
Spørgsmål om sænkelse af klasseloft til 26 elever i 0. – 
2. klasse jf. finanslovsaftale for 2022

Kære Knud

Du har den 17. februar 2022 stillet følgende spørgsmål til forvaltningen 

om sænkelse af klasseloft til 26 elever i 0. – 2. klasse jf. finanslovsaftale 

for 2022:

Med årets finanslovsaftale blev det vedtaget, at der skal indføres et 

klasseloft på 26 elever i 0.-2. Klasse. Jeg er interesseret i, hvilken 

betydning det får for de Københavnske skoler.

1. Hvor mange skoler har klasser i indskolingen med mere end 26 

elever, og hvor mange enkelte klasser drejer det sig om - både i 

antal og i den procentvise andel af det samlede skolevæsen i 

København?

2. Hvilke skoler og byområder vil i særlig grad blive berørt af 

beslutningen?

3. Indebærer aftalen at eksisterende klasser i indskolingen, der 

har flere elever end 26, skal opdeles til næste år for at overholde 

folketingets beslutning, eller gælder aftalen kun for kommende 

klassedannelser?

4. Hvor meget ekstrakapacitet vurderer forvaltningen, at det vil 

være nødvendigt at etablere for at kunne overholde kravet om 

max. 26 elever i klasserne i indskolingen, og hvad vurderer 

man, at de anslåede anlægsudgifter vil være til dette?

5. Hvilke ekstra bevillinger og forhøjede anlægsmåltal får 

kommunen fra staten som følge af aftalen om klasseloftet, 

såfremt aftalen indebærer ekstra udgifter til etablering af mere 

kapacitet på skolerne?

6. Hvilke ekstra driftsudgifter forventer forvaltningen at aftalen vil 

indebære for skoler i København?
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Besvarelse

Ad 1

15 ud af 60 skoler har klasser med mere end 26 elever – svarende til 25 

pct. af skolerne i København. Der er 26 ud af 179 klasser, som har over 

26 elever i klassen – svarende til 15 pct. af alle klasser på 0-2. klassetrin.

Ad2

Antallet af klasser med mere end 26 elever er fordelt bredt udover hele 

byen – og alle fem områder har skoler, som overskrider det foreslåede 

klasseloft.

Område Amager – 2 skoler

Område BV – 4 skoler

Område IBØ – 3 skoler

Område NB – 2 skoler

Område VVK – 4 skoler

Det nye klasseloft vil øget presset i de områder af byen, der i forvejen er 

presset på kapacitet, fx Ørestad, hvor skolerne tidligere har indskrevet 

flere spor end de har kapacitet til.

Ad3

Af aftaleteksten fremgår, at klasseloftet implementeres fra skoleåret 

2023/2024 og gælder for nye årgange. I helt særlige tilfælde vil der 

være mulighed for op til 28 elever i klassen.

Det skal noteres, at klasseloftet ikke er vedtaget i Folketinget endnu, da 

beslutningen er betinget af, at der er opbakning fra 

folkeskoleforligskredsen. Forligskredsen består af Socialdemokraterne, 

Radikale Venstre, SF, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og 

Det Konservative Folkeparti.

UVM kan ikke på nuværende tidspunkt oplyse, hvornår klasseloftet 

forventes at blive behandlet af Folketinget.

Ad4

Forvaltningen er i øjeblikket ved at afklare, hvor meget ekstrakapacitet 

og anlægsudgifter, som det nye klasseloft vil medføre.

Udvalget bliver orienteret om sagen, når forvaltningen har afklaret 

mulige løsningsforslag.

Ad5

Aftalepartierne for Finansloven 2022 er enige om at afsætte en årlig 

varig ramme på 95 mio. kr. i 2023, 146 mio. kr. i 2024, 199 mio. kr. i 
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2025 og 154 mio. kr. i 2026 og frem til at sænke klasseloftet til 26 elever 

i 0. – 2. klasse.

Det er ikke afklaret, hvordan midlerne fordeles og om der medfølger 

eventuelle bindinger på brugen af midlerne.

Ad6

Forventeligt vil det nye klasseloft øge behovet for 

medarbejderressourcer som følge af stigningen i antallet af klasser – 

hvilket medfører en tilsvarende stigning i driftsudgifterne, da skolerne 

får tildelt midler pr. klasse jf. den nye budgetmodel.

Udvalget bliver orienteret om behovet for ekstra driftsudgifter sammen 

med løsningsforslagene for kapacitetsdelen.
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