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Lidt baggrundshistorie 
Allerede i 2017 stod det klart, at Skoleforeningen styrede mod store økonomiske udfordringer. 
Besparelser og nedskæringer – især i antallet af lærere og gymnasielærere - blev iværksat med de 
første virkninger i skoleåret 2018-19. 
Analysen sagde dengang, at det var de to skoleområder der lå noget over danske 
omkostningsniveauer og derfor var det disse områder, der skulle bære besparelser. Samtidigt var 
dagtilbud i vækst – en nødvendig vækst pga. efterspørgslen efter vuggestuepladser til 
mindretalsårgangene fra 0-3 år. 
Overenskomstforhandlinger med lærerne havde været med til at gøre det muligt, da lærerne nu 
skulle undervise ca. en lektion mere om ugen. 
Overenskomstforhandlinger med gymnasielærerne året efter gav også mulighed for at spare på 
den front. 
 

I efteråret 2018 kom Strukturudviklingskataloget, der kom med et bud på ledetråde ud fra 
pædagogiske og sociale hensyn og pegede på nogle udviklingsbehov i den sydslesvigske geografi – 
men også på nogle besparelsesmuligheder ved at lukke nogle små eller uhensigtsmæssigt 
placerede institutioner. Under hensyntagen til såvel et pædagogisk aspekt som det altid 
væsentlige mindretalsaspekt. 
Fællesrådet afviste at lukke nogen institutioner på dette tidspunkt og vedtog en resolution, der 
lagde op til, at der skulle undersøges andre muligheder. 
 

I foråret 2019 kom så beslutningen om den eksterne undersøgelse, der skulle afdække bl.a. de 
ting, som den tidligere resolution havde efterlyst. I første omgang forsøgte vi at få 
Sydslesvigudvalget involveret idet der var faldet en del kritik, som kunne tyde på manglende tillid 
til, at Skoleforeningen blev driftet forsvarligt. Sydslesvigudvalget afviste, at der skulle være nogen 
mistillid, man var fuldt tilfreds ud fra den viden, man jo hele tiden fik fra revisoren, der tilser at 
alting går ordentligt og økonomisk forsvarligt til. Det endte således med en egenfinansieret 
ekstern undersøgelse, hvor den af Fællesrådet nedsatte følgegruppe fandt frem til firmaet Moos-
Bjerre til en undersøgelse ”uden hellige køer”. 
Rapporten blev fremlagt i efteråret og godkendt af Fællesrådet på det ekstraordinære møde den 
4. december 2019. Ved samme møde drøftede Fællesrådet i grupper de fremkomne forslag til 
besparelser og ekstra indtægter 
 

Hvad har Skoleforeningen gjort og hvad gør vi? 
Styrelsen og følgegruppen havde ”afleveringsmøde” i januar og styrelsen havde derefter 
klausurmøde for grundigt at drøfte, hvilke tiltag der var mulige og nødvendige. Styrelsen blev 
orienteret om de økonomiske prognoser, der ikke mindsker behovet for nærmest øjeblikkelig 
handling.  Styrelsen er desuden løbende blevet orienteret om, hvad der arbejdes på for at 
forbedre økonomien under hensyntagen til, at den nødvendige kvalitet skal opretholdes og at alle 
krav til forvaltningsprocesser skal overholdes i den daglige drift. 
 

Opfølgning på Moos-Bjerre 
§ Direktionen reduceres til fem personer i forlængelse af anbefalingen hos Moos-Bjerre og i 

forbindelse med vicedirektørens pensionering. Der kan dog desværre ikke forventes 
besparelser på centralforvaltningen i lyset af de mange ekstraopgaver, som er kommet til i de 
forløbne år. Vi minder her om, at såvel BDO som Moos-Bjerre har peget på, at forvaltningen 
ikke er hverken så stor eller så dyr som i sammenlignelige organisationer. 

§ Der foregår et samarbejde med de øvrige mindretalsforeninger med henblik på, at 
foreningerne kan tage stilling til en evt. ændret organisering og nogle fælles 
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effektiviseringstiltag. Samrådet ser til foråret på forskellige scenarier – men der kan ikke 
forventes beslutninger med økonomiske konsekvenser for indeværende finansår. 

