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Valby Lokaludvalgs høringssvar om Modtagelse af nyakomne i 
dagtilbud og skole.  

Valby Lokaludvalg har fra Børne- og Ungdomsudvalget modtaget 
model for den fremtidige placering af modtagehold på kommunens 
skoler. Det er kun placeringen og ikke den pædagogiske model som 
sådan, der er sendt i høring i lokaludvalgene. Valby Lokaludvalg har 
kun forholdt sig til de forhold, der berører børn i Valby. Her kan vi 
konstatere, at der ikke foreslås ændringer i forhold til 
modtageklasserne på skolerne i Valby. Der foreslås en udvidelse af 
kapaciteten på Bavnehøj Skole, og idet der hører en del Valbybørn til 
dette skoledistrikt, har vi fokuseret vores høringssvar på dette. 
 
På Bavnehøj Skole er forslaget at gå fra 2 til 4 modtageklasser. Alle 
udskolingshold. I bilag 1 'Ny modetagemodel' i Børne- og 
ungeudvalgets mødemateriale fra 15.03.17 (2017-0000011) kan man, 
på side 10 læse, at Bavnehøj Skole pt. har 2 modtageklasser med en 
kapacitet på 24 elever.  
 
Det fremgår ikke helt tydeligt af høringsmaterialet, hvor mange 
fuldtidselever de 4 modtageklasser fra 2018 på Bavnehøj Skole reelt 
dækker over. Hvis det er korrekt forstået, at man går fra to hold med 
12 elever til 4 hold med 14 elever, er der tale om en stigning fra 24 til 
56 elever altså mere end en fordobling.  
 
I punkt 4 i Børne- og ungeudvalgets mødemateriale fra 15.03.17 om 
Modtagelse af nyankomne børn i dagtilbud og skole (2017-0000011) 
kan man under ’kapacitet’ læse, at: 'det ikke har været muligt at 
indfri forventningerne om at placere m-klasserne på skoler med lav 
tosprogsprocent. Dette ville indebære udgifter til bygningsudvidelser 
og nyanlæg, og det indgår derfor ikke i forvaltningens forslag. Hvis de 
forventninger skal indfries, skal det pålægges forvaltningen at 
indarbejde det i kommende anlægsønsker.' (side 4 i 
dagsordenspunktet).  
 
Efter samtale med Bavnehøj Skole kan vi forstå, at skolen gerne vil 
oprette de to nye modtageklasser på skolen fordi det giver større 
fleksibilitet og faktisk også bedre undervisning for alle eleverne på 
skolen. 



 

 

 
Side 2 af 2 

Det gør det fordi, når de unge fra modtageklasserne er med i 
undervisningen i almenklasserne, så følger der en ekstra lærer med 
og det giver bedre undervisning. Erfaringerne fra Bavnehøj skoles 
studietur til London var, at skolens elevers gennemsnit til eksamen i 
enkelte udvalgte fag faktisk var steget. Kapacitetsspørgsmålet har 
skolen afhjulpet ved egen hjælp - og jo flere elever jo hurtigere 
integration - den hurtigere indlæring følger af dette. Skolen får 
derved også et mere globalt ungemiljø.  
 
Valby er både et stort område, men også rummeligt. Valby 
Lokaludvalget er derfor overvejende positivt stemt overfor at 
Bavnehøj Skole, som jo har en del distriktselever fra Valby, fra 2018 
skal oprette yderligere to modtageklasser. Det er dog under 
forudsætning af, at der følger de fornødne ekstra lærer-ressourcer 
med. Lokaludvalget har også en vis bekymring for, om Bavnehøj Skole 
har fysisk kapacitet til at rumme de nye elever. 
 
Med venlig hilsen 
Stefan Dybdal Emkjær, formand Et Helt Liv, Valby Lokaludvalg 
Michael Fjeldsøe, Formand for Valby Lokaludvalg 
 
 
 
 
 
 
 


