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HØRING - Ændring af skoledistrikter til skoleåret 2020/2021 
 
 
Børne- og Ungdomsudvalget har på udvalgsmødet den 24. april 2019 
behandlet indstillingen ”Ændring af skoledistrikter til skoleåret 
2020/2021”. Udvalget vedtog at sende indstillingen i høring med  
 
høringsfrist den 5. juni 2019 
 
Indstilling og beslutning samt bilagsmateriale fra Børne- og  
Ungdomsudvalgets møde den 24. april 2019 kan ses på www.kk.dk:  
Politik/Politiske Udvalg/Børne- og Ungdomsudvalg/Dagsordener og 
Referater/24-4-2019 – Referat/punkt 4. 
  
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”.  
 
 
Med venlig hilsen  
 
Jurgita Versiackaite-Pedersen 
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Bilag 
Partiernes kommentarer 
 
”BEMÆRKNING FRA SF OG VENSTRE SOM ER ØNSKET 

MEDSENDT HØRINGEN OM SKOLEDISTRIKTER – OG 

SOM HØRINGSPARTERNE KAN TILKENDEGIVE DERES 

MENING OM: 

Fælles skoledistrikt i Ørestad 

SF og Venstre er positive overfor at København udarbejder en 
ansøgning om frikommuneforsøg, så der bliver mulighed for at 
Ørestad udgør et fælles skoledistrikt for bydelens tre skoler. Målet må 
være at skabe et tæt samarbejde mellem skolerne og muliggøre at 
skolerne opbygger tydelige pædagogiske profiler, som samlet kan 
tilgodese, de behov og interesser, som Ørestads børn og unge har. Det 
kan f.eks. betyde, at skolernes udskolingsafdelingerne giver 
forskellige muligheder for undervisningsformer og fag. Det kan 
betyde, at børnegrupper fra samme daginstitution kan fortsætte i 
samme skole, så overgangen bliver tryg. Vi tror, at et fælles 
skoledistrikt kan være med til at skabe en stærk fælles folkeskole og 
styrke Ørestads identitet som bydel.” 
 
 
”BEMÆRKNING FRA ENHEDSLISTEN SOM ER ØNSKET 

MEDSENDT HØRINGEN OM SKOLEDISTRIKTER – OG 

SOM HØRINGSPARTERNE KAN TILKENDEGIVE DERES 

MENING OM: 

Enhedslisten mener, at der er en sammenhæng mellem trivsel, 
langvarige elev-lærer relationer og et veldefineret forhold mellem 
skole og skoledistrikt. Fra studierejser til andre lande - senest en 
sammenligning mellem det engelske og det skotske system - kan vi se, 
at det er sværere at opdage og sikre en målrettet indsats for elever i 
mistrivsel, hvis der ikke i optagelsen er en primærskole - eller der er 
mange skoleskift og mange brud i relationer. Skotske forhold er bedre 
for elevernes trivsel - og dermed også for deres faglighed - end 
engelske. De negative sider af eksempelvis et fælles skoledistrikt for 
hele Ørestad vil måske kunne opvejes med en særligt prioriteret 
indsats for at sikre den bedste klassedannelse og alle elevers trivsel. 
Enhedslisten er ikke låst på sit grundsynspunkt og er spændt på input 
fra høringen. 
 
Ørestad har det problem, at byplanlægningen ikke i tilstrækkelig grad 
har været overordnet, men har vist for meget hensyn til 
markedskræfter, som ikke har prioriteret skolernes placering i forhold 
til hinanden. 
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Enhedslisten har fra start af udbygningen af Ørestad arbejdet for at 
sikre gode grunde til placering af skoler, men i udarbejdelsen af 
lokalplaner har hensynet til By & Havns økonomi desværre tilsidesat 
det i vores øjne langt mere væsentlige hensyn til velplacerede skoler, 
som kan have en central placering i deres distrikt. Ørestad Skole fik 
kun en frimærkegrund - og efterfølgende er valg af grundene været 
defineret af, hvor der har været tiloversblevne grunde med en 
størrelse, der muliggjorde byggeri.  
 
Derfor ser vi ud i en fremtid, hvor de foreløbig tre skolers forhold til 
deres distrikt ikke forekommer særligt naturlige. Det er ikke noget 
som er unikt fra Ørestad, men en anledning til ærgrelse, når man 
tænker at Ørestad burde have været en planlagt bydel, hvor skolen 
også lå tæt på flertallet af dens elever. 
 
I de overvejelser, som indgår i høringen, håber vi selvfølgelig på at 
høre om de muligheder for særlig faglig kvalitet, der kan opstå ved at 
udfordre en traditionel model, men vi forventer også, at det overvejes, 
hvordan hensyn til trivsel og kontinuitet i relationer kan tilgodeses 
bedst muligt.” 
 


