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I Brug Folkeskolen forholder vi os i følgende høringssvar kun til Valby og Nørrebro, da det i 
forbindelse med Ny Skolestruktur er de bydele vi har fokus på, ud fra vores arbejde med 
socioøkonomisk blandede folkeskoler i København. Brug Folkeskolen arbejder aktivt for at fremme 
en mangfoldig elevsammensætning på alle folkeskoler i København. Vi har succes med at 
rekruttere flere forældre til at vælge deres lokale folkeskole på skoler med udfordrende 
rammebetingelser, og arbejder også med bæredygtige løsninger der kan fremme fastholdelsen på 
skolerne. Med vores briller, der fokuserer på socioøkonomisk blandede og mangfoldige skoler, 
støtter Brug Folkeskolen op om forvaltningens forslag i Valby, men på Nørrebro er det ikke 
forvaltningens løsning vi vil pege på. Det uddyber vi i følgende svar. 
 

Nørrebro 
På Nørrebro har Brug Folkeskolen fulgt folkeskolernes udvikling tæt, fordi der er stor forskel på 
elevsammensætningen på de forskellige skoler. Den løsning forvaltningen peger på, med en 
udskolingsskole kun for Guldberg Skole i De Gamles by, er umiddelbart ikke den Brug Folkeskolen 
støtter, da vi ser på alle Nørrebros folkeskolers socioøkonomiske og sproglige elevsammensætning. 
Løsningen betyder at der fortsat (især i udskolingen) vil være stor forskel på elevernes sproglige og 
socioøkonomiske baggrund på Rådmandsgade Skole, Blågård Skole og Nørre Fælled Skole 
sammenlignet med Guldberg Skole. 
 
I forhold til at styrke de mangfoldige folkeskolers elevsammensætning i København, er det dog 
positivt at forvaltningen ikke peger på en løsning med en separat skole med 0. til 9. klasse i De 
Gamles By, da det ikke ville bidrage til en styrkelse af den socioøkonomiske sammensætning på de 
øvrige skoler på Nørrebro. Brug Folkeskolens anbefaling er at bygge en udskolingsskole i De Gamles 
By, og at der undervejs afsættes tid til at gå i ordentlig dialog med de eksisterende skoler på 
Nørrebro, for at kunne samarbejde på tværs af bydelens folkeskoler, og dermed styrke udskolingen 
og mindske udsivningen på de skoler på Nørrebro der i dag er tynde i toppen, som har en lav 
socioøkonomi og som ikke afspejler distriktets og indskolingens sproglige sammensætning.  

 
Alle Nørrebros folkeskoler skal løftes 
For Brug Folkeskolen er det vigtigt at skabe chancelighed for alle børn og unge og dermed sikre en 
god balance mellem alle skolerne på Nørrebro i forhold til elevernes socioøkonomiske og sproglige 
baggrund. Da den nye udvidede Guldberg Skole vil have samtlige matrikler placerede i en 
socioøkonomisk stærk del af Nørrebro, er der risiko for at den dræner naboskolerne for elever, 
enten allerede fra indskrivning eller i udskolingen. Derfor er det vigtigt at også tænke Blågård 
Skole, Nørre Fælled Skole og Rådmandsgade Skole (evt. også Nørrebro Park Skole) ind i 
planlægningen af en ny udskolingsskole i De Gamles By i forhold til styrket samarbejde, 
elevsammensætning og eventuelle skoledistriktsændringer. Renovering, tidssvarende faglokaler og 
opholdssteder for udskolingselever på naboskolerne bør være en del af løsningen, hvis ikke de 
ældste elever derfra får adgang til den nye skolebygning i De Gamles By. 
 
Fælles udskoling 
Brug Folkeskolen støtter forslaget om fælles udskoling for Rådmandsgade Skole og Guldberg Skole, 
men ser gerne at flere af Nørrebros skoler bliver en del af det, da det ville skabe en mere 
bæredygtig elevsammensætning på alle Nørrebros folkeskoler. Det ville løfte (især udskolingernes) 
socioøkonomi samt øge chancen for at eleverne fortsætter i en fælles udskolingsskole i stedet for 
skift til privatskole. Muligheden for et nyt og stærkt ungemiljø, tidssvarende faglokaler, bæredygtig 
og blandet elevsammensætning og for at eleverne kan danne nye venskaber med nogle de kan 
spejle sig i er vigtige faktorer at tage med. Risikoen ved at fravælge flerskolesamarbejdet på 
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Nørrebro, er at elevene siver ud af blandt andet Rådmandsgade Skole og over på skolen i De 
Gamles By i udskolingen, og at der dermed vil være endnu flere tomme stole i Rådmandsgades 
udskoling. Især Blågård Skole kan med fordel også tænkes ind i samarbejdet, da deres udskoling er 
udfordret på såvel antal elever, socioøkonomi som sproglig baggrund. 