 

Skoleforeningen har søgt og forsøger stadig at hente yderligere offentlige tilskud: 
§ Der blev søgt – men i år ikke bevilliget – ekstra tilskud til støtten til efterskoleophold. Der 

arbejdes på en langsigtet løsning, der får denne post ud af Skoleforeningens økonomi gennem 
en ligestilling med de elever, der via statsborgerskab eller forældrenes ansættelse i Danmark 
har samme rettigheder til tilskud som elever i Danmark. Vi håber naturligvis, at der kan findes 
en løsning der får betydning allerede fra næste år, men det er en kompliceret proces der skal 
gennemføres, og i sidste ende er det ikke sikkert, at det fører til en reel besparelse for 
Skoleforeningen, da en del i dag gives som øremærket tilskud. 

§ Der blev søgt - men i år ikke bevilliget – ekstra tilskud til drift af Christianslyst. Vi arbejder på 
en mere økonomisk drift af Christianslyst og forventer, at vi måske kan minimere 
tilskudsbehovet, men også næste år vil vi søge om driftstilskud, fordi vi her løser en bunden 
opgave for hele mindretallet. 

§ Der søges om forøget tilskud til befordring – dels hos Slesvig-Holsten og dels i kredse, der 
dækker eller fremover vil dække forældrebetalingen for elever i det tyske system. I 
forhandlingerne med ministeriet vil vi også prøve at rejse vore gymnasieelevers særlige 
udfordringer og udgifter, når hele Sydslesvig skal dækkes af to gymnasier. 

 

Ud over ovennævnte arbejdes på: 
§ Nye overenskomster, der har størst mulig sammenlignelighed med de gældende danske 

forhold. 
§ Tilpasning af heldagsskolebetalingen til aktuelle takster med udsigt til en vis øget indtægt. 
§ Omlægning af timetal med større harmonisering mellem årgangene. Kan såvel give visse 

befordringsbesparelser som lidt færre udgifter til heldagsskoleaktiviteter. Ved harmonisering 
af timetallet i indgangsfasen (1. og 2. årgang) kan der fx spares to timer ugentligt i 
heldagsskolen (SFO) på mange af vore skoler. 

§ Behovsanalyse om Skoleforeningen fortsat skal drive to lejrskoler i Danmark – 
sparepotentialet er på op mod 100.000 €. 

§ Kan vi løse den særlige pædagogiske og sociale opgave, som Ladelund Ungdomsskole i dag 
løser, mere økonomisk og med samme høje kvalitet? Sparepotentialet er usikkert – da vi taler 
om døgntilbud. 

 

Trods det ihærdige arbejde er der dels tale om forholdsvis små gevinster ved en række af tiltagene 
og dels tale om afhængighed af aftaler, hvor Skoleforeningen altså ikke kan diktere sig til en 
forbedring. Derfor har vi i styrelsen valgt at pege på følgende fire forslag, som fremgår af 
dagsorden og dette dokument. 
 

Men det betyder også, at der er ting, vi ikke stiller forslag om: 
 

§ Nedlæggelse af Vestermølle Børnehave og Skole – og heller ingen nedlæggelse af nogle af de 
andre skoler, som Moos-Bjerre nævner i den fremlagte, økonomiske rapport. Dette er 
begrundet i et særligt afsnit om institutionsnedlæggelser. 

§ Indførelse af obligatorisk kontingent for forældre med børn i vores system. 
Styrelsen vil gerne understrege, hvilken selvopfattelse vores forening bygger på: 
Skoleforeningen leverer det offentlige system for det danske mindretal i Sydslesvig. 
Skoleforeningen kan således opkræve brugerbetaling på samme måde som offentlige 
dagtilbud og skoler, men det er ikke forbundet med kontingentbetaling at gå i det offentlige 
system og derfor vil det stride mod selvopfattelsen at gøre det. 
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Forespørgsel i ministeriet har desuden gjort det tydeligt, at beløb, der på nogen måde kan 
opfattes som skolepenge – altså fx en fast betaling på 20 € om måneden pr. skoleelev – ville 
føre til, at tilskudsgrundlaget og de 100% kan anfægtes. Et beløb som 100 € om året pr. 
familie kunne måske nok tolereres – men der kan ikke udstedes nogen garanti for den 
politiske opfattelse og virkning af en sådan betaling. 
Indførelsen ville desuden kræve en vedtægtsændring og Styrelsen mener, at Skoleforeningen 
først i næste valgperiode skal se på vedtægterne, og herunder måske overveje et 
foreningskontingent for de forældre, hvis børn har forladt systemet, men hvor forældrene 
gerne fortsat vil støtte og engagere sig i det foreningsmæssige arbejde. 

