
Høring vedr. skolernes maksimale kapacitet 2014-2015 

Skolebestyrelsen på Skolen på Islands Brygge har drøftet forslaget om fastsættelse af skolernes maksimale 

kapacitet for skoleåret 2014-2015.  

I materialet forslås det, at skolens maksimale kapacitet skal fastsættes til 4 spor – som skolen er bygget til. 

Det fremgår endvidere af bilag 1, at der er en forventning om, at skolen skal oprette 4 børnehaveklasser i 

2014-2015.  

Skolen har i indeværende skoleåret oprettet 6 børnehaveklasser.  

På nuværende tidspunkt er der 171 børn i skolens grunddistrikt til kommende børnehaveklasser i 2014-

2015. Skolen plejer at have et optag på 83 % af grunddistriktets børn og dertil kommer søskendebørn. Det 

tyder altså på, at skolen skal oprette 6 evt. 7 børnehaveklasser for at kunne imødekomme de børn, der har 

retskrav på optagelse på skolen. Dette harmonerer ikke med forventningen om oprettelsen af 4 spor.  

I materialet skrives der, at det ikke har nogen økonomiske konsekvenser at oprette flere klasser end de her 

skitseret. Vi ser, at det vil betyde ekstra udgifter for Skolen på Islands Brygge, at etablere flere klasser end 

skolen er bygget til. Ved oprettelse af flere klasser, vil skolen alt andet lige have udgifter til etablering af 

disse. Desuden vil der være behov for ekstra kvadratmetre til næste år f.eks. i form af pavillonløsninger, når 

der oprettes flere spor, end skolen er bygget til. Dette kan ikke gøres indenfor den eksisterende 

økonomiske ramme. 

Det fremgår endvidere af en note i bilag 1, at skolen kan udbygges til 5 eller 6 spor. Som skolebestyrelsen 

tidligere har påpeget, kan vi ikke se, at en udbygning af skolen til 5 eller 6 spor er løsningen på 

kapacitetsproblemerne. Der bliver til stadighed bygget store og rummelige boliger på Bryggen syd, hvilket 

naturligvis tiltrækker børnerige familier. Derfor vil der fremover blive behov for en ekstra skole i det 

område, og dermed undgås at gøre Skolen på Islands Brygge til en megaskole med potentielt 1650 elever.  

Vi kan forstå, at Børne- og Ungdomsudvalget på et møde i oktober har besluttet, at forvaltningen skal 

undersøge mulighederne for at udvide skolekapaciteten på Islands Brygge. Dette kan ikke ses ud af dette 

materiale, der er sendt i høring.  

 


