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                          København d. 31. maj 2020 
 

Høringssvar vedrørende forslag om distriktsændringer fra Nørre Fælled Skoles 
skolebestyrelse 
 

På baggrund af Københavns Kommunes Børne- og Ungeudvalgs vedtagelse af at sende forslag om ændring 
af skoledistrikter til skoleåret 2021/2022 (2020-0050548) i høring sender Nørre Fælled Skoles 
skolebestyrelse hermed sine bemærkninger til forslaget. 

Der ligger to forslag i høringsmaterialet: 

 Forslag 1: Nørre Fælled Skole afgiver to områder til henholdsvis Guldberg Skole og Rådmandsgade 
Skole (den lange kile mellem Rådmandsgade og Jagtvej – fra Lersø Parkalle til Tagensvej til 
Guldberg Skole; karreerne syd for Titangade-Sigurdsgade ned mod Tagensvej til Rådmandsgade 
Skole) 

 Forslag 2: Nørre Fælled Skole afgiver hele området i firkanten Rovsinggade-Lersø Parkalle-
Haraldsgade-Vermundsgade til Lundehus Skole. Det omfatter bl.a. boligområdet i Emblasgade bag 
ved Bolsjefabrikken. 

Kommunens principper for skoledistriktsændringer tager udgangspunkt i fire hensyn. Skolebestyrelsens 
bemærkninger til forslaget om ændring af skoledistriktet for Nørre Fælled Skole er struktureret omkring de 
fire principper:  

 Kapacitetsudnyttelse 
 Trafiksikkerhed 
 Forældreforventninger  
 Elevsammensætning. 

Kapacitet 
Forslag 1 forventes at reducere skolens elevtal med 13 elever årligt. Ét område flyttes til Guldberg Skole (3 
elever), et andet flyttes til Rådmandsgade Skole (10 elever). Samtidig flyttes et område fra Rådmandsgades 
distrikt til Guldbergs. Forslag 2 giver en lidt større årlig reduktion på i alt 17 elever i det område, som 
afgives til Lundehusskolens distrikt. 

Det er skolebestyrelsens vurdering, at der er store usikkerhedsmomenter tilknyttet disse prognoser.  

Dels har vi ved henvendelse til BUF fået oplyst, at den såkaldte søskendegaranti på kort sigt vil udhule 
ændringernes effekt på Nørre Fælled Skoles elevtal. I de to første år (2021/22 og 2022/23) drejer det sig 
sammenlagt om 3 elever i forslag 1 og 9-10 elever i forslag 2.  
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Dels kan det i sagens natur være vanskeligt præcist at forudsige mønstre for til- og fraflytning, omgængere, 
sene/tidlige skolestartere, andel der vælger privatskole mv.  

Endelig kan ændringerne af distriktsgrænserne også påvirke andelen af familier, der vælger privatskole 
frem for den lokale folkeskole.  

Med begge forslag vil det efter vores vurdering være usikkert, om Nørre Fælled Skole kommer til at optage 
to eller tre spor de første par år efter ændringerne. Som det også fremgår af høringsmaterialet, betyder 
den store årgang i 2021-22, at tre spor er mest realistisk.  

Det er af flere grunde uhensigtsmæssigt at svinge mellem to og tre spor fra år til år. Det vil skabe et mere 
usikkert pædagogisk grundlag og et meget svingende lærerbehov i indskolingen, hvor vi risikerer skiftevis 
at skulle ansætte og afskedige lærere fra år til år. Dette gælder især for 0.-klasse, hvor usikkerhed og 
manglende jobtryghed kan gøre skolen mindre attraktiv som arbejdsplads for nuværende og nytilkomne 
lærere. Det vil gøre det vanskeligere at rekruttere og fastholde kompetente lærere – hvilket igen kan gøre 
skolen mindre attraktiv i forældrenes øjne.   

Trafiksikkerhed 
I forhold til skolevej og trafiksikkerhed er der betydelige ulemper ved begge forslag.  

I området, som i forslag 1 overflyttes direkte til Guldberg Skoles distrikt, bor størstedelen af eleverne 
meget tæt på Nørre Fælled Skole. Med den foreslåede ændring får kommende elever i dette område en 
markant længere og meget usikker skolevej. Jagtvej/Tagensvej-krydset er i kommunens egne trafikanalyser 
omtalt som ”særligt uheldsbelastet” – altså farligt. 

Af høringsmaterialet fremgår, at kommunen er opmærksom på dette, men at det først tænkes håndteret i 
forbindelse med andre planlagte trafikomlægninger i 2022-23. Det er stærkt kritisabelt, at kommunen vil 
gennemføre en skoledistriktsændring, inden der er etableret en tryg og sikker skolevej på strækningen. 

Da det isoleret set har meget beskedne konsekvenser for elevtallet (anslået tre elever om året), lyder en 
stærk opfordring herfra, at kommunen genovervejer denne del af forslaget. Som minimum mener vi, at 
den videre behandling bør vente, til der er klarhed over, hvornår og i hvilket omfang der er udsigt til en 
tilfredsstillende trafikløsning på Tagensvej. 

