
Spørgsmål om effektiviseringsforslag vedr. opsigelse 
af lejemål

Kære Knud

Du har den 25. april 2022 stillet følgende spørgsmål til forvaltningen 
om effektiviseringsforslag vedr. opsigelse af lejemål:

I forbindelse med anden behandlingen af budgettet på udvalgsmødet i 

næste uge har jeg to spørgsmål vedrørende effektiviseringen i forslag 

5.15. omkring opsigelse af lejemål.

1. I forslaget omkring KKFO under Sortedamskolen nævnes, hvordan 

Sankt Petri skolen overtog den selvejende institution Børnehuset 

Vor Frue. Kan forvaltningen oplyse om, hvilke andre friskoler og 

privatskoler i København, der i dag har en KKFO/fritidsinstitution i 

et andet lejemål end selve skolen?

2. Hvis Ingrid Jespersens Gymnasieskole overtog lejemålene på 

Gunnar Nu Hansens Plads 7 og Blegdamsvej 31 for at drive dem 

som KKFO igennem en virksomhedsoverdragelse, hvordan ville det 

økonomiske tilskud fra Københavns Kommune så være?

3. I forslaget fremgår det, at de børn, der i dag går i fritidstilbud på de 

to matrikler, fra 2025 skal samles på andre KKFO-tilbud i distrikt 

Østerbro. Hvor mange forskellige matrikler forventer man, at 

eleverne fra Ingrid Jespersen vil blive fordelt på fra 2025, og hvor 

langt væk fra skolen vil de pågældende tilbud være?

Besvarelse

Ad 1
Forvaltningen har desværre ikke mulighed for at sige noget om, hvor 
privat- eller friskoler har etableret fritidsordninger i lejemål væk fra 
skolerne. Det er ikke viden, forvaltningen har til rådighed.

Ad2
Hvis Ingrid Jespersens Gymnasieskole (IJG) overtog lejemålene på de 
to adresser og fik virksomhedsoverdraget institutionen, ville den videre 
drift af institutionen ske som skolefritidsordning (SFO) under IJG. 
Dermed reguleres institutionens videre drift vedr. tilskud efter 
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friskolelovens §15. Her fremgår det, at staten yder et tilskud til 
institutionen ud fra det antal årselever, der er indskrevet. Det statslige 
tilskud finansieres gennem det kommunale bidrag pr. elev på 
privatskolen/privatskolens SFO. Derfor er det indirekte Københavns 
Kommune, der via staten betaler hele tilskuddet til driften af SFO’en. 
Tilskuddets størrelse fastsættes på de årlige finanslove og er i 2022 på 
8.027 kr. årligt pr. elev.
 
Ad3
Det er ikke muligt at svare præcist på, hvor mange matrikler eleverne fra 
IJG vil blive fordelt på. Det afhænger dels af, hvor der er plads til 
eleverne – dels af forældrenes eventuelle ønsker til, om deres barn skal 
gå på en bestemt KKFO. Der vil sandsynligvis blive tale om, at eleverne 
fra IJG i videst muligt omfang placeres på de KKFO’er, der ligger tættest 
afstandsmæssigt på IJG. Afstandene til disse er:
 
Fritidsinstitutionen ved Sortedamskolen (Afdeling A): Ca. 350 m.
Fritidsinstitutionen ved Skolen på Strandboulevarden: Ca. 550 m.
Fritidsinstitutionen ved Heibergskolen/Borgen: Ca. 500 m.
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