§ Ændring i befordringsbetingelser for gymnasieelever 
Sydslesvig har kun to danske gymnasier. Afstanden for mange elever er langt større end den 
gennemsnitlige afstand for den tyske flertalsbefolkning. Heraf følger også langt højere 
transportomkostninger end det, som påhviler familier med børn på de offentlige gymnasier. 
Man påtager sig i forvejen en i flere tilfælde meget større ”tidsomkostning” – vi mener ikke, at 
det er rimeligt, at det også skal være forbundet med meget højere udgifter at være en del af 
det danske mindretal. 

§ Forkortelse af skoleåret 
Ved at følge de tyske ferieplaner kunne vi spare op mod en million €. Det forudsætter dog en 
ændring i lærernes overenskomst – og præmissen er således, at eleverne får mindre 
undervisning, nemlig op til 13 uger mindre over et helt skoleforløb. 
Der er ingen af grupperne ved fællesrådsmødet der peger på denne besparelse som ønskelig – 
dog har nogle grupper ikke forholdt sig til det, da det er overenskomstafhængigt. Styrelsen ser 
heller ikke denne vej som ønskelig – heller ikke, hvis overenskomsten på et tidspunkt skulle 
muliggøre det. 
Vi vil se på, om der kan opnås nogle gevinster (koordinering af transport og nedsat SFO-tid) 
ved forsøgsvis at regulere timetallene lidt i de yngste klasser, sådan at de to første årgange får 
samme timetal – og så kan man senere se på, om der skulle ske en større omfordeling af 
timetallene. MEN, altså ud fra præmissen at der skulle være samme undervisningsmængde 
som i dag. 

 
Regnskabsprognose 2019 og prognose for Budget 2020 uden nye besparelser 
 

På de regionale møder kan vi præsentere en foreløbig prognose for såvel regnskab 2019 som 
budget 2020 – dvs en prognose for udviklingen, hvis vi ikke foretager nye besparelser. 
 

Alt tyder på et underskud for 2019 på ca. én million €. Det er en million dårligere end det lidt 
optimistiske budget for 2019, der udviste et overskud på ca. 100.000 €. 
2019 viste merindtægter på 880.000 €, som desværre mere end modsvares af merudgifter, nemlig 
over en million mere. 
Merindtægter på dagtilbud svarer nogenlunde til merudgifterne på området, men skoleområdet 
har 300.000 € mindre i indtægt, og merudgifter til løn og pension på over 500.000 €. 
Resten kan forklares af ekstraordinære administrationsudgifter og prisudvikling på vedligehold 
mm. Selvom afvigelsen er stor i absolutte tal, så taler vi om afvigelse på under en procent. 
 

De seneste prognoser for 2020 tyder ligeledes på et underskud på omkring èn million €. 
 

Merindtægter på 2.800.000 € modsvares af tilsvarende merudgifter. 
De generelle lønstigninger på alle områder svarer til ca. 1,6 mio. €. 
Nødvendige personaleudvidelser i løbet af 2019 på IT, Teknisk Afdeling og Dagtilbud (sekretærer 
og pædagogisk personale) – forklarer op mod en million €. 
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Prisstigninger på alle områder forklarer resten. 
 

I forhold til Moos-Bjerres prognose på 300.000 € er det noget dårligere, men kan ud over det 
forhold, at nogle af de netop nævnte stigninger har vist sig større end da Moos-Bjerre beregnede 
sin prognose, forklares med, at hans prognose bygger på vores ansøgning til Danmark om 235.000 
€ ekstra til efterskoletilskud og drift af Christianslyst. 
 

Budgeteffekter ved vedtagelse af de fire forslag. 
 

Forslag Effekt 2020* Effekt 2021 På sigt 
Risby 100.000 260.000 300.000 
Bøl-Strukstrup 200.000 475.000 475.000 
Harreslev-Kobbermølle 20.000 60.000 345.000 
Befordring, børnehaver 200.000 450.000 600.000 
I alt 520.000 1.245.000 1.720.000 

 

*under forudsætning af, at skolelukningerne effektueres allerede til sommer. 
 

