
 

 

     
Sekretariatet for Amager Vest Lokaludvalg 

Økonomiforvaltningen  

Til medlemmerne af Børne- og ungdomsudvalget 

 

   

      

  
Vedr. borgerinddragelse i Amager Vest 

Amager Vest Lokaludvalg tager sin opgave som bindeled mellem 
Københavns Kommune og borgerne i bydelen meget alvorligt. Vi ser 
borgerinddragelse som en mulighed for, at borgere i Amager Vest får 
mulighed for både at påvirke udviklingen og kan blive informeret om 
udviklingen i vores bydel. 
 
I bydelen Amager Vest er der i de sidste 10 år sket rigtig meget på 
skoleområdet. Gamle skoler er bygget om og nye er kommet til. Og flere 
er på vej. Vi har gjort talrige indsigelser mod for store skoler på for små 
grunde. Vi har lavet en kampagne med fokus på, at kommunen i 
fremtiden bør sørge for ordentlige friarealer; Flere lokaludvalg har 
underskrevet vores henvendelse til Børne- og ungdomsudvalget om 
problemerne, ligesom vi har produceret en video, der stiller skarpt på, 
hvordan de alt for små og mangelfulde udearealer på de københavnske 
skoler påvirker vores børn – se den på lokaludvalgets hjemmeside:  
 
https://amagervestlokaludvalg.kk.dk/nyheder/jo-mindre-skolegaard-
desto-mere-mobning  
 
Alligevel ser vi nu, at også Fælledby Skole er planlagt med hovedparten 
af friarealet på tag. Udover bekymringerne for vores børns trivsel, skaber 
det alvorlig bekymring for, om Amager Fælled kan overleve, når 1.450 
elever kommer til at bruge fælleden i alle frikvarterer. Det kan gøre 
bestræbelserne på at bevare naturen og biodiversiteten illusorisk.  
 
Amager Vest Lokaludvalg har gjort sig store anstrengelser for at følge 
udviklingen og sikre at borgerne bliver hørt og informeret. Vi har 
desuden gerne ville inddrage borgerne i forhold til, hvad skolerne skal 
bruges til efter skoletid. 
 
Som det vil være udvalget bekendt, har det været en kamp op ad bakke. 
Vi har skrevet adskillige breve til borgmester og udvalg og haft talrige 
møder med forvaltningen i forbindelse med ombygningen af Amager 
Fælled Skole, Skolen på Islands Brygge, byggeriet af Ørestad Skole, 
Kalvebod Fælled Skole, Hannemanns Allé Skole og nu Fælledby Skole. 
 
Til trods for vores anstrengelser og klager til udvalget, er det ikke 
lykkedes os at foranstalte borgerinddragelse eller på anden måde 
påvirke et eneste af disse byggerier. 
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Nu oplever vi, trods løfter fra forvaltningen om det modsatte, at 
Fælledby Skole er blevet projekteret uden nogen former for inddragelse 
eller orientering af borgerne i Amager Vest. Fælledby Skole er blevet 
projekteret efter samme opskrift som de øvrige skoler. Det er sket på 
følgende måde: 

1. Skolen er grundlæggende opbygget i overensstemmelse med
det politisk vedtagne funktionsprogram. Ifølge forvaltningen er
funktionsprogrammet så stramt, at borgerne ikke kan have
indflydelse på selve strukturen af skolen.

2. Der er sket en inddragelse af lederne af nærliggende skoler og i
mindre omfang skolebestyrelserne.

3. Man har desuden henvendt sig til Kultur- og fritidsforvaltningen
for at høre, hvad fritidslivet i Amager Vest har brug for. KFF er
om muligt længere fra at tænke i borgerinddragelse end BUF.
KFF har derfor brugt statistikker til at planlægge en idrætshal og
bestemme, at skolen skal kunne rumme foreningslivet i et ikke
nærmere bestemt omfang.
(Vi sender et brev tilsvarende dette, om manglende
inddragelse, til Kultur- og fritidsudvalget).

4. BUF har holdt møder med Lokaludvalgets arbejdsgruppe for
Børn og Unge og lovet os en inddragelse, som imidlertid aldrig
har fundet sted. Det eneste vi er blevet inviteret til at forholde os
til, er skolestruktur og skoledistriktet. Hele Ørestad Syd har
fælles skoledistrikt på dispensation fra ministeriet. Det er alle
enige om er en god ide.

Alle de andre skolebyggerier er blevet projekteret på samme måde, til 
trods for vores kontinuerlige forsøg på at sørge for reel 
borgerinddragelse. 

