
     
 

  
Høringssvar vedr. distriktsændring af rode 277 fra 
Brønshøj Skole til Bellahøj Skole 

Brønshøj-Husum Lokaludvalg har drøftet sagen på lokaludvalgsmødet 

den 28. april 2022.  

 

Overblik over københavnerinddragelse 

Til lokaludvalgsmødet var to forældre fra rode 277 fremmødt for at 

overvære lokaludvalgets drøftelse af sagen. Derudover har lokaludval-

get modtaget en skriftlig henvendelse fra 12 forældre fra rode 277 om 

sagen, som også er indsendt på blivhørt.kk.dk.  

 

Derudover har lokaludvalget kommunikeret bredt ud i bydelen, at sagen 

er i offentlig høring – både via annonce i Brønshøj-Husum Avis, face-

book og mails til grundejerforeningerne i rode 277 – for at gøre alle op-

mærksomme på, at de selv kan tilkendegive deres holdning om forsla-

get på blivhørt.kk.dk.  

 

Lokaludvalget har også taget kontakt til skolelederne på Brønshøj Skole 

og Bellahøj Skole for at høre deres baggrund for at sende forslaget i hø-

ring.  

 

Bekymrede forældre 

De 14 forældre fra rode 277, som har henvendt sig til lokaludvalget, øn-

sker ikke, at distriktsændringen gennemføres. Argumenterne imod di-

striktsændringen er bl.a., at løsningen virker kortsigtet og ikke proporti-

onelt med problemet, da det fremgår af høringsmaterialet og befolk-

ningsprognoserne, at det forventes kun være i skoleåret 2023/24, at 

Brønshøj Skole vil skulle optage fem 0. klasser og dermed overskride 

deres kapacitet, og at skolen fra skoleåret 2024/25 igen forventes at 

komme ned på optag af fire 0. klasse uden distriktsændringen.  

Det er et stort ønske fra forældrene, at deres børn kan starte på Brønshøj 

Skole som kvarterets øvrige børn, så der skabes de bedste forudsætnin-

ger for gode sociale relationer i kvarteret. Forældrene stiller sig 
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derudover kritiske overfor, at forslaget vil udjævne socioøkonomiske 

forskelle mellem de to skoler, og mener at det bør være et fælles ansvar, 

og ikke de berørte 14 børnefamiliers ansvar at bidrage til at løse pro-

blemstillingen om socioøkonomiske forskelle. 

 

Dialog med skoleledere 

Lokaludvalget har også været i dialog med skolelederne på Brønshøj og 

Bellahøj Skole om forslaget og udfordringerne med kapacitet på sko-

lerne. Skolelederne beretter om et mere generelt problem med elevop-

tag og kapacitetsudfordringer på de to skoler.  

Lokaludvalget vil meget gerne indgå et samarbejde med skolelederne 

om langsigtede løsningsmuligheder på skolernes udfordringer. 

 

Lokaludvalgets svar 

Lokaludvalget har stor forståelse for, at skolesammenlægninger og di-

striktsændringer betyder meget for de berørte forældre.  

Lokaludvalget mener, at det er vigtigt, at børn kan indskrives på den 

nærmest beliggende skole og gå i samme skole, som kvarterets øvrige 

børn. Samtidig bemærker lokaludvalget også, at det store elevoptag på 

Brønshøj Skole potentielt kan føre til store klasser eller klassesammen-

lægninger, hvilket ofte heller ikke er uproblematisk for forældre og ele-

ver. 

 

På baggrund af henvendelserne fra berørte forældre, dialog med skole-

lederne samt Børne- og Ungdomsforvaltningens bemærkning om, at 

distriktsændringen ikke lever op til principperne for mindste indgriben 

og kapacitetsbehov, kan lokaludvalget ikke umiddelbart bakke om for-

slaget om at ændre skoledistriktet fra Brønshøj Skole til Bellahøj Skole 

for rode 277.  

 

Lokaludvalget konstaterer, at der er en udfordring ift. kapacitet og elev-

optag på de to skoler, hvor Brønshøj Skoles kapacitet er tæt ved at fuld, 

mens Bellahøj Skole ikke har et stort elevoptag og dermed har ledig ka-

pacitet. Lokaludvalget foreslår, at der bliver arbejdet strategisk med at 

finde langsigtede fælles løsningsmuligheder for skolernes elevoptag. Et 

arbejde som lokaludvalget meget gerne vil deltage i.  

 

Venlig hilsen 

Christoffer Rosenkrands 

Formand for Brønshøj-Husum Lokaludvalg 
 

 

 

  


