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Høringssvar fra Nørrebro Lokaludvalg vedr. høring om skolernes 
maksimale kapacitet 

Nørrebro Lokaludvalg bakker op om Københavns kommunes forslag 
til antallet af børnehaveklasser fordelt på de enkelte Nørrebro-skoler 
som skolernes maksimale kapacitet i det kommende skoleår 2014-15. 
Vi finder det fornuftigt at udnytte den allerede eksisterende fysiske 
kapacitet i Nørrebros samlede skoledistrikt, ligesom vi finder det 
vigtigt, at alle skoler, også i forhold til fysisk kapacitet, kan fungere 
som attraktive skoler, dvs. råder over moderne faglokaler, som ikke 
skal fungere som klasselokaler. 
 
Vi forventer dog forsat at alle distriktsbørn kan få plads på deres 
distriktsskole, hvilke kan betyde at skolen må åbne ekstra spor. 
 
Det er vigtigt for os at understrege og gentage vores bekymring for de 
seneste års mange ændringer i skoledistrikterne. Vi har forståelse for 
at der har været behov for ændringer, både i forhold til de enkelte 
skolers kapacitetshensyn og for at sikre en balance i 
elevsammensætningen, således at alle skoler har kunnet tilbyde 
skolegang for alle Nørrebros børn i et stærkt fagligt dansktalende 
miljø og få glæde af en positiv kammeratskabseffekt. 
Antallet af distriktsændringer har dog været uforståelig mange og må 
ses som et tegn på manglende overblik og analyse i forvaltningen. 
Skoledistriktsændringer skaber utryghed i forældregruppen, og der er 
en risiko for at ændringerne kan stride mod mere 'naturlige skel' som 
større veje og kvarterets grænser, og dermed også kan blive en 
udfordring for en sikker skolevej. 

Vi ser derfor frem til en mere stabil periode. 
 
Med venlig hilsen 
 
Kim Christensen, 
Formand for Nørrebro Lokaludvalg 
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