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Høringssvar vedr. skolestruktur i fire 

bydele med nye skoler  
 

Dato: d. 17.06.2020 

Børne- og Ungdomsudvalget har med høringsfrist den 20. juli 2020 sendt forslag til en skolestruktur 

i fire bydele med nye skoler i offentlig høring. Formålet med forslaget er at kunne etablere den 

nødvendige skolekapacitet ved Borgerrepræsentationens vedtagelse af budget 2021. 

Forslaget har afsæt i et oplæg fra en arbejdsgruppe, hvor bl.a. Skole & Forældre København har 

deltaget.    

Indledningsvist skal Skole & Forældre København kvittere Københavns Kommunes tilrettelæggelse 

af det forberedende arbejde af forslaget til rammer for en ny og ændret skolestruktur i kommunen, 

som vi oplever er sket i en åben, lydhør og involverede proces i en arbejdsgruppe med 

repræsentation fra såvel ledere, medarbejdere, elever og forældre.  

Skole & Forældre København er enige i, at det er nødvendigt at se på, om Københavns Kommune 

ved en bedre udnyttelse af kapaciteten kan bidrage til at få midlerne på skoleområdet til at række 

længere og skabe rammer for mere robuste klasser med bedre trivsel. Dette gælder både i forhold til 

eksisterende skoler og ved udvidelse af skolekapaciteten.   

Skole & Forældre København skal betone, at det er vigtigt, at en gentænkning af skolestrukturen i 

København sker med afsæt i et nøje balanceret sæt af pejlemærker, som kan danne en fælles ramme 

for skoleudviklingen i København – også uanset de konkrete løsninger for forskellige områder ikke 

er ens. Det er vores oplevelse, at dette er tilfældet med de seks pejlemærker (høringsmaterialets 

bilag 2, side 57), som i fællesskab er udarbejdet af Skole & Forældre København, Brug 

Folkeskolen, Københavnske Skoleledere, KKFO-ledere, KLF, BUPL, KFE, Ungerådet og Børne og 

Ungdomsudvalget, og som er vedtaget af udvalget den 27. november 2019 på følgende vis: 

1. Dygtigere elever i trivsel 

2. Chancelighed og bæredygtige elevgrupper 

3. Tryghed og nærhed 

4. Arbejdsplads med gode rammer 

5. Folkeskolen som et attraktivt valg 

6. Bæredygtige økonomiske skoler 

Skole & Forældre København skal dernæst bemærke, at det er meget vigtigt, at beslutninger om 

konkret udmøntning af pejlemærkerne i en lokal ændret skolestruktur sker i en tæt dialogbaseret og 

opsøgende proces med de lokalt berørte aktører og interessenter, som har den helt tætte viden og 

føling med lokalområdet.  
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Det er vores oplevelse, at dette er søgt sikret ved en involverende og 

dialogbaseret tilgang til samarbejdet ved bl.a. dialogmøder og 

borgmestermøder med de direkte involverede skolebestyrelser ved Lykkebo Skole, Kirsebærhaven 

Skole, Rådmandsgade Skole og Guldberg Skole (høringsmaterialets bilag 2, side 37-51). For de 

konkret foreslåede løsninger skal Skole & Forældre København henvise til de afgivne høringssvar 

fra de lokalt berørte skoler. 

Med venlig hilsen 

Skole & forældre København   
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