I forslag 2 vil de berørte elever få en meget længere skolevej end i dag, for nogles vedkommende op til 2 
km. De bor ikke meget tæt på Nørre Fælled Skole, og vi finder det utrolig uhensigtsmæssigt og 
kontraintuitivt, at deres skolevej skal være endnu længere. For de flestes vedkommende vil det være 
transport i den ”forkerte” retning i forhold til fx forældres arbejdspladser. Det vil påvirke den daglige 
logistik for de i forvejen pressede børnefamilier, hvilket kan få flere til at fravælge den lokale folkeskole.   
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Forældreforventninger 
Nørre Fælled Skole har igennem de senere år oplevet en positiv udvikling, hvor flere og flere forældre i 
distriktet vælger skolen til. Nye familier er ikke længere bekymrede ved at vælge den lokale skole til deres 
børn, og familierne oplever i højere grad skolen som et naturligt samlingspunkt i deres lokalområde.  

Distriktsændringerne risikerer at sætte denne udvikling tilbage. Vores vurdering er, at begge forslag vil 
blive oplevet som en forringelse blandt familierne i de pågældende områder. Mange vil få en længere 
skolevej - til skoler, som de ikke i samme grad føler en lokal tilknytning til. 

Vores vurdering er, at begge forslag vil medføre, at flere elever end tidligere vil fravælge folkeskolen til 
fordel for private skoletilbud.  

Elevsammensætning 
Det er kommunens ambition at have mangfoldige skoler. Det er også Nørre Fælled Skoles ambition. Og 
gennem de seneste 5-7 år er skolen nået rigtigt langt med dette. Det er sket ved hårdt arbejde både fra 
ledelse, skolebestyrelse, lærere, forældre og elever. Skolen er – også med sin idrætsprofil – et glimrende 
eksempel på, at man i et meget sammensat lokalområde kan drive en skole, der er attraktiv for de fleste 
familier på tværs af sociale, økonomiske og etniske forskelle. 

Skolen tager hver dag imod elever fra mange forskellige samfundslag. De går bogstaveligt talt hånd i hånd 
gennem porten hver morgen. Nørre Fælled Skole er en mangfoldig skole, elevsammensætningen er 
blandet. Vi mener, det er med til at give alle elever et mangfoldigt og differentieret syn på det samfund, de 
er en del af. Vi mener det har værdi – også som noget eleverne kan tage med sig ud i verden, når de hver 
eftermiddag går ud ad porten igen.  

Begge forslag vil ændre på balancen i elevsammensætningen – både for Nørre Fælled Skole og de berørte 
naboskoler. Vi mener, at dette bør overvejes nøje i beslutningen om de fremtidige distriktsgrænser.   

Konklusioner 
Som det fremgår af ovenstående, mener vi, at der er betydelige ulemper og bekymringspunkter knyttet til 
begge forslag. Vi ønsker derfor ikke at anbefale det ene frem for det andet.  
Vi vil i stedet opfordre til, at forvaltningen i sin indstilling lægger vægt på principperne om forudsigelighed 
for forældrene, trygge skoleveje og en socialt afbalanceret elevsammensætning på de enkelte skoler. 
Hvad kapacitetstilpasningen angår, vurderer vi, at de forventede elevtal er behæftet med betydelig 
usikkerhed på grund af til- og fraflytning, tidlige/sene skolestartere, omgængere mv. Som anført ovenfor 
finder vi det meget sandsynligt, at distriktsændringerne i sig selv kan være med til at påvirke søgningen til 
folkeskolen negativt i alle de berørte distrikter. 
Derfor mener vi ikke, at kortsigtede marginale effekter på elevtallet bør være afgørende for, hvilken model 
for distriktsændringer man vælger. 
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For os er det langt vigtigere, at distriktsgeografien også på længere sigt er bæredygtig. Med det mener vi 
bl.a., at familierne i lokalområdet oplever et meningsfuldt tilhørsforhold til deres distriktsskole og ser den 
som et naturligt samlingspunkt i det område, hvor de bor. Det gælder også familierne i de dele af distriktet, 
som vi påtænkes at afgive.  
 
Bemærkninger til hørings- og beslutningsproces 
Afslutningsvis er vi nødt til at gøre opmærksom på, at høringsprocessen ikke har været optimal for os. På 
grund af den uafklarede situation omkring vores byggesag, har vi reelt haft meget kort tid til at forholde os 
meningsfuldt til forslaget. På grund af corona-situationen blev et planlagt orienteringsmøde med 
forvaltningen aflyst, og vi har heller ikke haft mulighed for at mødes fysisk i skolebestyrelsen.  
Når nu de foreslåede distriktsændringer først og fremmest er udløst af vores fremtidige 
kapacitetsproblemer, håber vi at forvaltningen vil tage højde for vores synspunkter i den videre proces. Vi 
indgår gerne i en konstruktiv dialog frem mod den politiske beslutning, ogvi mødes også meget gerne med 
forvaltningen, når forholdene tillader det. 

 

  
 


