbud.   

Tirsdalens Skole og Nørrevangsskolen driver hver sin 10. klasse 
Da elevernes søgemønstre således i høj grad er styret af geografi, kan det overvejes at imødekomme 
elever i både Nord- og Sydbyen ved at give Tirsdalens Skole mulighed for at drive en 10. klasse samti-
dig med, at Centerlinje 10 opretholdes på Nørrevangsskolen. På den måde får eleverne i Sydbyen 
mulighed for at søge en almen kommunal 10. klasse nær deres bopæl, og det vil kunne få flere elever 
til at søge det frem for EUD10 eller private skolers 10.-klasser.   

Det er forvaltningens vurdering, at der vil være grundlag for 1-2 10.-klasser på Tirsdalens Skole også 
selvom Centerlinje 10 opretholdes på Nørrevangsskolen. Det er bl.a. baseret på den antagelse, at en 
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del af skolens egne elever vil udgøre fundamentet for klasserne. Sidste år søgte således 38 elever fra 
Tirsdalen Skoles 9. klasse et 10. klasses-tilbud i Randers.       

En opsplitning med to tilbud vil også give mulighed for, at de to skoler kan udvikle forskellige profiler 
i deres tilbud, så eleverne i Randers får mulighed for at vælge en kommunal 10. klasse både efter pla-
cering og indhold.  

For elever med bopæl i den nordlige del af kommunen vil fastholdelsen af Centerlinje 10 naturligvis 
betyde, at der vil være et tilbud tæt på. Det kan have en betydning for fastholdelse af elever i et sko-
letilbud, der ellers vil være udfordrede af at skulle transportere sig til Sydbyen.   

Samtidig vil en sådan opsplitning forventeligt medføre et mindre elevgrundlag på Nørrevangsskolen, 
så det kan blive svært at fastholde 2 klasser hvert skoleår. Det vil også kunne betyde, at tilbuddet vil 
blive domineret af elever, der kommer fra Nørrevangsskolen.  

10. klasse på flere udskolingsskoler 
En opsplitning af 10. klasse på to skole som foreslået ovenfor, kan medføre interesse fra andre ud-
skolingsskoler for at drive deres egen 10. klasse. En etablering af flere lokale klasser kan få interessen 
for at søge kommunale 10. klasser til at stige.   

Men eftersom de foregående år, som tidligere nævnt, har vist et ret stabilt elevgrundlag på 45-60 
elever generelt, så er det svært at forestille sig, at der vil kunne skabes en så markant søgning, at det 
vil være muligt med flere fagligt og økonomisk rentable klasser.  

Dette skal også ses i lyset af, at en sådan skolestrukturændring vil betyde, at skolerne vil være forplig-
tede til at oprette klasserne uanset søgningen, og dermed kan det resultere i flere meget små klas-
ser.  

10. klasse på andre udskolingsskoler end Tirsdalens Skole eller Nørrevangsskolen 
Der ses ikke at være andre skoler med en central geografisk placering, der har kapacitet til at kunne 
drive et 10. klasses-center.   

Proces for det videre arbejde  
Er der i skole- og uddannelsesudvalget opbakning til en løsning, der ændrer det nuværende tilbud, vil 
den videre politiske proces forløbe som skitseret nedenfor.  

Da der er tale om en skolestrukturændring jf. Folkeskolelovens §40 stk. 2 skal ændringen i høring.   

Forvaltningen foreslår nedenstående tidsplan: 

 Dato Bemærkninger 
Skole- og uddannelses-
udvalget 

16. marts 2021 Udvalget godkender organisering af 10. klasse 
Udvalget sender sagen i høring, hvis det nuværen-
de tilbud ændres 

Økonomiudvalget  22. marts 2021 Udvalget forelægges sagen til godkendelse og hø-
ring 
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Byrådet 06. april 2021 Byrådet forelægges sagen til godkendelse og hø-
ring 

Høringsperiode 07. april -19. maj 2021 Høringsperiode (Skolebestyrelser, Fælleselevråd og 
Skoleråd, som har næste møde den 12. maj) 

Skole- og uddannelses-
udvalget 

01. juni 2021 Udvalget behandler høringssvar og beslutter 

Økonomiudvalget 07. juni 2021 Udvalget behandler høringssvar og beslutter 

Byrådet 14. juni 2021 Byrådet behandler høringssvar og beslutter 

 

Økonomi  
Der er ingen budgetmæssige konsekvenser forbundet med sagen, da udgifterne fortsat afholdes in-
den for skole- og uddannelsesudvalgets bevilling.  

Men forslagene om oprettelse af 10. klasse på Tirsdalens Skole vil betyde, at klasse og elevgrundlaget 
på de to skoler vil ændre sig, og dermed vil der være en budgetmæssig konsekvens mellem de to sko-
ler. 
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