Der vil fortsat være behov for yderligere besparelser på områderne lærere og gymnasielærere i de 
kommende år. Hvis ovennævnte skolelukninger gennemføres hentes 5 lærerstillinger – men der 
skal spares yderligere 10-12 for at vi er oppe på de annoncerede 45 og vi mangler stadig at spare 
5-6 gymnasielærerstillinger for at nå de annoncerede 15. Disse kan, særligt for lærerstillingerne, 
ikke gennemføres ved yderligere nedskæringer under de nuværende overenskomstvilkår. 
 

Efter det seneste fællesrådsmøde er der optaget dialog med de danske fagforeninger om fornyede 
overenskomstforhandlinger. Skoleforeningens mandat er at få så sammenlignelige forhold med 
Danmark som muligt, både hvad gælder løn og forhold omkring arbejdstid. 
 
Beslutningsoplæg 1: Befordring af børnehavebørn 
 

Vi ser i dag tydelige ændringer i såvel det juridiske omkring befordring af børnehavebørn som 
brugsmønstrene. 
Juridisk kræves der opsyn med børnehavebørn der transporteres til en børnehave hele vejen hen 
til selve børnehaven – dette opsyn påhviler ”Träger” – altså Skoleforeningen. Denne skærpelse har 
medført, at flere og flere busselskaber afviser den hidtil praktiserede ordning, hvor chaufføren 
havde dette opsyn. Og steder hvor ”bussen” er en offentlig taxi, ser vi samme udvikling. 
Samtidigt har indførelsen af vuggestuer ændret transportmønstrene på en sådan måde, at langt 
flere forældre bringer deres børn – også når de fortsætter i børnehaven. Vi har således i dag ca. 
170 børnehavebørn ud af ca. 2000 der transporteres med forskellige ordninger under 
Skoleforeningen – og lidt over halvdelen af dem med meget dyre og juridisk tvivlsomme offentlige 
kørselstilbud. Dette er ikke holdbart – hverken økonomisk eller ansvarsmæssigt. 
Transport med vore egne busser indebærer, at vi netop har egne ansatte, der påtager sig 
opsynsopgaven – disse ordninger er dog også dyre, og skal på sigt afvikles. Selv i de tilfælde, hvor 
vi fortsætter, må vi understrege, at dagtilbudslederen kan vurdere, at enkelte børn ikke kan 
transporteres på denne måde, hvis barnet fx tydeligt ikke trives med det. 
 

Styrelsen anbefaler derfor følgende sammenhængende punkter: 
§ At Skoleforeningen indtil videre tilbyder befordring ud fra egne eksisterende busordninger 

(se særskilt bilag). Vi har undersøgt sagen, og her fundet et særligt og betydeligt behov. 
§ At forældrebidraget hæves fra 30 € per måned til 45 € per måned. 
§ Al offentlig transport (ÖPNV og ”freigestellter Verkehr”) ikke længere kan anvendes.  
§ At denne tilpassede befordringsordning træder i kraft per 1.8.2020. 
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Principper for de økonomiske vurderinger ved institutionsnedlæggelser 
Vi har undersøgt en række scenarier med hensyn til deres sparepotentiale. 
I det tilfælde, hvor skoler lægges sammen vurderer vi ud fra følgende principper, som i store træk 
følger Moos-Bjerre: 
 

§ Alle elever forventes at fortsætte i vores system. 
§ Den modtagne skole forventes at få øgede ressourcer op til en lærerstilling pr. ca.25 elever 

mere.  
§ Den nedlagte skole har således et sparepotentiale på udgiften til pædagogisk personale 

fratrukket forøgelsen på den modtagende skole. Pensionsudgifter er taget ud af 
regnskaberne, da de først på meget langt sigt giver en besparelse. 

§ På transportområdet er det konkrete vurderinger, der ligger til grund. Her er forhold 
omkring ÖPNV helt afgørende for, om det er dyrere eller billigere at transportere eleverne 
til et andet sted. 

§ På driftsområdet kan der forventes besparelser på ca. halvdelen af nuværende udgifter, 
hvis bygningen forbliver i Skoleforeningens eje. Ved salg kan der være tale om et 
engangsprovenu – og så vil besparelsen være 100 % på driftsudgifter. 

