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HØRING - Sammenlægning af Vanløse Skole og Hyltebjerg Skole 
 

 

Børne- og Ungdomsudvalget har på udvalgsmødet den 18. november  

2015 behandlet indstillingen ”Høring om sammenlægning af Vanløse 

Skole og Hyltebjerg Skole”. Udvalget vedtog at sende indstillingen i 

offentlig høring med  

 

høringsfrist den 29. januar 2016  

 

Indstilling og beslutning samt bilagsmateriale fra Børne- og  

Ungdomsudvalgets møde den 18. november 2015 kan ses på 

www.kk.dk: Politik/Dagsordener og Referater/Børne- og  

Ungdomsudvalget/18.11.2015 – Referat/punkt 4.  

 

Høringen omfatter således forslag om sammenlægning af de to skoler 

med tilhørende skoledistrikter og samling af fritidstilbuddene til ét.  

Desuden høres om  organiseringen af   fritidstilbuddene - efter en 

eventuel sammenlægning - som enten KKFO pladser eller 

fritidshjemspladser. 

 
Samtidig med offentliggørelsen af høringen sendes forslaget til udtalelse 

hos de to skolebestyrelser, fritidstilbuddene, Vanløse Lokaludvalg, 

Brønshøj – Husum Lokaludvalg, Brug Folkeskolen, Skole og Forældre, 

Københavns Forældreorganisation, Københavns Elevorganisation, LFS, 

BUPL, KLF og SKK . 

 
Partierne i Børne- og Ungdomsudvalget har haft mulighed for at få deres 

kommentarer til forslagene med i høringen. De fremgår nedenfor som 

bilag til høringsbrevet. 
 

I anmodes om at komme med eventuelle bemærkninger, som bedes 

indsendt via høringsportalen – Blivhoert: www.blivhoert.kk.dk. Denne 

høringsportal sørger automatisk for at fremsende kvittering for 

modtagelsen af høringssvar, lige som det umiddelbart efter 

fremsendelsen af et høringssvar vil være muligt at se svaret på 

portalen. I vil finde høringen under ”Høringstyper” og  

”Andre høringer”.  

 

Høringssvarene vil indgå i den videre administrative og politiske 

behandling af sagen og vil blive offentliggjort i forbindelse med 

forelæggelse for udvalget. Der vil ikke blive fremsendt egentlig  

besvarelse af eventuelle bemærkninger og spørgsmål, der rejses i  

høringsvaret. Sagens behandling kan følges på kommunens 

hjemmeside www.kk.dk  under ”Politik/Dagsordener og 

Referater/Børne- og Ungdomsudvalget”. 

23-11-2015 

 

Sagsnr. 

2015-0205278 

 

Dokumentnr. 

2015-0205278-15 

 

http://www.kk.dk/
http://www.blivhoert.kk.dk/
http://www.kk.dk/


 Side 2 af 2 

Bilag  

Partiernes kommentarer 

 

Socialdemokraterne, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, og 

Venstre ønsker følgende udtalelse medsendt høringen: 

 

”Vi foreslår en sammenlægning af Vanløse Skole og Hyltebjerg Skole 

fordi, det giver de bedste forudsætninger for at skabe en fælles 

folkeskole for alle børn i hele lokalområdet. Dét kan en samlet, stærk 

skole, som vil ophæve de kunstigt opsatte skel mellem lokalområdets 

børn. Vi vil give børnene de bedste forudsætninger for flere 

kammerater i de ældre klasser, og give lærerne bedre forudsætninger 

for teamsamarbejde og pædagogisk udvikling, end de har i dag. 

Driften af én skole, i stedet for to, vil selvsagt også skabe bedre 

driftsøkonomi, og dermed også flere ressourcer at drive skole for. Vi 

synes alt i alt, at det virker fornuftigt med en samlet skole, og derfor 

har vi valgt at sende en sammenlægning i høring.” 

 

Dansk Folkeparti ønsker følgende udtalelse medsendt høringen: 

 

”Efter to konstruktive dialogmøder med forældre og lærere på 

henholdsvis Hyltebjerg Skole og Vanløse Skole, så vurderes det, at 

der bør ses på alternativer til en sammenlægning. Det kan for 

eksempel være et forpligtende samarbejde på forskellige niveauer 

mellem de to eksisterende skoler”. 

 

Enhedslisten ønsker følgende udtalelse medsendt høringen: 

 

"Enhedslisten tager forbehold over for målet om, at den nye skole skal 

omfatte syv spor. Vi var også modstandere af denne skolestørrelse ved 

beslutningen i foråret 2015 om kun at lade en skole rumme de syv 

fremtidige spor på Islands Brygge. En sådan størrelse af en skole 

fordrer ganske særlig omhu med at skabe trygge rammer, hvis den 

overhovedet bør søsættes." 

 


