
Forældrebrev december 2022 

Kære forældre  

 

Som I sikkert allerede ved, er det nødvendigt for Slagelse Kommune at spare store beløb på alle 

kommunens områder herunder også på skoleområdet. Det betyder, at der vil ske en del 

ændringer på skoleområdet, som langt de fleste af jer vil blive berørt af. Det er ikke alt, som er 

besluttet og faldet på plads endnu. Men nogle af ændringerne kan vi fortælle lidt om allerede nu, 

og derfor skriver vi ud til jer. 

Prisen på SFO og fritidsklubber stiger 

Byrådet har netop besluttet de nye priser for skolefritidsordning (SFO) og fritidsklubber for 2023. 

Herunder kan I se priserne for både 2022 og 2023. 

SFO 2022 2023 

Miniklub Omø 263 317 

SFO II, Antvorskov 472 568 

 

SFO II, Stillinge, Dalmose, 

Flakkebjerg, Hashøj og 

Hvilebjergskolen (9 mdr.) 

362 435 

 

 

Morgenmodul 

249 300 

Eftermiddagsmodul 1.362 1.638 

 

Heldagsmodul 1.611 1.938 

Fritidsklubber   

4. klasse fritidstilbud 646 666 

5., 6.,(- 7.) klasse 

fritidsklubtilbud 

263 271 

5., 6., (- 7.) klasse 

fritidsklubtilbud i 

ungdomsskole 

263 271 

  

Nye skoledistrikter 

For at sikre en mere optimal dannelse af klasser på skolerne er der brug for, at skoledistrikterne i 

hele kommunen blive justeret. Ved at ændre skoledistrikterne lægges der op til, at der kommer 

et loft på antal klasser, som de enkelte skoler må oprette, så skolerne får en optimal størrelse. 

Derudover vil børn, som skal starte i 0. klasse, som udgangspunkt høre til distriktsskolen. 

Ændringerne af skoledistrikterne kan få betydning for de børn f.eks. søskende, som skal begynde 

i 0.klasse samt hvilken skole, at børnene skal fortsætte deres overbygning på. Byrådet forventes 

Center for Børn og Unge 

Afdeling for Skole 
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at vedtage de nye ændrede skoledistrikter på byrådsmødet den 19. december. Herefter vil vi 

kunne fortælle, hvordan de nye skoledistrikter ser ud, og hvilken betydning de vil få.  

Skoler foreslås nedlagt og ny skole foreslås oprettet 

Byrådet besluttede den 10. oktober at sende et forslag i høring omkring ændring af 

skolestrukturen. Det betyder, at Flakkebjerg Skole, Tårnborg Skole, Boeslunde Skole, Skælskør 

Skole og Eggeslevmagle Skole foreslås nedlagt, og det foreslås, at der oprettes en ny skole i 

Skælskør. Frem til den 7. december har bl.a. skolebestyrelserne mulighed for at komme med 

indsigelser. Byrådet forventes at træffe en endelig beslutning omkring ny skolestruktur og 

herunder nedlæggelse og oprettelse af skoler på et ekstraordinært byrådsmøde den 23. januar 

2023.  

 

Fire fritidshjem bliver til skolefritidsordninger 

Byrådet har besluttet, at de fire fritidshjem med tilhørende landklubber i det tidligere Hashøj 

Kommune bliver omdannet til skolefritidsordninger fra 1. januar 2023. Børn, der er indmeldt i de 

fire fritidshjem eller landklubber pr. 1. december, vil automatisk blive overflyttet til den nye SFO i 

området. 

 

Tilbud til de 10-18 årige 

For at sikre en mere ensartet kvalitet til alle børn i alderen 10-18 i hele kommunen ønsker 

Byrådet, at der skabes fælles rammer og vilkår for klubtilbud. Processen omkring klubberne og 

en ny struktur er så småt startet op. Så snart vi ved mere, skriver vi til jer igen. 

 

Følg med i ændringerne på skoleområdet på slagelse.dk/skoler2023 

Der kommer som nævnt til at ske mange ændringer på skoleområdet. Nederst i dette brev kan I 

se et overbliksbillede af, hvad der i hovedtræk skal ske, og hvornår vi forventer, det sker. Vi har 

desuden samlet en række spørgsmål og svar omkring ændringerne på skoleområdet på vores 

hjemmeside. Vi vil løbende opdatere siden, som kan ses på slagelse.dk/skoler2023 i takt med, at 

flere beslutninger bliver truffet. 

Spørgsmål 

Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte dit barns skole, og hold øje 

med meddelelser fra dit barns skole her i Aula.  

  

 
Med venlig hilsen 

 
Dorthe Christiansen 

Skolechef 
 

 



Skole

Tidsplan for skoler 2023

Byrådet vedtog budgetforlig

10. oktober 2022 vedtog 
byådet en ny skolestruktur 
og herunder skolelukninger. 
Forslaget blev sendt i høring.

Prisen på SFO og 
fritidsklubber stiger

28. november 2022 
vedtog byrådet, at prisen 
på SFO og fritidsklubber 
skal stige fra 1/1 2023.

Involvering og input
Oktober 2022 - januar 2023

Involvering, input og møder 
med skolebestyrelser mv.

Byrådet vedtager ny 
skolestruktur

23. januar 2023 forventes 
byrådet endeligt at 
vedtage forslaget om ny 
skolestruktur og herunder 
skolelukninger.

Skolebestyrelser på 
berørte skoler 
Januar-februar 2023

Proces og orientering om 
evt. nye skolebestyrelser  
på berørte skoler.

Skolestart
August 2023

Ny skolestruktur 
Februar - august 2023

Vi bygger den nye 
skolestruktur.

Nye skoledistrikter

19. december 2022 
forventes byrådet at 
vedtage ændringer til 
skoledistrikterne.

Tilbud til de 10-18 årige

Fra januar 2023 starter 
processen med en ny 
struktur for klubområdet.

Nye skoleledelser 
Januar - februar 2023

Proces om nye skoleledelser 
på berørte skoler.


