
 

 

     
Sekretariatet for Østerbro Lokaludvalg 

Økonomiforvaltningen  

   
 

   

      

  
 

Østerbro Lokaludvalg tilslutter sig forvaltningens forslag om ny skole-

struktur i Nordhavn, der på sigt vil indebære én skole med tre afdelinger 

i ét distrikt og hvor skolen på Levantkaj etableres som en basisskole for 

0.-5. klasser.  

Lokaludvalget kan se det hensigtsmæssige i at arbejde med aldersfoku-

serede læringsmiljøer og indretning, der er målrettet specifikke alders-

grupper.  

I lokaludvalget mener vi det er vigtigt, at den lokale folkeskole bliver om-

drejningspunkt for lokalområdet også socialt og i kultur- og fritidslivet. 

Derfor hilser vi idéen om at bygge folkebibliotek og skolebibliotek sam-

men. Skolen skal også have relevante tilbud til børn og unge i form af 

gode opholdsrum for børn og unge i fritiden/efter skole.  

Da der er tale om en helt ny skole i et nyt kvarter mener vi, at det er vig-

tigt at skabe sikkerhed omkring skoleforløbet for særligt de første år-

gange, der skal gå på den nye skole. Det skal stå klart for forældre og 

børn hvad de kan forvente i forhold til skolestart på Langelinieskolen og 

overgang til den nye basisskole på Levantkaj. Det gælder som nævnt 

især de første årgange, som muligvis skal sikres fuld skolegang på sko-

len på Levantkaj, så de ikke risikerer endnu et skoleskift. Det er vigtigt, at 

skolen kommer godt fra start og at der ikke allerede fra begyndelsen 

sker en for stor udsivning til andre skoletilbud.  

Politikerne i Børne- og Ungdomsudvalget skal være parat til at bruge de 

ekstra ressourcer – både i form af kvadratmeter og penge - det vil kræve 

at ombygge en ny helhedsskole til en basisskole. 

Lokaludvalget beder Børne- og Ungdomsudvalget være opmærk-

somme på kapacitetsudfordringer, så man ikke kommer til at opleve de 

samme kapacitetsproblemer som i Ørestad og i Sydhavnen, hvor 

mange elever har tilbragt det meste af deres skoletid i barakker. 

Lokaludvalget har særligt fokus på sikre skoleveje og vil være opmærk-

somme på, at vejen til skole bliver så sikker som mulig, også for eleverne 

på den kommende udskolingsafdeling.  

Som en områdespecifik udfordring beder lokaludvalget Børne- og Ung-

domsudvalget være opmærksomme på de særlige sikkerhedsudfor-

dringer der kan være, når man bygger skoler så tæt på vandet. Der skal 
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bygges nye kanaler i området og skolens matrikler kan nemt grænse 

helt op til havnen, hvor der er og kommer meget trafik. Sikkerheden bør 

derfor tænkes ind fra første færd. 

Lokaludvalget ser frem til det fortsatte samarbejde med forvaltningen 

omkring etablering af nye skoler i Nordhavn. Blandt andet ligger det lo-

kaludvalget meget på sinde, at skolerne åbner sig op mod lokalmiljøet 

så faciliteter m.m. vil komme hele Østerbro til gavn. 

 

Venlig hilsen 

 
Allan Marouf 

Formand for Østerbro Lokaludvalg 

 
 

 


