
 
 
 

Høring vedrørende nedlæggelse af Blåhøj Skole 
 

Med udgangspunkt i nedenstående beskrivelser ønsker Byrådet i Ikast-Brande Kommune at nedlægge 

Blåhøj Skole med virkning fra 1. august 2023.  

Baggrund 

Blåhøj Skole ligger som den sydligste skole i kommunen og dækker området op til Brande. Skolen har 

gennem flere år været udfordret af dalende elevtal og skolens fremtid har i den forbindelse været drøftet i 

tidligere Børne- og Undervisningsudvalg og Byråd.  

Gældende politisk beslutning: 

Nedenstående er ført til referat fra Byrådets møde 5. oktober 2020: 

• Udviklingen i elevtallet på Blåhøj Skole følges. Såfremt elevtallet er under 75 elever ved 

skolestart 2022, skal der indledes drøftelser omkring Blåhøj Skoles fremtid. 

• Børne- og Undervisningsudvalget gennemfører et dialogmøde med repræsentanter for 

skolebestyrelsen. 

 

Status på elevtal 

Der er pr. 1. august 2022 indskrevet 61 elever til skoleåret 2022/2023.  

Udvikling over de seneste års elevtal samt prognose for de kommende ser således ud: 

Klasse Skoleår 
19/20 

Skoleår 
20/21 

Skoleår 
21/22 

Skoleår 
22/23 

Prognose 
23/24 

Prognose 
24/25 

0. 8 10 5 3 9 10 

1. 8 10 10 5 3 9 

2. 15 9 9 9 5 3 

3. 15 13 9 9 9 5 

4. 8 13 14 8 9 9 

5. 10 7 13 14 8 9 

6. 11 11 7 13 14 8 

I alt 75 73 67 61 57 53 

 

Udviklingen i elevtal har betydet, at hvor der i 2019 var samlæsning i 2. og 3. klasse samt 4. og 5. klasse er 

der nu samlæsning på alle klassetrin. Det betyder, at eleverne er sammen på tværs af to årgange i alle fag.  

En lukning af skolen vil betyde, at eleverne skal flyttes til en skole i Brande. Tilskuddet pr. elev overføres til 

den skole, der modtager børnene. Skoledistrikterne skal derfor revurderes for at sikre den optimale 

klassekvotient på Artium-skolen og Dalgasskolen. Derudover vil administrationen i videst muligt omfang 

tage højde for forældres frie skolevalg. 



 
 
 
Økonomisk konsekvens 

Årlige driftsbesparelser Blåhøj Skole:       

Grundbeløb 1.746.582 kr.     

Bygningsdrift 1.020.000 kr.     

Ledelse skole/SFO 550.000 kr.     

Understøttelse SFO 557.000 kr.     

  3.873.582 kr.     

        

Årlige merudgifter:       

En ekstra busrute -500.000 kr.     

20 elever vælger en skole i nabokommunen -600.000 kr.     

  -1.100.000 kr.     

        

Nettobesparelse 2.773.582 kr.     

        

Teknisk afdeling har beregnet tomsgangsudgifterne til 448.000 kr., så den samlede 

besparelse på 2.773.582 kr. reduceres til 2.325.582 kr. så længe bygningerne ikke 

anvendes til andet formål.       
 

Politisk proces 

Forslag om nedlæggelse af Blåhøj Skole er fremsat som en del af Byrådets behandling af budget 2023-2026. 

Idet en skolelukning er omfattet af længere høringsperiode og overgangsperiode end budgettet, sendes 

dette materiale i høring parallelt med behandlingen af budgettet. Skulle vedtagelsen af det endelige budget 

19. december 2022 medføre en anden beslutning, hvorved forslaget om at nedlægge Blåhøj Skole ikke 

længere er aktuelt, vil høringsmaterialet blive trukket tilbage. 

Det medfører følgende tidsplan: 

Tidsplan for mulig lukning af Blåhøj Skole 

Dato Begivenhed 

09-11-22 Børne-, Kultur- og Fritidsudvalget – indstiller at forslaget sendes i 

høring 

21-11-22 Byrådet beslutter at sende forslaget i høring 

22-11-22 Offentliggørelse af høringsmateriale  

17-01-23 Deadline for indsendelse af høringssvar kl. 12.00 

Der er ikke indkommet indsigelser mod forslaget  



 
 
 

18-01-23 Børne-, Kultur- og Fritidsudvalget  (beslutning og forløb) 

30-01-23 Byrådsmøde (beslutning) 

Der er indkommet indsigelser mod forslaget 

18-01-23 

15-02-23 

Behandlingsperiode, hvis der er indsigelser til forslag 

Ultimo 02-23 Børne-, Kultur- og Fritidsudvalget  (beslutning og forløb) 

Ultimo 02-23 Byrådsmøde (beslutning) 

01-03-23 Seneste dato for beslutning om ny skolestruktur 

01-08-23 Ny skolestruktur træder i kraft 

 

Indlevering af høringssvar 

Nærværende høringsmateriale vil blive offentliggjort på Ikast-Brande Kommunes hjemmeside samt på 
hjemmesiderne for skolerne i Brande. Høringsmaterialet er målrettet: 

• Bestyrelser på skoler og i dagtilbud i Brande 

• MED systemet på Børne- og Undervisningsområdet 

• Andre, der har interesse i afgive et høringssvar 
 

Høringssvar skal sendes til Jane Engberg Krogh, på jaekr@ikast-brande.dk senest 17. januar 2023 kl. 
12.00. 

Lovgrundlag 

Bekendtgørelse om proceduren ved nedlæggelse af en folkeskole 

§ 3. Offentliggørelse af forslag om en skolenedlæggelse skal som minimum ske på kommunens og den 
pågældende skoles hjemmeside. 

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen fastsætter en frist på mindst 8 uger for fremsættelse af indsigelser m.v. 
mod forslaget. Fristen regnes fra datoen for offentliggørelsen på kommunens og den pågældende skoles 

hjemmeside. Ved offentliggørelsen skal der oplyses om fristen. 

§ 4. Med henblik på indhentelse af udtalelse fra skolebestyrelsen ved de berørte skoler, jf. 
folkeskolelovens § 40, stk. 2, nr. 2, 2. pkt., sendes forslaget senest samtidig med offentliggørelsen efter 

§ 3 til udtalelse hos skolebestyrelserne ved de berørte skoler. Fristen for skolebestyrelsens udtalelse 

følger af § 3, stk. 2. 

§ 5. Efter udløbet af fristen efter § 3, stk. 2, og efter indhentet udtalelse fra skolebestyrelserne ved de 
berørte skoler, jf. folkeskolelovens § 40, stk. 2, nr. 2, 2. pkt., kan kommunalbestyrelsen vedtage 
forslaget endeligt. Hvis der rettidigt er fremsat indsigelser m.v. mod forslaget, kan vedtagelsen dog 
tidligst ske 4 uger efter udløbet af fristen efter § 3, stk. 2. 
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