
 
   

 

Ungeråd KBHs høringssvar vedrørende æn-
dring af skoledistrikter til skoleåret 2021/2022 
 
Ungeråd KBH takker for at have modtaget høringsmateriale vedrørende 

ændring af skoledistrikter til skoleåret 2021/2022. Det er vigtigt, at køben-

havnske unge har de bedst mulige forudsætninger for en god skolegang. 

Ungeråd KBH er derfor glad for muligheden for at bidrage til overvejel-

serne om skoledistriktsændringerne. 

På baggrund af gennemlæsning af høringsmaterialet har Ungeråd KBH 

følgende bemærkninger til ændringerne: 

 

1. Forslag om at flytte karré 27921-27925 og karré 30714B fra 

Utterslev Skole til Bellahøj Skole 

 

• Ungeråd KBH bakker op om forvaltningens forslag om at 

løse kapacitetsudfordringen på Utterslev skole ved at 

udvide Bellahøj Skoles distrikt. Rådet finder det væsent-

ligt, at udvidelsen stort set ikke ændrer på socioøkono-

mien i distriktet for Utterslev Skole, men vil forbedre so-

cioøkonomien i distriktet til Bellahøj Skole. 

 

• Det er vigtig for Ungeråd KBH at alle børn har en sikker 

vej til skole. Derfor opfordrer rådet til, at BUU arbejder 

for at højne sikkerheden i forbindelse med distriktsæn-

dringen og beder TMF udarbejde et budgetnotat til brug 

i forhandlingerne om budget 2021. 

 

 
2. Forslag om at flytte karré 15903-05 og 15906A-D fra Nørre 

Fælled Skole til Rådmandsgades Skole, rode 158 fra Nørre 

Fælled Skole til Guldberg Skole og rode 118 fra Rådmandsga-

des Skole til Guldberg Skole  

 

• Ungeråd KBH bakker op om forvaltningens forslag om at 

løse kapacitetsudfordringen på Nørre Fælled Skole ved 

at skolen afgiver noget af sit distrikt til Rådmandsgades 

Skole og Guldberg Skole. Rådet finder det væsentligt, at 

forslaget samlet set giver en mere ligelig socioøkonomisk 

elevsammensætning.  

 

• Ungerådet opfordrer til, at skoler i Københavns Kom-

mune udnytter kapaciteten bedst muligt. Derfor anbefa-

ler rådet, at man undersøger, hvordan Lundehusskolen 
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mindsker sin ledige kapacitet. Dette arbejde skal ske 

ifølge principperne for ændringer af skoledistrikter. 

 

 Generelt: 

 

• Ungerådet opfordrer til, at man foruden Københavns 

Fælles Elevråd også inddrager de enkelte elevråd på de 

berørte skoler som høringspart i beslutningen; elevrådet 

på Utterslev Skole, Bellahøj Skole, Nørre Fælled Skole, 

Rådmandsgade Skole og Guldberg Skole. Ungerådet øn-

sker, at elevråd på berørte skoler fremover altid inddra-

ges som høringspart i lignende sager. Rådet vurderer, at 

dette er i god tråd med BUU igangværende arbejde om 

at styrke elevinddragelse og elevrådsarbejdet på sko-

lerne.  

 

• Distriktsændringerne kan betyde, at nogle af de kom-

mende elever mister adgangen til de speciallinjer, som 

nogle skoler tilbyder – fx Utterslev skole, der har en na-

turfaglig profil. Dette kan opleves som et stort tab for de 

elever, der ikke kan påbegynde på den forventede skole. 

Derfor anbefaler Ungeråd KBH at kommende elever og 

deres forældre inddrages og orienteres rettidigt.  

 

• Principperne for ændringer af skoledistrikter kan med 

fordel udvides til også at tage udgangspunkt i den geo-

grafiske placering af dagtilbud. Det er Ungeråd KBHs op-

levelse, at børn og forældre ønsker, at barnet kan følge 

sine venner fra dagtilbuddet og op i skolen. Hvis di-

striktsændringen betyder, at dette ikke er en mulighed, 

er det sandsynligt, at barnet vil benytte sig af det frie sko-

levalg og søge mod en anden skole. 

 

 
Ungeråd KBH ser frem til resultatet af inddragelsen. 

 

På vegne af Ungeråd KBH, 2019/20 


