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Lundehusskolen ligger geografiske meget isoleret fra andre områder, og det 

kan være forklaringen på, at der er plads til flere børn. Det er en meget lang 

skolevej for skolebørn fra Nørrebro. Det kan være en bekymring, at flere 

forældre vælger kommuneskolen fra. Det ser ud til at være problemet i forhold 

til de børn fra Emdrup, der ikke vælger kommuneskolen.  

  

Børne og Ungdomsudvalget 

 

 

Høring vedr. ændring af skoledistrikter til skoleåret 2021-2022 

  

Kære medlemmer af Børne og Ungdomsudvalget  

 

Vedr. ændringsforslag om at flytte kommende børn fra Utterslev Skole til 

Bellahøj skole.  

 

Bylivsudvalget har været i dialog med skolebestyrelsen på Utterslev Skole, 

og vi kan konkludere, at det er en problemstilling, som er meget svær at 

løse.  

 

De borgere, der er omfattet af forslaget, bor primært udenfor bydelsgrænsen 

– med undtagelse af to boligbebyggelser ved Utterslevvej. Vi har ikke været 

i dialog med dem, men vi har en klar forventning om, at de vil være meget 

kede af at skulle gå i skole en del længere væk, og samtidig skulle til at 

krydse flere trafikerede veje for at kunne gå i skole. Det er en voldsom vej 

at skulle passere Harreskovvejen for mindre børn. Går I videre med 

forslaget, så skal der være stor opmærksomhed på sikre skoleveje.  

 

Vi mener, at det er meget svært at finde en ideel løsning på problemet 

eftersom kapacitetsproblemerne på Utterslev Skole er så markante, og har 

været det i mange år.  

 

Vi vil gøre jer opmærksomme på, at der til Utterslev Skole hører et mindre 

areal ved basketboldbanen, som eventuelt kunne udnyttes til en 

kapacitetsudvidelse. Vi er klar over, at det er omkostningstungt, men på den 

anden side er trafikforbedringer også dyre.  

 

Vedr. alternativt forslag om at flytte børn fra Nørre Fælledskole til 

Lundehusskolen.  

 

Vi har været i dialog med skolebestyrelsen til Lundehusskolen. Vi kan godt 

se, at der er et kapacitetsproblem på Nørrebro og der til gengæld mangler 

flere børn på Lundehusskolen.  
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Vi ser meget gerne, at man få sat gang i en indsats, der får flere forældre i 

Emdrup til at se mere positivt på Lundehusskolen.  
 

 

Med venlig hilsen 

 

Dan Kreutzfeldt og Trine Schaltz 

Næstformænd i Bispebjerg Lokaludvalg   

 

 


