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Baggrund
Børne- og ungdomsudvalget ser jf. beslutningen gerne høringssvar om
mulig fremtidig ændring vedr. Carlsberg Byen.
Forvaltningen anfører, at i takt med at Carlsberg Byen bliver
færdigbygget, og der flytter familier ind, vil det være nødvendigt at
justere skoledistrikterne i området. Carlsberg Byen hører til Vesterbro
Ny Skole som jf. materialet kan blive udfordret på kapaciteten.
Det anføres videre at der er overskud af kapacitet på Bavnehøj Skole
og at en tilknytning af noget af Carlsberg Byen til Bavnehøj Skole vil
bidrage til socioøkonomisk blandede skoler på tværs af de to
skoledistrikter. Forvaltningen synes derfor, at det mest oplagte vil
være at en del af Carlsberg Byen bliver en del af Bavnehøj Skoles
grunddistrikt.
Vesterbro Lokaludvalgs bemærkninger til mulig fremtidig
ændring vedr. Carlsberg Byen
Der fremgår ingen tal om Carlsberg Byen problematikken i materialet.
Hvor mange børn forventes i Carlsberg Byen (rode 203)? Hvad er den
ledige kapacitet på Vesterbro Ny Skole og Bavnehøj Skole?
Derfor ved lokaludvalget ikke hvor mange børn ændringen vedrører.
Og lokaludvalget ved ikke om den mulige ændring så vil medføre, at
Bavnehøj Skole fyldes til kanten eller om den kan rumme alle
børnene. Vi tænker at der også vil være behov for kapacitet på
Bavnehøj Skole til alle de nye børn i Sydhavnen.
Vi er heller ikke klar over, i hvilket omfang åbningen af Europaskolen
vil kunne påvirke situationen.
Der er ikke nævnt noget om fritidshjem- og klubpladser, men vi
tænker at det er noget udvalget også skal tage forholde sig til.
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Sammenfattende vil vi sige, at vi anerkender behovet for at
kommunen kan sikre, at børnene i Carlsberg-Byen kan blive tilbudt
plads på en lokal folkeskole, men vi finder ikke, at vi har modtaget
tilstrækkelige oplysninger til, at vi reelt kan vurdere situationen.
Vi imødeser derfor yderligere materiale.
Vesterbro Lokaludvalg foreslår et fokus på sikre skoleveje, for at øge
fleksibiliteten i brug af kapaciteten på skolen nu og i fremtiden

Med venlig hilsen
Thomas Egholm
Formand for Vesterbro Lokaludvalg
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