§ Der regnes ikke med besparelser på undervisningsmaterialer mm.  
§ Alle beløb er i € 

 

Institutioner fra Moos-Bjerres rapport 
Ud over de fire institutioner som oprindeligt blev bragt i spil dukkede nogle op i Moos-Bjerres rent 
økonomiske analyse med udgangspunkt i et enkelt regnskabsår. Styrelsen vil gerne begrunde, 
hvorfor vi ikke bringer forslag om nedlæggelse af disse skoler: 
 

§ Satrup 
Vi har – som allerede nævnt i Strukturudviklingskataloget opført en ny daginstitution lige ved 
siden af skolen, som erstatning for Hostrup Børnehave. Denne investering vil med stor 
sikkerhed føre til en mere stabil søgning til skolen de kommende år. 
Vi kan heller ikke se en reel mulighed for sammenlægning med Sørup – da ingen af skolerne 
har kapacitet til at rumme den anden. Begge byer har status af lokale centerbyer – og der er 
altså ikke udsigt til, at disse affolkes i overskuelig fremtid. 
 

§ Store-Vi-Vanderup 
Sammenlægningen kostede lidt penge og renoveringsarbejder har påvirket med en 
ekstraordinær udgift. Med den nuværende søgning vil skolen ligge med et fornuftigt antal 
elever i mange år fremover. Det vil vise sig, om folk fra Vanderup vil orientere sig mere mod 
Flensborg eller Tarp, men alene søgningen fra Store Vi og de omkringliggende små kommuner 
kan holde liv i skolen mange år endnu. 
 

§ Uffe-Skolen 
Renoveringsomkostninger fik gennemsnit for denne, elevmæssigt ”store”, skole (66 elever pt.) 
til at dukke op i Moos-Bjerre rapporten. Uffe-Skolen er således ikke normalt en af de syv 
dyreste – og med placeringen som den eneste skole på Ejdersted ville en lukning være 
ensbetydende med endeligt farvel til et dansk mindretal på Ejdersted. I den forstand kan 
skolen sammenlignes med en ”ø-skole”. Skolen ligger så langt fra Frederiksstad og Husum at 
man vel ikke kan forestille sig, at denne befordring skal lægges oven i turen til Tønning (vi taler 
om 20 minutter med tog fra Tønning til Husum). 
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Vestermølle Danske Skole – og børnehave nedlægges ikke. 
 

Vestermølle Danske Skole har i indeværende skoleår 24 elever – og børnehaven er fyldt op, med 
en venteliste der ser ud til at betyde fuld udnyttelse også de kommende tre år. 
Vi kan konstatere – i lighed med Strukturudviklingskataloget – at der er god mindretalsaktivitet 
omkring skolen.  
 

Fakta om børnene 
 

Elevtal 2020  Ind 1.kl. 2.kl. 3.kl. 4.kl.  
Vestermølle 2 7 9 5 3 24 elever, næste år 23 
Ejderskolen 19 7 16 15 12 50 elever, næste år 57 
Samlet 21 14 25 20 15  

 

Økonomi 2018   Sparepotentiale  
Personale, pæd 160.020  90.000  
Personale, drift 70.552  70.000 ca. halvdelen først ved salg 
Bygning og inventar 11.957  12.000 afhængigt af salg 
Befordring 41.796  30.000  
Sum 284.325  202.000 Salg af bygninger vurderes at kunne indbringe 250.000 € 

 

Udgiften pr. elev var i 2018 i Vestermølle 17.822 € om året– heraf er 2.219 € til transport. Det 
tilsvarende gennemsnit for Sydslesvigs grundskoler er 12.576 € om året – heraf 565 € til transport. 
Tal for 2019 foreligger endnu ikke. I 2018 havde skolen dog kun 19 elever, så der må forventes et 
op mod 10 % lavere gennemsnitstal for 2019. 
 

Befordringsudgiften er meget høj – og kan måske nedbringes med anden tilrettelæggelse. Det vil 
dog føre til længere transporttid for nogle. 
Eleverne kommer fra et ret stort område rundt om skolen. For de nordligste elever ville turen til 
Rendsborg faktisk være kortere. For de sydligste elever vil der komme ekstra tid oveni en allerede 
ret lang transport (op til 40 minutter). Det er svært at vurdere, om en nedlæggelse ville betyde at 
nogle forældre fremover slet ikke ville vælge det danske system. 
 

