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Bemærkninger til administrativ høring vedr. principper 
for ændringer af skoledistrikter. 

 

Vesterbro Lokaludvalg har som sådan ikke ønske om at fjerne eller tilføje 

nogle af de eksisterende principper, men knytter her nogle bemærknin-

ger til brug for den kommende politiske debat. 

 

De eksisterende principper er   

 

• Kapacitetsudnyttelse (økonomisk hensyn) 

• Børnenes trafiksikkerhed (sikkerhed) 

• Forældres forventninger (mindste indgreb) 

• Elevsammensætning (ønsket om en balanceret elevsammensætning) 

 

Vi forudsætter, at prioriteterne ikke er en liste med de økonomiske hen-

syn som højeste prioritet. Det bør efter vores mening være en samlet af-

balancering.  

 

Vi oplever det sådan, at nærhed til skolen ligger som en del af princip-

perne om børnenes trafiksikkerhed og forældrenes forventninger. Med 

nærheden kan skolen bedre blive et omdrejningspunkt i de enkelte by-

kvarterer, understøtte lokale fællesskaber og venskaber - og give bedre 

mulighed for at skabe sikre skoleveje. 

 

Vi bemærker i den sammenhæng, at principperne også skal fungere i 

de nye bykvarterer/dele – hvor man lige så godt kan tale om at skabe 

nye skoledistrikter, som det f.eks. vil gøre sig gældende med byudviklin-

gen på Godsbaneterrænet.  

 

På Vesterbro vil vi bruge lejligheden til at pege på en særlig udfordring 

– hvor hører børn fra Postbyen til – og hvis det er den nye skole i Kød-

byen, er Carsten Niebuhrsgade så en sikker skolevej? 
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I udviklingen af nye bykvarterer/bydele arbejdes der i planlægningen 

stadig med en privatskolefrekvens på ca. 20% - selvom der ikke bygges 

nye privatskoler. Det giver forkerte prognoser, skaber kapacitetsproble-

mer og udfordrer dermed også selve grundlaget for inddelingen i sko-

ledistrikter. 

 

 

Venlig hilsen 

Thomas Egholm 

Forperson, Vesterbro Lokaludvalg 

 


