PLADS I BØRNENES
KØBENHAVN
København vokser, og bliver med stadig flere børn samtidig yngre. De mange børn og unge viser, at København
er en attraktiv by, ikke mindst for børnefamilier, som i
stigende grad bor i byen. Københavns Kommune har i de
senere år investeret massivt i daginstitutionspladser og
skoler. Med Budget’14 udbygger vi med nye skolespor
og flere daginstitutionspladser, så der er plads til alle de
nye børn.
NY SKOLE I ØRESTAD SYD
OG NYE SKOLESPOR
Frem mod 2015 forventer vi ca. 2.600
flere børn i folkeskolealderen. 19 nye
skolespor er på vej, men det er ikke nok.
Vi opfører derfor en ny tresporet skole
i Ørestad Syd til i alt 400 mio. kr. og
vi udbygger Grøndalsvængets Skole og
Christianshavn Skole med hver et spor
til i alt 280 mio. kr. Der oprettes også
fritidspladser i tilknytning til de ekstra
skolepladser. Derudover opretter vi 700
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juniorklubpladser. For at nå helt i mål
med udbygningen af Katrinedal skole
afsættes 31 mio. kr.

128 mio. kr. til at helhedsrenovere Grøndalsvængets Skole og Christianshavns
Skole.

TO SKOLER HELHEDSRENOVERES – I ALT HELHEDSRENOVERES 27 SKOLER
En god skolegang er også gode rammer.
Københavns Kommune har igennem
de seneste år investeret i gode fysiske
rammer for læring på 25 københavnske
folkeskoler. Med Budget’14 bruger vi

SKOLEIDRÆTSHALLER
Vi afsætter midler til to nye skoleidtrætshaller i Energicenter Voldparken og
Lundehusskole og har fortsat udvidet
åbningstid.

VI BYGGER TIL BYENS BØRN
Nye daginstitutionspladser siden 2012. Akkumuleret.
Antal pladser
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PLADS TIL 1.300 FLERE BØRN I
INSTITUTIONSALDEREN
Frem til 2015 forventer vi ca. 1.300
flere børn i 0-5 årsalderen. For at sikre
pasningsgarantien og pasning inden for
4 km fremadrettet, udvider vi med 72
grupper svarende til ca. 850 daginstitutionspladser i perioden 2014-2016. Vi
investerer i alt 360 mio. kr. til nybyggeri
og til at bevare eksisterende kapacitet.
NY DAGINSTITUTION I
NORDHAVN
Vi har afsat penge til en helt ny daginstitution i Nordhavn, som en del af udviklingen af den nye bydel.

6000
5000
4000

KLUBFÆLLESSKABER
I arbejdet med at skabe en ny ungestruktur for byens 14-17 årige forbedres de
fysiske rammer for klubfællesskaberne på
Christianshavn og Smedetoften.
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Kilde: Børne- og Ungdomsforvaltningen, Københavns Kommune
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LEGEPLADSER
Vi renoverer legepladser for i alt 8 mio.
kr., og bemander legeplads i Mimersparken og i ByOasen.

Læs mere om disse og andre initiativer i budgetaftalen på www.kk.dk/Budget14

