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Formål 
Sektorplanen for Skoleområdet har til formål at sikre samspil mellem 

kommunalplanen, budgetter og skolernes hverdag. Sektorplanen er i januar 2021 

revideret med henblik på at imødekomme Velfærdsaftalen for folkeskoleområdet 

indgået af regeringen og størstedelen af folketingets partier. Velfærdaftalen skal 

sikre, at folkeskolerne i Esbjerg Kommune frisættes for statslig lovgivning og 

regulering, ligesom Byrådet også bakker op om aftalen ved at fjerne en stor del af 

de kommunale regler og retningslinjer på området.  

En del af denne regulering har tidligere været beskrevet i sektorplanen, hvorfor 

denne forenkles og giver skolerne så stor frihed som muligt til at udvikle deres 

pædagogiske praksis og hverdag. Det betyder blandt andet at klasse-begrebet er 

skrevet ud i det omfang, det er muligt. Undtagelserne fra dette er f.eks. 

profilklasser, centerklasser og specialklasser, som betragtes som titler på tilbud, 

hvorfor ”klasse” ikke er fjernet her.  

Hvis skolerne oplever den nye sektorplan som en forhindring i forhold til konkrete 

ønsker til udviklingen af skolen, vil det være muligt for skolen at anmode Børn & 

Familieudvalget om at tage stilling til yderligere forenkling af sektorplanen.  

 

Indhold 
Sektorplanen fastholder den nuværende skolestruktur og indeholder retningslinjer 

for antallet af elever på skolerne til brug for optagelsen af elever fra andre 

distrikter i forhold til frit skolevalg samt retningslinjer for tildelingsmodellen for de 

midler, som tidligere blev fordelt efter klasser.  

Sektorplanen indeholder ikke planer for udbygning med nye skoler. 

I 2016 blev der udarbejdet en Masterplan for folkeskolerne i Esbjerg Kommune. Det 

er planen, at masterplanen opdateres i løbet af 2021. 

Masterplanen har det overordnede formål at give et systematisk overblik og en 

langsigtet helhedsplan for Esbjerg Kommunes folkeskolebygninger fordelt på syv 

skoler, Studie 10/Ungdomsskolen og Darum Børneby. 

Masterplanen indeholder en kortlægning af de nuværende bygninger og 

udearealer og danner udgangspunkt for fremtidige anlægsinvesteringer på 

folkeskoleområdet. 

Målet er, at der prioriteres objektivt efter behov, der både tilgodeser en homogen, 

langsigtet og bæredygtig strategi, men sådan at der ligeledes tages hensyn til lokal 

kultur, pædagogisk virke og særlige forudsætninger. 

Masterplanen understøtter den nuværende skolestruktur og identificerer 

tidssvarende udviklingsmuligheder, som opfylder Sektorplanens retningslinjer for 
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fysiske rammer og indretning, og samtidig sikrer optimal udnyttelse af de 

bestående arealer såvel pædagogiske som kapacitetsmæssigt. 

I det videre arbejde med at nå målene i Masterplanen bliver der i samarbejde med 

Ejendomme foretaget prioriteringer på de renoveringer der skal foretages 

fremadrettet. 

Endvidere foretages der årligt drøftelser mellem Kommuneplan, Økonomi og Skole 

blandt andet i forhold til kommende udstykningsplaner, befolknings-og 

elevprognoser m.v. for at vurdere på, om der er den fornødne kapacitet på 

skolerne (lokaler m.v.) til at rumme de evt. flere elever, der indskrives på skolerne 

på grund af udstykninger/stigende elevtal. 

Desuden er der også et tæt samarbejde mellem Skole og Vej & Park i forhold til 

bl.a. at sikre infrastrukturen, herunder sikker skolevej og etablering af busruter for 

elever med lang vej til skole. 

 

Skolestruktur pr. 1. august 2015 

Esbjerg Byråd godkendte den 16. februar 2015 en ny skolestruktur for Esbjerg Kommune. 

Pr. 1. august 2015 omfatter Esbjerg Kommunes skolevæsen 7 folkeskoler, Darum Børneby 

og Studie 10. 

Pr. 1. august 2017 blev der godkendt nye afdelingsnavne. 

7 Folkeskoler  
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Skole Klassetrin 

alm. 