 
Nytænkning i brug af matrikler 
Forslaget om en fælles udskoling, indebærer to basisskoler med to matrikler hver. Matrikelskift for 
børn i basisskolen kan indebære en risiko for udsivning, fordi det inspirerer forældrene til skift til 
privatskole eller en anden folkeskole. Derfor foreslår Brug Folkeskolen en nytænkning i udnyttelse 
af matriklerne, ved for eksempel at eleverne i nogle årgange starter på den ene matrikel og andre 
år på den anden, hvor de bliver op til udskolingen. Matriklerne kan også bruges til bestemte 
faglokaler og at eleverne i mellemtrinnet bevæger sig mellem matriklerne i løbet af deres skoletid. 
Yderligere en løsning er at alle skolerne på Nørrebro får mulighed for at bruge faglokalerne på den 
nye udskolingsskole for de ældste elever. Når skolen står færdig skal den helst være en gave til hele 
Nørrebros elever og dermed bidrage til en bredere socioøkonomisk elevsammensætning og 
mindre udsivning på alle Nørrebros folkeskoler. Samtidig med at den nye skole står klar bør der 
også være attraktive aktiviteter og lokaler til fritidsaktiviteter og klub for udskolingsbørn på 
Nørrebro. 
 
 

Valby 
Brug Folkeskolen bakker op om forvaltningens anbefalede løsning, hvor Lykkebo Skole og 
Kirsebærhavens Skole bliver basisskoler for 0.-5. klasse, der senere samles i en fælles 
udskolingsskole for 6.-9. klasse i den nye skole ved Torveporten. Det centrale for Brug Folkeskolen 
er at skabe en socioøkonomisk bæredygtig og mangfoldig elevsammensætning samt styrke 
sammenhængskraft og integration blandt eleverne i Valby, både i forhold til rekruttering, men især 
i forhold til fastholdelse af elever hele vejen op. Det mener vi at forvaltningens forslag er med til at 
skabe. 
 
Sikker skolevej 
En sikker skolevej, helst med en bro, er en forudsætning for at der kan laves basisskoler på Lykkebo 
og Kirsebærhavens Skole med udskoling ved Torveporten. Folehaven er en stærkt trafikeret vej, og 
desværre er den eksisterende bro over Folehaven utryg i sin nuværende udformning, grundet de 
mørke og smalle passager på den ene side af vejen. Derfor støtter Brug Folkeskolen op om 
forvaltningens forslag om sikker skolevej som en forudsætning for at bygge udskolingsskole på 
Grønttorvet. De ældste elever i Lykkebo Skoles distrikt er i en alder hvor de kan klare den længere 
skolevej til udskolingen på Grønttorvet, især set i forhold til de positive effekter der er ved at have 
en udskolingsskole ved Torveporten samt at der kommer mere sikre skoleveje for eleverne. 
 
Forældreperspektiv 
Set fra et forældreperspektiv er Brug Folkeskolen bekymrede for hvordan det fælles skoledistrikt vil 
fungere i forhold til forældrenes kendskab til distriktsskolen. Et fælles skoledistrikt kan betyde at 
forældrene ikke på forhånd ved hvilken basisskole deres børn hører til. Det er en tryghed som 
tilflytter, og som forælder generelt, at i god tid vide hvilken folkeskole ens barn skal starte på, så 
man kan få et tilhørsforhold til skolen, og lære den at kende. Børnehavernes stærke samarbejde 
med distriktsskolen skal også udvikles i forhold til at det bliver et fælles skoledistrikt.  
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Det er vigtigt at afsætte ekstra ressourcer til både forældresamarbejdet mellem forældre og 
mellem skole og forældre når der dannes nye klasser i udskolingsafdelingen. I udskolingen er det i 
forvejen svære emner der skal håndteres af såvel lærere og forældre i forhold til alkohol, tobak, 
seksualitet og grænser, som bliver endnu sværere i en ny forældregruppe og med en ny lærer.  

 
Udskoling på Grønttorvet 
For Brug Folkeskolen er det vigtigt at udskolingseleverne samles netop ved Torveporten, hvor der 
kan skabes et spændende ungemiljø i trygge og helt nye omgivelser med tidssvarende faglokaler 
og opholdssteder. Vi har erfaring med at ressourcestærke forældre fra start fravælger folkeskoler i 
udsatte bydele på grund af bekymringer om et utrygt og hårdt ungemiljø i udskolingen. Det undgår 
man ved at placere netop udskolingen på Grønttorvet. Her kan der skabes en stærk udskoling med 
rig mulighed for at alle elever kan finde venskaber i en mangfoldig elevsammensætning. For at 
yderligere styrke tilslutningen til skolen, bør den bygges til at kunne rumme andre aktiviteter om 
aftenen. Det er også rigtig vigtigt at det allerede fra åbningen af den nye skole er etableret 
klubtilbud og fritidsaktiviteter i nærheden af Torveporten og at lokalerne og aktiviteterne er 
attraktive for den blandede gruppe unge der starter i udskolingen.  
 
Fælles kultur 
I et flermatrikelsamarbejde er det vigtigt at skolerne får en fælles kultur og en fælles ledelse. Det 
gør det nemmere for forældre, elever og lærere at navigere når man kender hinandens kultur. 
Derfor er det vigtigt at der ind i mellem er aktiviteter på tværs af matriklerne, så eleverne og 
forældrene kan mødes inden de skal samles i udskolingen. 
 
Brug Folkeskolen lægger også vægt på at der enten skal være tre skolebestyrelser eller at der skal 
være repræsentanter fra alle matrikler i en fælles skolebestyrelse, for at få et velfungerende 
forældresamarbejde på den samlede skole. Elevråd bør etableres lokalt på hver matrikel, men der 
skal sikres et samarbejde og fælles møder for den samlede skoles elevråd. 
 
 
Tak for at blive hørt 
Med venlig hilsen 
 
 

 

 


