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HØRING – Modtagerholds fremtidige placering
Børne- og Ungdomsudvalget har på udvalgsmødet den 15. marts 2017
godkendt en ny model for, hvordan København modtager og
integrerer børn, der kommer til landet.
Denne høring vedrører alene den fremtidige placering af modtagehold
på kommunens skoler, som skal justeres som konsekvens af den nye
model. Godkendelsen af modellen betyder, at det fremadrettet
tilstræbes, at elever i indskolingen og mellemtrinet tilbydes en plads i
det område eleven er bosat. Derudover er det målsætningen, at 20 %
af de afdækkede elever fremadrettet bliver direkte integreret i en
almen klasse og at eleverne bliver udsluset fra modtageklasse til en
almen klasse 20 % hurtigere end det er tilfældet i dag. Dette betyder,
at der er behov for færre modtagerklasser og at antallet reduceres fra
37 til 34 med virkning fra skoleåret 2018/19.
Den nye struktur betyder ikke, at der er behov for færre lærere og
pædagoger med kompetencer til at modtage nyankomne elever, men
det kan være nødvendigt at flytte lærere eller pædagoger til andre
skoler, eller at nogle af dem skal varetage andre opgaver, fx med
sprogstøtte til direkte integrerede og når elever udsluses. Dette
skyldes, at nogle skoler skal undervise en anden aldersgruppe end de
underviser i dag og der er skoler som mister/tildeles modtagerklasser.
Forvaltningen vil understøtte den enkelte skole i at finde den bedst
mulige løsning, der hvor dette er relevant. Det vil enten ske via
konkrete aftaler eller i forbindelse med den årlige
lærerforflyttelsesrunde i januar.
Den nye struktur har følgende betydning for skolerne:
 9 skoler beholder modtagerklasser og skal undervise samme
aldersgruppe
 6 skoler beholder modtagerklasser og skal undervise elever i
en anden aldersgruppe
 1 skole har ikke modtagerklasser i øjeblikket men får det i
2018/19
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3 skoler har i øjeblikket modtagerklasser men skal ikke have
det i 2018/19

Det fremgår af bilag 1 hvilke skoler, der fremadrettet skal have
modtagerklasser og hvilke klassetrin de skal undervise.
Der henvises til punkt 1 side 11 i indstillingen for overblik over den
overordnede plan og indfasning af modellen.
Den nye struktur skal i høring med høringsfrist den 20. november
2017. Det tilstræbes at sagen behandles i Børne- og Ungdomsudvalget
den 6. december og efterfølgende i Borgerrepræsentationen.
På den baggrund anmodes I om at komme med eventuelle
bemærkninger til forslaget.
Bemærkningerne bedes indsendt via høringsportalen – Blivhoert:
www.blivhoert.kk.dk. Denne høringsportal sørger automatisk for at
fremsende kvittering for modtagelsen af høringssvar, lige som det
umiddelbart efter fremsendelsen af et høringssvar vil være muligt at se
svaret på portalen. I vil finde høringen under ”Høringstyper” og
”Andre høringer”.
Høringssvarene vil indgå i den videre administrative og politiske
behandling af sagen og vil blive offentliggjort i forbindelse med
forelæggelse for udvalget. Der vil ikke blive fremsendt egentlig
besvarelse af eventuelle bemærkninger og spørgsmål, der rejses i
høringsvaret. Sagens behandling kan følges på kommunens
hjemmeside www.kk.dk under ” Politik/Politiske Udvalg/Børne- og
Ungdomsudvalg/Dagsordener og Referater”.
Indstilling og beslutning samt bilagsmateriale fra Børne- og
Ungdomsudvalgets møde den 15. marts 2017 kan ses på www.kk.dk:
Politik/Politiske Udvalg/Børne- og Ungdomsudvalg/Dagsordener og
Referater/15-3-2017 – Referat/punkt 4.

Med venlig hilsen
Klaus Michelbrink
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Bilag 1:

Skole
Område Amager
Gerbrandskolen
Sundbyøster Skole
Højdevangens Skole
Område Amager Total
Område Brønshøj/Vanløse
Bellahøj Skole
Korsager Skole
Tingbjerg Skole
Område Brønshøj/Vanløse Total
Område Indre By/Østerbro
Christianshavns Skole
Kildevældsskolen
Langelinieskolen
Skolen på Strandboulevarden
Område Indre By/Østerbro Total
Område Nørrebro/Bispebjerg
Grøndalsvængets Skole
Lundehusskolen
Nørrebro Park Skole
Rådmandsgades Skole
Utterslev Skole
Område Nørrebro/Bispebjerg Total
Område Valby/Vesterbro/Kgs. Enghave
Bavnehøj Skole
Lykkebo Skole

Vesterbro Ny Skole
Vigerslev Allés Skole

Område Valby/Vesterbro/Kgs. Enghave
Total
Total

Klasse
(2017)
M0
M1
M1
M2

Antal
(2017)

Hold
(2018)
1
1
1
1

Antal
(2018)

Indskoling
Mellemtrin
Indskoling
Mellemtrin
Udskoling

1
1
1
1
2
6

M0
M1
M3
M0

1 Indskoling
1
2 Mellemtrin
1 Indskoling
5

2

M2
M3
M2
M2
M0
M1

1 Mellemtrin
1
2
1
1 Indskoling
1
7

2

4

M0
M2
M2
M0
M1
M3
M0
M1

M3
M0
M1
M2
M2
M0
M1
M2

2
1
5

1
3

1
2
2
1
1
2
1
1
11

Indskoling
Mellemtrin
Indskoling
Indskoling
Mellemtrin
Udskoling

1
1
2
1
1
2

2
1
1
1
2

Udskoling
Indskoling
Mellemtrin

4
2
1

Indskoling
Mellemtrin
1 Indskoling
1 Mellemtrin
1

1
1
2
1

8

10
37

12
34
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