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Børne- og Ungdomsudvalget har på udvalgsmødet den 6. april 2022 
behandlet indstillingen ”Ændring af skoledistrikter til skoleåret 
2023/2024”. Udvalget vedtog at sende indstillingen i høring med  
 
høringsfrist den 20. maj 2022. 
 
Indstilling og beslutning samt bilagsmateriale fra Børne- og Ungdoms-
udvalgets møde den 6. april 2022 kan ses på www.kk.dk: Politik/Politiske 
Udvalg/Børne- og Ungdomsudvalg/Udvalgets dagsordener og refera-
ter/06-04-2022 – Referat/punkt 4.  
 
På den baggrund anmodes I om at komme med eventuelle bemærknin-
ger til forslaget.  
 
Bemærkningerne 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 ”Dagtil-
bud og Skole”.  
 
Høringssvarene vil indgå i den videre administrative og politiske be-
handling af sagen og vil blive offentliggjort i forbindelse med forelæg-
gelse for udvalget. Der vil ikke blive fremsendt egentlig besvarelse af 
eventuelle bemærkninger og spørgsmål, der rejses i høringssvaret. Sa-
gens behandling kan følges på kommunens hjemmeside www.kk.dk un-
der ” Politik/Politiske Udvalg/Børne- og Ungdomsudvalg/ Udvalgets 
dagsordener og referater”. 
 
Venlig hilsen 
Jurgita Versiackaite-Pedersen 
Specialkonsulent 
 

8. april 2022 

Sagsnummer 
2022-0052890 
 
Dokumentnummer 
2022-0052890-2 

 
 
Center for Politik og HR 
Ledelsessekretariatet 
Rådhuspladsen 1 
1550 København V 
 
EAN-nummer 
5798009382160 
 

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


 

Ledelsessekretariatet 2/2 

 

 
Bilag  
Partiernes kommentarer 
 
Det Radikale Venstre har ønsket følgende bemærkning medsendt hø-
ringen vedr. skoledistrikter: 
 
”Vi støtter, at forslaget om at flytte rode 277 fra Brønshøj Skole til Bella-
høj Skole sendes i høring. Imidlertid bemærker vi, at forvaltningen ikke 
anbefaler løsningen. Det er derfor vigtigt at understrege, at løsningen 
sendes i høring, for demokratisk medinddragelse, men at det er højst 
usikkert, om løsningen slutteligt implementeres.” 
 
 
Enhedslisten har ønsket følgende bemærkning medsendt høringen 
vedr. skoledistrikter: 
 
” Enhedslisten har på udvalgsmødet den 6/4 fremsat et ønske om at 
bringe et forslag om at forbedre skolevej for elever fra den sydlige del af 
rode 326 – altså den del, der ligger på Amager Fælled Skoles side af 
Amager Boulevard - ind i den samlede høring om distriktsændringer. 
Det er en distriktsændring, som berører både Amager Fælled Skole og 
Skolen på Amagerbro. Vi er glade for at forvaltningen har udarbejdet 
materiale, der muliggør en realitetsbehandling af dette forslag, når der 
skal tages endelig beslutning om de eventuelle distriktsændringer. 
Vi er især interesserede i at vide om det vitterligt vil opleves som en for-
bedring af skolevej at foretage ændringen – og om de kapacitetsmæs-
sige udfordringer ved ændringen vil blive set som væsentlige. 
 
Vi ser frem til at se alle høringssvar. Og dermed også blandt dem, svar 
der omfatter dette forslag.” 
 



 

 

 
   

 

Forslag til distriktsændring for                 
Amager Fælled Skole og Skolen på Amagerbro 

 

Af notatet fremgår forslag om flytning af den sydlige del af rode 326 fra 

Skolen på Amagerbro til Amager Fælled Skole. Notatet blev bestilt af 

Børne- og Ungdomsudvalget på udvalgsmødet d. 6. april 2022.  

 

Flytning af sydlig del af rode 326 fra Skolen på Amagerbro til Amager 

Fælled Skole  

Forslaget sendes i høring på baggrund af en bekymring for 

trafiksikkerheden i den sydlige del af rode 326. Ændringen lever dog 

ikke op til de øvrige principper. for distriktsændringer, som er 

baggrunden for den årlige distriktssag.  

 

Skolen på Amagerbro har kapacitet til 3 spor (30 klasser), og aktuelt har 

skolen kun 17 klasser indskrevet. Amager Fælled Skole har kapacitet til 4 

spor (40 klasser), og aktuelt har skolen 39 klasser indskrevet. Skolen på 

Amagerbro har således meget ledig kapacitet, imens Amager Fælled 

Skole er tæt på fuld kapacitet.  

 

I forhold til socioøkonomi, så vil distriktsændringen højne 

socioøkonomien for Amager Fælled Skole og sænke socioøkonomien 

for Skolen på Amagerbro. 

 

Endeligt skal det nævnes, at ændringen i praksis har betydning for 

meget få børn. I den sydlige del af rode 326 er der øjeblikkeligt kun 1 af 

14 børn i 0-2. klasse, som går på Skolen på Amagerbro. De øvrige børn 

går på Amager Fælled Skole (5 børn) og andre kommunale og private 

skoler.  

 

Samlet er det på denne baggrund forvaltningens vurdering, at 

distriktsændringen ikke lever op til principperne for 

kapacitetsudnyttelse, mindste indgriben og blandede skoler.  

 

Forvaltningen vil vende tilbage til BUU med TMF’s vurdering af 

trafiksikkerheden. 

 

Herunder fremgår kort og data over den foreslåede distriktsændring. 
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    Inden ændring Efter ændring 

  

Kapacitet 

(spor / elever i 

0. klasse) 

Gns. optag af 

elever i 0. klasse 

i de seneste to 

år 

Socioøkonomi i 

distrikt 

for børn i 0.-2. 

klasse 

Socioøkonomi i 

distrikt efter 

ændring 

for børn i 0.-2. 

klasse 

Ændring i antal 

elever i 

2023/24 

Amager Fælled 

Skole 

4 spor / 104 

elever 
83 -0,12 -0,09 1 

Skolen på 

Amagerbro 

3 spor / 78 

elever 
44 -0,23 -0,26 -1 
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