Klasse 

Special

pædagogisk 

tilbud 

Over

flytning af 

elever efter 

6. klasse 

SFO Fritidsklub Ungdomskl

ub 

AL-klub 

Bryndum Skole – 

Aura 

0.-9. SFO – 

Bryndum 

Skole 

Klub Tarp 

Hjerting Skole – 

Aura 

0.-9. SFO - Hjerting 

Skole  

Klubben – 

Hjerting 

Sønderris Skole – 

Aura  

0.-9. SFO – 

Sønderris

skolen 

-

Klubben - 

Sønderris 

Auraskolens 

ungdoms

klub (fælles) 

Fourfeldtskolen – 

Bohr 

0.-9. SFO – 

Fourfeldtskole

n 

Fritidsklubben – 

Fourfeldtskolen 

Ungdoms

klub 

Bohrskolen 

(fælles) 

-

Vitaskolen – Bohr 0.-9. Spec.pæd. 

gruppe 

SFO - 

Vitaskolen 

Fritidsklubben – 

Vitaskolen 

Ådalskolen – Bohr  0.-6. Spec.pæd. 

gruppe 

Fourfeldt

skolen Bohr 

SFO - 

Ådalskolen 

Fritidsklubben - 

Ådalskolen 

Bakkeskolen – 

Cosmos 

0.-9. Special

klasser 

SFO – 

Bakkeskolen 

Klub 

Ringgården 

Boldesager Skole – 

Cosmos 

0.-9. SFO – 

Boldesager 

Skole 

Spangsbjergskolen 

- Cosmos 

0.-9. SFO - 

Spangsbjergsk

olen 

Klub Cosmos Klub 

Cosmos 

(fælles med 

Boldesager) 

Bakkevejens Skole 

- Fortuna 

0.-9. Spec.pæd. 

gruppe 

SFO – 

Bakkevejens 

Skole 

Nordre Skole - 

Fortuna   

0.-9. SFO – Nordre 

Skole 

Fritidsklubben 

Nordre Skole 

Fortuna 

Klub 

Bramming 

Gørding Skole – 

Fortuna  

0.-9. SFO – Gørding 

Skole 

Fritidsklubben 

Gørding Skole 

Fortuna 

Klub 

Gørding 

Vejrup Skole – 

Fortuna 

0.-6. Gørding 

Skole – 

Fortuna 

SFO – Vejrup 

Skole 

Klub Vejrup 

Egekratskolen 

Fortuna 

0.-6.  Nordre 

Skole – 

Fortuna 

SFO - 

Egekratskolen 

Kvaglundskolen – 

Signatur 

0.-9. Spec.pæd. 

gruppe 

SFO – 

Kvaglundskole

n 

Klub 

Kvaglund 

Skads Skole – 

Signatur 

0.-9. SFO – Skads 

Skole 

Klub Skads Klub Skads 

Tjæreborg - 

Signatur 

0.-9. SFO – 

Tjæreborg 

Klub Tjæreborg Klub 

Tjæreborg 

Danmarksgade – 

Urban 

0.-9. Center

klasser 

(Tale/høre) 

SFO – 

Danmarksgad

e 

Klub Nørregade Klub 

Nørregade 
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 - -  
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Præstegårdsskolen 

– Urban 

0.-9. Center

klasser 

SFO – 

Præstegårdss

kolen 

Samt CFO (for 

centerklasser

ne) 

Klub 

Østerbyen 

Rørkjær – Urban 0.-9. SFO - 

Rørkjærskolen 

Rørkjærklubben 

Egebæk-Hviding 

Skole – Vadehav 

0.-6. Vittenberg

skolen 

Vadehav 

SFO - Egebæk

Hviding Skole 

Klub Hviding Klub Hviding 

Vittenbergskolen – 

Vadehav 

0.-9. Special- og 

center

klasser 

SFO - 

Vittenbergsko

len 

Gredstedbro Skole 

– Vadehav 

0.-9. SFO – 

Gredstedbro 

Skole 

Ansgarskolen - 

Vadehav 

0.-9. SFO - 

Ansgarskolen 

Klub Ribe Midt Klub Ribe 

Midt 

 

 

Darum Børneby 

Darum Børneby blev etableret pr. 1. august 2015 og indeholder skole, SFO, Daginstitution 

og klub. 
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Studie 10 

Studie 10 er pr. 1. august 2015 henlagt under Ungdomsskolens ledelse og har følgende to 

afdelinger: 

Én afdeling i Esbjerg placeret i lokaler, Grønlandsparken 300.  

Én afdeling i Bramming placeret i lokaler, Bakkevej 9. 

