
Høring skolestruktur 

Det er KLF’s klare vurdering, at ulemperne ved de foreslåede skolesammenlægninger 

langt overstiger fordelene.  

De københavnske folkeskoler er allerede i dag kendetegnet ved store skoler og høje 

klassekvotienter. Faktisk er der i tæt på 4 ud af 10 klasser en klassekvotient på 25 

elever eller derover. Elevantallet i klasserne vurderes af KLF’s medlemmer som et 

problem for elevernes udbytte af undervisningen – dette blev endnu engang 

dokumenteret i en stor medlemsundersøgelse fra Danmarks Lærerforening fra 2019. 

Problemet er jf. medlemsundersøgelsen langt større end tilsvarende resultater på 

landsplan, og samtidig markant stigende i folkeskolen i København sammenlignet med 

et tilsvarende spørgsmål i en undersøgelse fra 2017 – således oplever 45 % af de 

adspurgte københavnske lærere og børnehaveklasseledere, at færre elever i klassen er 

et af tre rammevilkår der vil give det største løft af elevernes undervisning.  

Coronasituationen med mindre elevgrupper og en sammenhængende og typisk kortere 

skoledag har medført en markant nedgang i magtanvendelse og vold og trusler og 

ifølge vore medlemmer styrket trivslen blandt eleverne.   

Fra 4-skolesamarbejdet på Amager ved vi, at koordineringen og samarbejdet mellem 

de tre 0.-6. klasseskolerne og Højdevangens Skole, der er skole for 7.-9. klasse, er en 

tidskrævende, men nødvendig prioritering. Det handler om, dels, at sikre en god 

overgang til den nye skole, dels en koordinering af hvilke undervisningsprogrammer, 

systemer, og strategier, der bruges på de 4 skoler.  

På Damhusengens Skole (sammenlægning af Hyltebjerg Skole og Vanløse Skole), var 

der endda samme økonomiske ramme som skolerne hidtil havde modtaget de første år. 

På trods af det, resulterede sammenlægningen i et presset arbejdsmiljø med 

sygefravær, personaleudskiftning og en oplevet ringere faglig kvalitet.  

Det er erfaringen, at det er de fagligt og socialt svageste elever, der vil have sværest 

ved et skifte, og at det kræver en stærk faglig og pædagogisk koordinering at få en 

fornuftig overgang til den nye del af skolen – erfaringen er her, at en god overgang er 

helt afgørende for succesen, men også meget svært og særdeles tidskrævende at 

etablere og vedligeholde. 

Desuden er der erfaringer med, at forældresamarbejdet og forældrenes indbyrdes 

relationer får sværere kår, når klasser sammenlægges sent i skoleforløbet. Kendskab til 

hinanden, også i forældregruppen, gennem et helt skoleforløb er guld værd. ’Det 

kræver tillid og kendskab til hinanden, fx at diskutere fælles klassenorm for alkohol’ er 

meldingen fra en lærer, der underviser en ny sammenlagt 7. klasse. Der er tale om en 



skole og en klasseidentitet, og mange skift i forældregruppen, stiller store krav til 

forældreengagement sent i skoleforløbet. 

Skolestrukturplanen kommer samtidig med en anden stor forandring, hvor samtlige 

skoler og fritidshjem bliver en del af samme organisation. En forandring som også vil 

kræve en stærk prioritering fra ledelse og medarbejdere.  

Medbestemmelse, medindflydelse og medansvar vil blive presset af en ny og meget 

større organisation med 2-300 ansatte inkl. KKFO. Hvis medindflydelsen for de 

ansatte skal være nogenlunde intakt, skal der fortsat være tillidsrepræsenter på hver 

matrikel. Derudover skal det prioriteres, at de tillidsvalgte inddrages i TRIO 

samarbejde og i koordinering mellem de forskellige dele af den ny sammenlagte 

organisation. Oplevelsen med skole fordelt på flere matrikler er, at der er meget langt 

til den overordnede skoleleder, og at afdelingslederen af den enkelte matrikel ofte ikke 

har mandat til at træffe de nødvendige beslutninger.  

Folkeskolen som en enhedsskole fra 0. til 9. klasse, og klassen som det bærende 

organisatoriske grundprincip er en stor værdi i den danske folkeskole. Børn spejler sig 

i hinanden, lærer af hinanden og de mindre børn har de store børn som gode 

rollemodeller i skolen. Det skaber helhed og sammenhæng i børne- og ungelivet. 

Børnene er i deres institutionsliv fra 0-18 år i mange miljøer, og ved en yderligere 

opsplitning i 0.-5. klasse og 6.-9. klasse på forskellige skoler, risikerer ovennævnte at 

gå tabt. Til eksempel, hvem husker ikke traditionen med sidste skoledag for 9. 

klasserne, 6. klassernes juleforestilling, modtagelsen af de nye 0-klasser, fælles 

skolefester, arrangementer og undervisningsforløb, hvor elever fra alle årgange er 

sammen. og modtagelsen af de nye 0-klasser. 

 

 


