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På lokaludvalgsmøde 13. december 2017 blev lokaludvalget 

orienteret om de foreløbige planer/ideer om placering af 10. 

klassescenter i Kulturhuset i Lyrskovsgade.  

På Forretningsudvalgsmøde 3. januar 2018 orientererede 

Gunver Moll Biering, BUF og Lars Becher, Kultur V,  

endvidere om de pædagogiske overvejelser bag ideen. 

 

På baggrund af orienteringerne har lokaludvalget drøftet 

spørgsmålet på lokaludvalgsmøde den 17. januar 2018.  

 

Lokaludvalget udtaler på den baggrund: 

 

Der bygges i øjeblikket endog rigtigt mange boliger i 

Carlsbergbyen og der kommer flere til på Posthusgrunden. 

Dette uden at der er indtænkt flere skole-, fritids- og 

kulturtilbud ind i planerne. Alene Carlsberg Byen vil de 

næste par år betyde 8.000 flere borgere, der skal bruge de 

nuværende faciliteter. 

Lokaludvalget mener at der helt klart bliver behov for 

yderligere tilbud til borgerne på Vesterbro. En placering af 

10. klasses centeret i Lyrskovgade vil have den modsatte 

effekt, nemlig en indskrænkning af pladsen til ordentlige 

fritids- og kulturtilbud til Vesterbros borgere.  

 

Endvidere mener lokaludvalget, at de forelagte ideer er et 

dårligt tilbud til 10. klasses eleverne. Som det blev 

beskrevet af arkitekterne kan man kun bruge de øverste 

etager, som indrettes meget traditionelt med klasselokaler. 

Der mangler således kreative værksteder, der mangler 

faglokaler, der mangler bevægelsesrum, der mangler 

idrætsfaciliteter. Der mangler udearealer, hvor en 
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henvisning til Enghave Parken ikke er mulig, da den de 

næste år gennemrenoveres. Det samlede tilbud lever derfor 

slet ikke op til lovgivningen og intentionerne med 10. 

klasse. Tilbuddet bliver, som der er lagt op til her, et meget 

bogligt tilbud, som ensidigt retter sig mod det almene 

gymnasium, hvilket vi finder i strid med de politiske 

intentioner og 10. klasses elevernes behov for en bred 

uddannelses orientering.. 

 

Af ovennævnte årsager er Vesterbro Lokaludvalg ikke 

tilhænger af, at 10. klasses centeret placeres i Kulturhuset i 

Lyrskovgade. 

 

Vesterbro Lokaludvalg skal foreslå, at forvaltningen ser på 

alternative muligheder. 

 

Særligt kan Vesterbro Lokaludvalg pege på DSBs 

bygninger ved Otto Busses Vej. For øjeblikket er der 

passende ledige lokaler i administrationsbygningen, som 

udlejes relativt billigt. Her kan der både skabes et godt 

undervisningsmiljø, gode værkstedsfaciliteter og 

idrætsmuligheder og der kan skabes en sammenhæng til de 

mange mindre virksomheder lige fra e-sports virksomheder 

over teaterværksteder til snedkervirksomheder. 10. klasses 

elever kan her få et bredt indblik i det erhvervsliv, som de i 

sidste instans skal vejledes ud til. 

 

Venlig hilsen 

Vesterbro Lokaludvalg 

 

Thomas Egholm 
 

 

 

 