Lokaler i forhold til elevantal 

Hver afdeling kan, i forhold til antallet og størrelsen af lokaler, rumme følgende 

antal spor og elever pr teknisk ”klasse”. Det er op til skolen hvordan lokalerne 

anvendes under hensyntagen til arbejds- og undervisningsmiljø.  
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Skole Antal spor  Antal elever pr teknisk 

”klasse” 

Auraskolen 

Bryndum Skole Aura Max. 2 spor 28 

Hjerting Skole Aura Max. 3 spor 27 

Sønderrisskolen Aura Max. 3 spor 26 

Bohrskolen 

Fourfeldtskolen Bohr Max. 3 spor 28 

Vitaskolen Bohr Max. 4 spor*) 28 

Ådalskolen Bohr Max. 2 spor 28 

Cosmosskolen 

Bakkeskolen Cosmos Max. 2 spor 26 

Boldesager Skole Cosmos Max. 2 spor 27 

Spangsbjergskolen Cosmos Max. 2 spor 28 

Fortunaskolen 

Bakkevejens Skole Fortuna Max. 3 spor 27 

Nordre Skole Fortuna Max. 3 spor 28 

Gørding Skole Fortuna Max. 2 spor 28 

Vejrup Skole Fortuna Max. 1 spor 21 

Egekratskolen Fortuna Max. 1 spor 26 

Signaturskolen 

Kvaglundskolen Signatur Max. 2 spor 28 

Skads Skole Signatur Max. 2 spor 25 

Tjæreborg Skole Signatur Max. 2 spor 28 

Urbanskolen 

Danmarksgades Skole Urban Max. 2 spor 22 

Præstegårdsskolen Urban Max. 2 spor 25 

Rørkjær Skole Urban Max. 3 spor 25 

Vadehavsskolen 

Egebæk-Hviding Skole Vadehav Max. 2 spor 25 

Vittenbergskolen Vadehav Max. 2 spor 28 

Gredstedbro Skole Vadehav Max. 2 spor 28 
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Ansgarskolen Vadehav Max. 3 spor 24 

Darum skole Max 1 spor 25 

*) Eliteidrætsklasser på Bohrskolen, Vitaskolen Bohr  

Der oprettes max. 2 eliteidrætsklasser på 7., 8. og 9. årgang. Gælder pr. 1. august 2016. 
 
DeVinci klasser på Bohrskolen, Vitaskolen Bohr 
Yderligere ét spor på 7. – 9. årgang samt yderligere én klasse på ét af årgangene 7. – 9. årgang for så vidt angår 
DeVinci linjen. 
Skolebestyrelsen kan dog oprette yderligere DeVinci klasser inden for følgende rammer: 

• Antallet af disse klasser kan ikke udløse yderligere økonomi til skolen 

Skolens fysiske rammer  

Skolen/afd beslutter hvordan de fysiske rammer udnyttes mest hensigtsmæssigt indenfor 

den nuværende skolestruktur og bygningsmasse.  
 

Skolen rummer følgende lokaler og vurderer selv hvordan pladsen fordeles og udnyttes 
indenfor de krav der stilles i arbejdsmiljølovgivningen, undervisningsmiljøloven, 
bygningsloven samt indenfor kravet om, at skolefritidsordningen skal ligge på skolens 
matrikel. 
 

• Personalearbejdspladser jf. arbejdsmiljøloven 

• Undervisningsfaciliteter  

• Skolefritidsordning på skolens egen matrikel 

• klub 

• Pædagogisk læringscenter 

• Pædagogisk værksted 

• Faglokaler 

• Administrationslokaler 

• Mødelokaler 

• Personalerum incl. garderobefaciliteter 

• Lokale-/r til specialundervisningsfunktioner 

• Lokale til modtagelseshold (hvor det er politisk besluttet at danne 
modtagelseshold) 

• Fællesarealer 

• Samlingsrum 

• Toiletter 

• Depotplads og rengøringsrum 

• Teknikrum 

• Adgang til indendørs idrætsfaciliteter og udendørs arealer til boldspil og leg 

Sektorplanens forhold til Befolkningsprognose og 
Byggemodningsplan 

På baggrund af spor, elevtal og befolkningsprognosen, som indeholder de 

befolkningsmæssige konsekvenser af besluttede byggemodninger i kommunen, udarbejdes 

hvert år en elevprognose som viser udviklingen i elevtal for den enkelte skoles afdelinger 

for en 12-årig periode. 

Indskrivning til skolestart/optagelse af elever/frit skolevalg 
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Esbjerg skolevæsen har 8 folkeskoler med hver sit skoledistrikt indeholdende flere 

afdelinger. Dog har Darum Børneby, som den eneste skole ikke flere afdelinger. 

 

Indskrivning til skolestart/optagelse af elever 

Indskrivningstidspunktet til skolestart fastsættes af Børn & Kultur i samarbejde med 

skolerne. 

Eleven har krav på at blive optaget i det skoledistrikt, hvori eleven har bopæl.  

