
Skoleprognose: År 2015 – 2030.

I denne skoleprognose skitseres den forventede udvikling i antallet af skolebørn på de 
enkelte fysiske matrikler på skolerne. I prognosen ses der på skolens elevtal fordelt på 
matrikler, samt på det forventede antal skolestartere i perioden 2015 til 2030. Desuden 
vises det i kortform, fra hvilke områder i kommunen skolens børn kommer fra. 

Metoden for prognosen er, at der ses på de sidste otte års søgning til de forskellige skoler 
fra forskellige distrikter. Denne fordeling forventes også at ske fremover. Disse 
søgemønstre lægges sammen med de befolkningsudviklinger, der ligger til grund for den 
befolkningsprognose, der blev godkendt af Byrådet i april 2015. Desuden ses der på, 
hvilke skoleskift børnene har taget i den otte-årige periode mellem de forskellige skoler og 
det antages, at disse skift vil fortsætte i årene frem. Endeligt ses der på frekvensen af 
omgængere (børn der går en klasse om) og tidlige skolestartere på hver skole i den otte-
årige periode og disse frekvenser indgår ligeledes i forhold til de prognosticerede 
befolkningstal.

Usikkerhederne ved denne prognose er forholdsvis små – både for så vidt angår den 
enkelte skole og Gribskov kommune under eet, da vi allerede i dag ved, hvor mange 0-5 
årige der er i kommunen og hvor mange der plejer at flytte til. Der er en vis usikkerhed i 
forhold til skolestarterne, da en del skoler er overgået til rullende skolestart og 
aldersintegreret undervisning. Derfor er elevdata mindre præcis end tidligere, når det 
drejer sig om fordelingen mellem børn i 0.-2. klasse, samt børn der er tilmeldt skolen, men 
ikke startet endnu, da de ikke er fyldt 6 år. Placeringen af børn i klasser i indskolingen på 
skoler med rullende skolestart og aldersintegreret undervisning er således sket manuelt i 
forhold til elevernes alder, samt deres eventuelle klassetrin året før.

Gribskov kommune – overblik

Nedenfor ses prognosen for, hvor mange børn der forventes at starte i 0-klasse i årene 
frem, samt udviklingen i antallet af elever samlet for hele Gribskov kommune under eet.

Skolestartere
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Det samlede elevtal

Som det ses af tabellen vedr. det samlede elevtal ses et faldende antal elever i perioden, 
mens der på den enkelte skole kan være nogle udsving.

Ved at se på antallet af skolestartere, får man et indtryk af ”kundeunderlaget” til den 
enkelte skole.

Ud fra en forudsætning om at en optimal klassestørrelse typisk anses for at være på 22-28
elever i strukturel forstand, ses det af ovenstående tabeller at elevtallet på Vejby og 
Tisvilde skoler ligger under dette tal i hele perioden. Ramløse Skole ligger ”på vippen” idet 
der i nogle af årene ses at være under 22 elever.

Tabellerne viser også at Blistrup, Tingbakken, Ramløse, Vejby og Tisvilde er så små at 
eventuelle distriktsændringer ville kunne påvirke bæredygtigheden. Det er således ikke 
umiddelbart muligt at ændre et distrikt eet sted uden at det samtidig ville betyde at en 
anden skole ville komme i ”farezonen”.
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Bjørnehøjskolens distrikt

Nedenfor ses et kort over, hvor skolebørnene på Bjørnehøjskolen kommer fra (børnene er 
angivet som gule prikker):

Startere i 0-klasse og det samlede elevtal
Nedenfor ses prognosen for hvor mange børn der forventes at starte i 0-klasse i årene 
frem, samt udviklingen i antallet af elever samlet på skolen.
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Gilbjergskolens distrikt

Blistrup afdelingen

Nedenfor ses et kort over, hvor skolebørnene på Gilbjergskolen (Blistrup afdelingen) 
kommer fra (børnene er angivet som gule prikker):

Startere i 0-klasse og det samlede elevtal
Nedenfor ses prognosen for, hvor mange børn der forventes at starte i 0-klasse i årene 
frem, samt udviklingen i antallet af elever samlet på matriklen.
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Gilbjergskolens distrikt

Gilleleje afdelingerne

Nedenfor ses et kort over, hvor børnene på Gilbjergskolen (Gilleleje afdelingerne) kommer
fra (børnene er angivet som gule prikker):

Startere i 0-klasse og det samlede elevtal
Nedenfor ses prognosen for, hvor mange børn der forventes at starte i 0-klasse i årene 
frem samt udviklingen i antallet af børn samlet på matriklerne.
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Gribskolens distrikt

Tingbakke afdelingen

Nedenfor ses et kort over, hvor skolebørnene på Gribskolen (Tingbakke afdelingen) 
kommer fra (børnene er angivet som gule prikker):

Startere i 0-klasse og det samlede elevtal
Nedenfor ses prognosen for, hvor mange børn der forventes at starte i 0-klasse i årene 
frem, samt udviklingen i antallet af børn samlet på matriklen.
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Gribskolens distrikt

Græsted afdelingen

Nedenfor ses et kort over, hvor skolebørnene på Gribskolen (Græsted afdelingen) kommer
fra (børnene er angivet som gule prikker):

Startere i 0-klasse og det samlede elevtal
Nedenfor ses prognosen for, hvor mange børn der forventes at starte i 0-klasse i årene 
frem, samt udviklingen i antallet af elever samlet på matriklen.
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Nordstjerneskolens distrikt

Helsinge afdelingen

Nedenfor ses et kort over hvor eleverne på Nordstjerneskolen (Helsinge afdelingen) 
kommer fra (børnene er angivet som gule prikker):

Startere i 0-klasse og det samlede elevtal
Nedenfor ses prognosen for, hvor mange børn der forventes at starte i 0-klasse i årene 
frem, samt udviklingen i antallet af elever samlet på matriklen.
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Nordstjerneskolens distrikt

Ramløse afdelingen

Nedenfor ses et kort over hvor skolebørnene på Nordstjerneskolen (Ramløse afdelingen) 
kommer fra (børnene er angivet som gule prikker):

Startere i 0-klasse og det samlede elevtal
Nedenfor ses prognosen for, hvor mange børn der forventes at starte i 0-klasse i årene 
frem, samt udviklingen i antallet af elever samlet på skolen.
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Sankt Helene Skoles distrikt

Vejby afdelingen

Nedenfor ses et kort over hvor skolebørnene på Sankt Helene skole (Vejby afdelingen) 
kommer fra (børnene er angivet som gule prikker):

Startere i 0-klasse og det samlede elevtal
Nedenfor ses prognosen for, hvor mange børn der forventes at starte i 0-klasse i årene 
frem, samt udviklingen i antallet af elever samlet på skolen.
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Sankt Helene Skoles distrikt

Tisvilde afdelingen

Nedenfor ses et kort over hvor skolebørnene på Sankt Helene skole (Tisvilde afdelingen) 
kommer fra (børnene er angivet som gule prikker):

Startere i 0-klasse og det samlede elevtal
Nedenfor ses prognosen for, hvor mange børn der forventes at starte i 0-klasse i årene 
frem, samt udviklingen i antallet af elever samlet på skolen.
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