Det er svært at vurdere, om søgningen kan holdes stabil de kommende år, men debatten har 
medført en mobilisering omkring skolen, der har vendt en tidligere nedadgående tendens. 
Det er desværre forbundet med meget store udgifter at etablere noget ”moderne” i forhold til 
børnehaven – og søgningen er trods alt ikke meget mere end 5-7 børn årligt, så vi kan ikke stille en 
udvidelse i udsigt, men Styrelsen vil på baggrund af ovenstående ikke længere anbefale en 
nedlæggelse af børnehaven og skolen i Vestermølle. 
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Beslutningsoplæg 2: Nedlæggelse af Risby Danske Skole 
 

Styrelsen anbefaler, at Risby Danske Skole nedlægges og eleverne overflyttes til Jes Kruse-Skolen i 
Egernførde med virkning fra sommeren 2020. 
Begrundelse: Elevtallet kommer i kommende skoleår under 20 elever. Derved er det såvel 
økonomisk som pædagogisk og socialt problematisk at drive skolen videre. Der er ingen børnehave 
i tilknytning til skolen og for få børn i mindretallet i området til at tænke i at oprette et nyt 
dagtilbud. Børnene køres allerede i dag til Borreby. 
Der skal naturligvis ses på en fornuftig transportløsning, når så små elever skal til Egernførde, men 
faktum er, at halvdelen af dagens elever fra Risby allerede i dag vælger denne vej. 
Så længe der er mindretalsaktivitet i Risby skal Skoleforeningen ikke afhænde skolen. Der skal 
snakkes med SdU, SSF m.fl. om brugsaftaler. 
 

Fakta om børnene 
 

Elevtal 2020  Ind 1.kl. 2.kl. 3.kl. 4.kl. 5.kl. 6.kl.  
Risby 2 4 0 2 1 6 9 22 elever, næste år 15 
Jes Kruse 21 34 18 22 24 18 30 146 elever, næste år 137 
Samlet 23 38 18 24 25 24 39  

 

Transport 
I dag køres ca. halvdelen af eleverne til skolen i taxa med køretider mellem 5 og 35 minutter. Til 
Jes Kruse-Skolen kunne alle benytte offentlig transport med transporttider mellem 7 og 46 
minutter– men her er ikke taget højde for, om forældrene pga. arbejdets placering i højere grad 
kunne køre selv. 
Elever, der i dag transporterer sig selv til skolen, ville få en skolevej med 31 minutters buskørsel. 
De samme elever har i børnehavetiden været i Egernførde (Borreby) hver dag. 
 

Økonomisk vurdering 
 

Økonomi 2018   Sparepotentiale 
Personale, pæd 258.098  180.000  

Personale, drift 53.430  25.000 
Vi er gået ud fra, at skolen forbliver i Skoleforeningens 
eje. 

Bygning og 
inventar 31.141  15.000 

Evt. brugeraftale med SdU og SSF vil reducere drift 
yderligere 

Befordring 64.797  40.000  
Sum 407.466  260.000  

 

Udgiften pr. elev var i 2018 i Risby 16.798 € om året – heraf er 2.280 € til transport. Det 
tilsvarende gennemsnit for Sydslesvigs grundskoler er 12.576 € om året – heraf 565 € til transport. 
Elevtallet set over hele 2018 var dog noget højere end de aktuelle 20 elever – så sparepotentialet 
er nok reelt lidt lavere, men gennemsnitsomkostninger til gengæld en del højere. 
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Beslutningsoplæg 3: Nedlæggelse af Bøl-Strukstrup Danske Skole 
 

Styrelsen anbefaler, at Bøl-Strukstrup Danske Skole nedlægges og eleverne overflyttes til 
Sønderbrarup med virkning fra sommeren 2020. I særlige tilfælde kan forældrene vælge en anden 
skole, der ligger bedre for eleven. 
Begrundelse: Der bor meget få mennesker tæt på skolen. Der er ingen børnehave ved skolen, 
eleverne kommer typisk fra Mårkær Børnehave – der ligger i samme afstand fra Bøl-Strukstrup 
som Sønderbrarup. Beliggenheden gør det økonomisk problematisk at drive skolen videre, idet der 
er meget store transportudgifter forbundet med at køre eleverne hen til et sted som pga. 
befolkningens placering ikke serviceres af offentlig transport. Af samme årsag er der ingen 
mindretalsaktivitet fra de andre foreninger og det skønnes langt mere fornuftigt at styrke 
fællesskolen i Sønderbrarup. Det betyder også, at eleverne kommer hen på en skole, hvor der vil 
være flere mindretalstilbud, end det er tilfældet i Bøl-Strukstrup i dag. 
 