Søskende (hel-/halvsøskende) har altid krav på optagelse på en afdeling, hvor pågældende 

har søskende, uagtet bestemmelsen om antal elever i klasserne i henhold til Sektorplan for 

Skoleområdet. 

Skolebestyrelsernes principper for fordeling af eleverne på afdelinger inden for 

skoledistriktet skal basere sig på følgende i prioriteret rækkefølge: 

1. Afstand fra bopæl til nærmeste afdeling. 

I tilfælde af lige stor afstand til flere afdelinger har forældrene frit valg. 

Pr. 1. august 2017 anvendes et tidssvarende IT-system til beregning af cykelafstand 

mellem hjem og skole (afdeling). 

Kompetencen til at beslutte hvilket IT-system der skal vendes til beregning af 

cykelafstand mellem hjem og skole (afdeling), delegeres til skolechefen.  

Det vil fremgå af Esbjerg Kommunes hjemmeside, hvilket IT-system, der anvendes til 

brug for afstandsmåling. 

2. Elever kan, efter forældrenes ønske, indskrives i en anden afdeling inden for 

skoledistriktet. Ønsker om indskrivning i en anden afdeling inden for skoledistriktet, 

skal imødekommes forud for evt. indskrivning af elever fra andre 

skoledistrikter/kommuner. Dog må der kun optages børn fra andre afdelinger indtil 

der resterer 2 pladser pr klasse til brug for optagelse af afdelingens egne børn Der 

henvises til afsnit om lokaler i forhold til elevtal i Sektorplan for skoleområdet.  

3. . 

Beslutning om indskrivning træffes af skolelederen. 

En elev, der er startet på en afdeling, har ret til at færdiggøre sin skolegang på den 

pågældende afdeling. 

Frit skolevalg 

En skole kan optage elever fra andre skoledistrikter/andre kommuner. 

Søskende (hel-/halvsøskende) har altid krav på optagelse på en afdeling, hvor pågældende 

har søskende, uagtet bestemmelsen om antal elever i klasserne i henhold til Sektorplan for 

skoleområdet. 

Forældrene kan fremsætte ønske om en bestemt afdeling i skoledistriktet og ønsker 

imødekommes i henhold til nedenstående i prioriteret rækkefølge: 

1. Der må kun optages børn fra andre afdelinger indtil der resterer 2 pladser pr. 

klasse til brug for optagelse af afdelingens egne børn. Der henvises til Sektorplan 

for Skoleområdet - afsnit om klassestørrelse på de enkelte afdelinger. 

2. Børn, som bor nærmere afdelingen, optages før børn med bopæl længere væk fra 

afdelingen. 
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Anmodning om skift til andet skoledistrikt under skoleforløbet rettes til modtagende skole, 

hvor skolelederen inden for ovennævnte rammer kan give tilladelse. Skoleskift sker i 

samarbejde med afgivende skole. 

 

En elev, der er startet på en afdeling, har ret til at færdiggøre sin skolegang på den 

pågældende afdeling. 

Budgettildeling 

Skolerne/afdelingerne tildeles et driftsbudget for ét regnskabsår ad gangen i henhold til 

gældende budgettildelingsmodeller. 

For normalundervisning gives en teknisk tildeling pr. 26 elever. I henhold til kommunens 

rammestyring er det op til den enkelte skole frit at beslutte hvordan midlerne anvendes i 

praksis. I forbindelse med velfærdsaftalen indgås en samarbejdsaftale mellem det politiske 

udvalg og den enkelte skole og det politiske udvalg kan herigennem orienteres om 

anvendelsen af midlerne i dialog med skolen.   

Darum Børneby har dog særlig budgettildelingsmodel. 

Vedligeholdelse 

Ejendomme forestår al udvendig vedligeholdelse, tekniske installationer samt indvendige 
opretninger. 
 
I øvrigt gælder den til enhver tid gældende ”Intern vejledning” udarbejdet af Ejendomme. 
Heraf fremgår en beskrivelse af opgaver og arbejdsdeling for så vidt angår drift, vedligehold 
og forandringer. 
 

Udearealer – legepladser 

Det er skolelederens ansvar, at legeredskaberne på skolerne og klubberne er lovlige. 

I øvrigt henvises til Børn & Kulturs procedure af 9. april 2015 for 

etablering/tilsyn/vedligeholdelse af legeredskaber på skoler og klubber. 

Trafiksikkerhed 

Skolevejen skal primært foregå ad separate stisystemer eller langs svagt trafikerede veje. 

Der skal være så få krydsninger med trafikveje uden for trafiksikrede kryds som muligt. 
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Skoledistrikter pr. 1. august 2015 
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