Der er pt. ikke planer om flere skolebyggerier i vores bydel. Denne 
henvendelse skal derfor mest ses som et ønske om, at Børne- og 
ungeudvalget såvel som -forvaltningen vil gentænke jeres forhold til 
borgerinddragelse. Vi har i mange år haft et glimrende samarbejde 
med Teknik- og miljøforvaltningen. Det har vist TMF, at der er meget 
godt at hente i at inddrage os og borgerne – og nu inddrager 
forvaltningen os allerede, når projekter er på ideplan.  

Disse gode erfaringer med samarbejdet er bragt videre i det nye 
kommissorium for lokaludvalgene, som stadfæster forvaltningernes 
pligt til inddragelse af lokaludvalgene. Amager Vest Lokaludvalg vil 
hellere end gerne assistere Børne- og ungdomsudvalget og  
-forvaltningen i processen med at leve op til de nye krav. Vi ser derfor 
frem til vores fremtidige samarbejde.

Venlig hilsen 
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 Børne- og Ungdomsborgmesteren 

Kære XXXXXXXXXXXXXXX

Tak for din henvendelse med ønsket om at styrke borgerinddragelsen 

på børne- og ungdomsområdet.   

Jeg er enig i, at skolers udearealer bør være af god kvalitet, og at det er 

vigtigt, at vi ikke bygger skoler på for små grunde. Udearealerne er ikke 

kun til gavn for eleverne men også for byens borgere efter skoletid. 

Børne- og Ungdomsforvaltningen er i løbende dialog med Økonomi-

forvaltningen ift. udvælgelse af grunde med henblik på at få de bedst 

mulige skolegrunde. Det er godt, at I og forvaltningen skubber på og 

trækker i samme retning her.     

Borgere og Lokaludvalg skal spille en rolle, når der skal bygges nye sko-

ler. Samtidig er der nogle klare rammer for planlægningen af de nye 

skolebyggerier, som påvirker mulighederne for indflydelse. Rammerne 

er defineret af funktionsprogrammer, faglighed, driftsstandarder, øko-

nomi, tilgængelige grunde mv. Det er inden for disse rammer, at dialo-

gen skal foregå.  

Ift. skolen i Vejlands Kvarter/Fælledby, har jeg fået oplyst, at Amager 

Vest Lokaludvalg primo februar holdt møde med Børne- og Ungdoms-

forvaltningen, Kultur- og Fritidsforvaltningen og Byggeri København 

(Økonomiforvaltningen). Her blev det aftalt, at det på baggrund af en 

plan for byggeprojektet skal drøftes med Lokaludvalget, hvornår det gi-

ver bedst mening at involvere Lokaludvalg og borgere fremadrettet. 

Forvaltningen har også tidligere efterspurgt emner, som Lokaludvalget 

gerne vil give input til og drøfte. Børne- og Ungdomsforvaltningen har i 

den forbindelse foreslået at holde møde, hvor borgere kan få informa-

tion om skoleprojektet, og hvor der også vil være mulighed for at give 

input. Jeg kan i øvrigt forstå, at Kultur- og Fritidsforvaltningen har 
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inviteret Lokaludvalget til at deltage i en følgegruppe og inviteret til ind-

ledende møde om idrætshal og fritidszone i efteråret 2021.  

 

Mht. den kommende skole i Vejlands Kvarter kan jeg oplyse, at planlæg-

ningen er i gang, men at skolen endnu ikke er projekteret, som du næv-

ner. Det er heller ikke afgjort, hvor stor en andel af friarealet, der skal pla-

ceres på tag, men det er sandsynligt, at en væsentlig andel vil blive pla-

ceret på tag. Mht. skoleelevernes brug af Amager Fælled er det klart, at 

eleverne skal drage nytte af, at de har naturen helt tæt på. Selvfølgelig 

med respekt for natur, biodiversitet mv. Skolen får desuden et friareal, 

der er lige så stort, som øvrige nybyggede skolers, og det er forventnin-

gen, at det i størstedelen af skoletiden er her, eleverne vil færdes.   

 

Som jeg var inde på ovenfor, er der nogle klare rammer for planlægnin-

gen af skolebyggerier, som er med til at definere mulighederne for ind-

flydelse. Jeg vil gerne opfordre til, at Amager Vest Lokaludvalg mødes 

med centerchef Mette Kilde Corfitzen og chefkonsulent Mette Rose 

Eriksen for at drøfte og få et fælles billede af rammer og muligheder for 

indflydelse fra lokaludvalg og borgere ved skolebyggerier.  

 

 

Venlig hilsen 

 

 
Jakob Næsager 
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