Fakta om børnene 
 

Elevtal 2020  Ind 1.kl. 2.kl. 3.kl. 4.kl. 5.kl. 6.kl.  
Bøl-Strukstrup 3 7 8 3 7 9 8 42 elever, næste år 37 
Sønder Brarup 18 11 6 8 10 12 22 69 elever, næste år 65 
Samlet 21 18 14 11 17 21 30  

 
 

Transport 
I dag er transporttiden mellem 4 og 40 minutter. Til Sønderbrarup ville den ligge mellem 7 og 48 
min. 
 

Økonomisk vurdering 
 

Økonomi 2018   Sparepotentiale  
Personale, pæd 348.707  220.000  
Personale, drift 23.243  20.000 ca. halvdelen først ved salg 
Bygning og 
inventar 68.160  65.000 afhængigt af salg 
Befordring 213.952  170.000  
Sum 654.061  475.000 Salg af bygningen vurderes at kunne indbringe 350.000 € 

 

Udgiften pr. elev var i 2018 i Bøl-Strukstrup 17.747 € om året– heraf er 5.034 € til transport. Det 
tilsvarende gennemsnit for Sydslesvigs grundskoler er 12.576 € om året – heraf 565 € til transport. 
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Beslutningsoplæg 4: Sammenlægning af Harreslev og Kobbermølle Danske Skoler 
 

Styrelsen anbefaler, at Harreslev og Kobbermølle Danske Skoler sammenlægges fra sommeren 
2020 og eleverne overflyttes til Harreslev, når det engang er muligt. I særlige tilfælde kan 
forældrene vælge en anden skole, der ligger bedre for eleven. 
Begrundelse: Der er skoler meget tæt på den lille skole i Kobbermølle, sådan at det må betragtes 
som økonomisk urimeligt at drive den lille skole videre. Den nuværende situation, hvor Harreslev 
Danske Skole er fyldt op, og vi arbejder på en udvidelse, gør det dog næppe muligt at samle alle 
elever på et sted, før denne udvidelse står færdig – men det er hensigten fremover.  
Derved kan skolebygningen i Kobbermølle på det tidspunkt ombygges til et større dagtilbud end 
det nuværende. Hermed kan en ”opgradering” til mere nutidige standarder gennemføres, hvor 
der ikke er hverken mulighed eller økonomisk rimelighed i at tænke modernisering og udvidelse i 
de nuværende lokaler. 
Der vil fortsat være aktiviteter i Kobbermølle og vi anser ikke mindretalslivet i bydelen 
Kobbermølle for truet pga. en senere ombygning af skolen til dagtilbud. 
 
 

Elevtal 2020  Ind 1.kl. 2.kl. 3.kl. 4.kl. 5.kl. 6.kl.  
Harreslev 28 32 30 36 19 35 18 170 børn, næste år 180 
Kobbermølle 9 1 5 8 2 3 5 24 børn, næste år 28 
I alt 37 33 35 44 21 38 23  
(Cornelius) 24 15 22 19 22 5 19 102 børn, næste år 107 

 
 

      
 

Økonomisk vurdering 
 

Økonomi 2018 Harreslev Kobbermølle Spare kort sigt En lokalitet   
Personale, pæd 966.497 309.753 65.000 240.000   
Personale, drift 159.444 62.237 0 60.000   
Bygning og inventar 121.833 52.134 0 50.000   
Befordring 2.525 6.813 -5.000 -5.000   
Sum 1.250.299 430.937 60.000 345.000   
   

   

  

Den kortsigtede besparelse er behæftet med en del usikkerhed. Vi arbejder med en forventning 
om, at der ved klog tilrettelæggelse kan spares det angivne beløb. Udgiften pr. elev var i 2018 i 
Harreslev 9.556 € om året – heraf er 15 € til transport. I Kobbermølle er det 16.613 € om året– 
heraf er 225 € til transport. Det tilsvarende gennemsnit for Sydslesvigs grundskoler er 12.576 € om 
året – heraf 565 € til transport. 
 

Transport 
Børnene kommer i dag selv til skolen i Kobbermølle. Ved flytning til primært Harreslev (sekundært 
Cornelius) ville der blive en bustur på 10 til 15 minutter, hvis forældrene ikke selv vælger at bringe. 
 
 


