Et København

med stærke skoler
En stærk folkeskole er fundamentet for Københavns fremtid. Derfor skal vi sikre, at der er gode skoler til de mange
nye københavnerbørn. Siden 2010 har vi oprettet 22 nye
skolespor – men der er behov for flere. Derfor etablerer
vi en helt ny skole på Islands Brygge, udvider to andre
skoler og fortsætter arbejdet med at helhedsrenovere, så
elever og lærere får det bedste miljø at lære i.

7,9 mia. kr. brugt
på anlæg på
børne- og ungeområdet siden
2010.

Ny skole til 840 elever
på Islands Brygge
På Artillerivej på Islands Brygge opføres
en ny tresporet skole med plads til 840
elever herunder fritidspladser. Der afsættes 450,9 mio. kr. til skolen.

Kompetenceudvikling
af skolelærere
Med folkeskolereformen blev det et
lovkrav, at alle lærere skal have linjefagskompetencer i deres undervisningsfag fra
2020. Vi afsætter midler til kompetenceudvikling af lærerne.

Plads til 560 flere elever
På Bellahøj Skole og Oehlenschlægersgades Skole etableres et ekstra skolespor.
Der sættes 273,8 mio. kr. af til de to
skolespor og 224 fritidspladser.
33 af byens skoler i top
stand
Københavns Kommune har de senere
år afsat knap 2 mia. kr. i gode fysiske
rammer for læring på københavnske

folkeskoler. Men der er fortsat behov for
at renovere for 2,5 mia. kr. Vi afsætter
nu 441,1 mio. kr. til at helhedsrenovere
Kildevældskolen, Oehlenschlægersgades
Skole, Bellahøj Skole, Frederiksgård Skole
og skolen på Strandboulvarden, så i alt 33
af byens skoler bliver helhedsrenoveret.
Samtidig færdigrenoverer vi Engskolen,
Ellebjerg Skole og Højdevangen Skole.
En succesfuld
folkeskolereform
Med den nye folkeskolereform får
Københavns folkeskole i disse år et
markant løft. For at sikre at reformen
bliver en succes, investerer vi 17,3 mio.
kr. i arbejdspladser til lærerne på de sidste
skoler, der mangler.

nye skolepladser i københavn siden 2010
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Fremtidens fritidstilbud
Folkeskolereformen betyder også forandringer for fritidslivet. Der afsættes 177,3
mio. kr. til at påbegynde arbejdet med
tilpasning af fritidstilbud.
Skolemad på alle skoler
Uden mad og drikke er det svært at lære
nyt. Vi udvider antallet af skoler med
madordningen EAT til Sølvgades Skole
og Kildevældsskolen. Dermed vil alle
skoler, der ønsker det, have skolemad.

Antal nye pladser
Feriekolonier
til skoleelever,
Feriekolonierne
hos Københavns Lærerakkumuleret
forening
er populære blandt Københavns
børn. Derfor udvider vi ordningen og
afsætter 2 mio. kr. årligt til flere pladser
og til lærerhonorar.
Sikre skoleveje
Der afsættes 10 mio. kr. til trygge og
sikre skoleveje og nærmiljøer omkring
Københavns folkeskoler.

2000
1000
0

Budget 2011 Budget 2012 Budget 2013 Budget 2014 Budget 2015
Kilde: Københavns Kommune

www.kk.dk/budget15

