
Høringssvar vedr. skolestruktur på Nørrebro herunder ny skolebygning i De Gamles By 
 
 
Skolebestyrelsen på Guldberg Skole ser forslaget om, at den nye skolebygning i De 
Gamles By bliver en del af Guldberg Skole, som en meget attraktive løsning for om-
rådet, fordi: 
 
- Det vil forhindre en uheldig og ulige konkurrence mellem to skoler placeret så tæt på hin-
anden. 
 
- Det vil styrke den lokale skoleidentitet og nærhedsprincippet i området - det er uhyre vig-
tigt at have en fast kulturinstitution, som skolen jo er, at samles om i en ellers befolknings-
mæssigt meget sammensat bydel. 
 
- Det vil sikre et bredere socioøkonomisk optag på Guldberg Skole. 
 
- Det vil give en større mulighed for at sikre et sundt økonomiske grundlag for Guldberg 
Skole, idet et større elevoptag vil sikre flere bæredygtige klasser og årgange. 
 
- Sammenhængkraften på skolen vil stadig være gældende. Eleverne på Guldberg Skole 
vil ved kun at skulle flytte matrikel, stadig opleve sig som værende en del af skolekulturen 
på Guldberg Skole og kunne samles om den skolekultur, som både elever, forældre og læ-
rere kender og er trygge ved i forvejen. 
 
- Forældre og elever på Guldberg Skole vil opleve en større pædagogisk sammenhæng i 
elevernes samlede skolegang under én administrativ, faglig og pædagogisk ledelse.  
 
- Det vil give mulighed for at få skabt en stærk og attraktiv udskolingsafdeling på Guldberg 
Skole, der kan forhindre, at skolen bliver ”tynd i toppen”. Herunder også en mulighed for at 
få skabt et tæt samarbejde med fritids-og ungdomsklubben på skolen om fastholdelse af 
eleverne i klubtilbud.   
 
 
I forbindelse med forslaget om udvidelse af Guldberg skole ser Skolebestyrelsen på Guld-
berg Skole det som en nødvendighed, at der afsættes ressourcer, så medarbejderne har 
den fornødne tid og mulighed for at deltage i processen omkring den nye afdeling. Det er 
også af yderste vigtighed, at der sørges for ressourcer til at ændre Guldberg Skoles eksi-
sterende matrikler, så de passer til det tilbud, der skal gives samlet set, alt efter hvilken or-
ganisering af årgange på matriklerne skolen ønsker.  
 
Vi ser frem til fortsat at følge og deltage aktivt i processen.  
 
 
Venlig hilsen  
 
Nina Thilo Funder, forperson for Skolebestyrelsen på Guldberg Skole. 
 


