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Fremsendt via mail til jab@ringsted.dk 
 
 
 
Høringssvar vedrørende ændring af skoledistrikter. 
 
 
Vigersted Lokalråd har drøftet forslaget om ændring af skoledistriktet mellem Søholmskolen og 
Vigersted skole, og ønsker på denne baggrund at afgive flg. høringssvar til brug for den videre 
politiske behandling af sagen i Ringsted Byråd. 
 
Vigersted Lokalråd ønsker at bevare den nuværende skoledistriktsstruktur.  
 
Begrundelsen for dette er dels at der hersker så store usikkerheder med hensyn til prognoserne for 
elevtallene på skolerne, at disse nemt kan overtrumfes af andre udefrakommende faktorer, og dels 
at der som vi ser det ikke kan opnås en forbedring af trafiksikkerheden, men tværtimod en 
forringelse af denne.  
Endelig vil det have en negativ indvirkning på sammenhængskraften i lokalområderne, at der ikke 
længere er overensstemmelse mellem sognegrænser og skoledistriktsgrænser. 
 
Som følge af ændringen af skolestrukturen i Ringsted Kommune er der etableret friskoler i 
Allindelille og Kværkeby.  
Omfanget og betydningen af dette for elevtallene på skolerne er endnu ikke til at fastslå, da begge 
friskoler er nyetablerede.  
Begge friskoler må dog forventes at rekruttere elever fra deres respektive nærområder. 
 
Kværkeby friskole er beliggende inde i Vigersted skoles skoledistrikt, hvorimod Allindelille friskole 
ligger udenfor Søholmskolens skoledistrikt, hvorfor påvirkningen helt naturligt vil blive størst for 
Vigersted skole. 
Dette kan på sigt resultere i uhensigtsmæssige klassekvotienter med risiko for forringelse af 
kvaliteten af undervisningen. 
 
Med hensyn til elevtallet i Jystrup har det vel også betydning, at der i lokalplanerne er planlagt en 
del nybygning i Jystrup skoles distrikt. 

 
 Lokalplan 230 ca. 20 boliger ved Valsømagle 
 Lokalplan 204 ca. 80 boliger i Jystrup 
 Lokalplan 165 ca. 20 boliger i Valsømagle 
 Lokalplan 131 ca. 18 boliger i Jystrup 

 
Det ser ud til kun at være et spørgsmål om tid, hvor længe der mangler elever i Jystrup! 
 
Derfor finder vi, at det vil være formålstjenligt at spørgsmålet om en evt. ændring af 
skoledistrikterne udskydes og tages op til overvejelse på et tidspunkt, hvor der har været mulighed 
for at analysere resultaterne af påvirkningen fra de nye friskoler. 
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Der gives som begrundelse for forslaget om ændring af skoledistrikterne, at det er for at øge 
trafiksikkerheden og styrke nærhedsprincippet i lokalområderne.  
Vi vil her begrunde hvorfor vi mener, at den foreslåede ændring af skoledistrikterne vil have den 
modsatte virkning. 
 
Trafiksikkerhedsmæssigt vil der for størstedelen af skoleeleverne ske en væsentlig forringelse af 
skolevejen. 
 
Årsagen til dette er, at med den foreslåede ændring af skoledistrikterne, skal eleverne der bor på 
Ortvedlund- siden krydse Roskildevej, der anses som værende trafikfarlig, for at komme til 
Søholmskolen, og det er væsentligt flere, end det antal elever der bor på Egemosevej, og i dag 
skal krydse Roskildevej for at komme til Vigersted skole.  
 
Dvs. at med den foreslåede ændring af skoledistrikterne, vil det for en større gruppe af elever blive 
mindre trafiksikkert at komme til skole. 
 
Hvis vi benytter de til forslaget knyttede prognoser, vil der fra Egemosevej blive flyttet 
nedenstående antal elever til Søholmskolen.  
Dvs. at det må være det antal elever man forventer der i dag skal krydse Roskildevej for at komme 
til Vigersted. 
 

 0 elever i 13/14  

 1 elev    i 14/15  

 1 elev    i 15/16  

 3 elever i 16/17  

 2 elever i 17/18  
 
Dvs. at der i gennemsnit er 2 elever der skal krydse Roskildevej hvis distriktet forbliver som det er i 
dag. 
 
Hvis distriktsgrænsen trækkes som foreslået, vil der potentielt overflyttes følgende antal elever fra 
Vigersted skole til Søholmskolen: 
 

 1 elev    i 13/14  

 6 elever i 14/15  

 3 elever i 15/16  

 8 elever i 16/17  

 6 elever i 17/18  
 
Dvs. at der i gennemsnit er 4,8 elever der skal krydse Roskildevej hvis distriktet ændres som 
foreslået. 
 
Altså vil risikoen for skolebørnene med det nye forslag forøges med 58,4 % 
 
Derfor finder vi ikke, at den foreslåede ændring lever op til intentionerne i begrundelsen for 
forslaget. 
 
 
 
 



 

 
 
 
Det andet argument er nærhedsprincippet. 
 
Her må afstanden til og fra skole spille en vigtig rolle.  
 
Hvis vi kigger på afstandene fra de berørte skoler til elevernes bopæl, er der ikke noget der 
indikerer, at der ved den foreslåede ændring sker en forbedring for eleverne, tværtimod vil 
størsteparten opleve, at de får en længere skolevej. 
 
Her et par eksempler: 
 
Vigersted Skole til Roskildevej i Snekkerup 3,1 km 
 
Vigersted Skole til Roskildevej/Digemosevej  2,2 km gennem Ortved Lund.  
 
Søholmskolen til Roskildevej i Snekkerup 2,9 km 
 
Søholmskolen til Roskildevej/Digemosevej 4,3 km 
 
Dvs. stort set alle på Roskildevej vil med den foreslåede ændring få længere til skole, end hvis den 
nuværende struktur bibeholdes, bortset fra de første to – tre huse ved krydset på Roskildevej i 
Snekkerup. 
 
Endelig vil man med den foreslåede ændring bryde med princippet om, at der er en sammenhæng 
mellem sognegrænser og skoledistrikter, dette vil have en negativ indflydelse på 
sammenhængskraften i lokalsamfundene. 
 
Så også på begrundelsen om styrkelse af nærhedsprincippet må det konstateres, at forslaget har 
den modsatte virkning. 
 
 
Vi håber at udvalget og Byrådet vil medtage ovenstående indsigelser i overvejelserne, da det har 
stor betydning for sammenhængskraften i Vigersted lokalområde. Man skal tænke sig rigtig godt 
om, inden man nedbryder sammenhængen mellem eksisterende sognegrænser. Det har stor 
betydning, hvilken menighed børn og voksne tilhører, og at der er sammenfald med 
skoledistrikterne, herunder konfirmationsforberedelse mv. 
 
 
 

Med venlig hilsen 
 
 
 

 
v. Næstformand 
Kim Petersen 
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4100 Ringsted 
 


