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From: Maria Rebsdorf Rostved
Sent: 19. maj 2021 13:59
To: lokaludvalget2018@avlu.dk; suppleanter@avlu.dk
Cc: Anne Christine Dahl-Hansen; Jon Oppfeldt-Jackson; Karoline Siemen; Katrine Dilling 

Holst; Niels Wilken; Christian Christensen; Mads Dragholt
Subject: Svar fra Lars Weis (OB) og Jesper Christensen (Borgmester BUF) på 'store skoler på 

små grunde'

Vedhæftet  er også svar fra Jens-Krist ian Lütken(V)

_____________________________________________________________________________

Fra: Overborgmesteren <Overborgmester@kk.dk> 
Sendt : 19. maj 2021 12:12
Til: M aria Rebsdorf Rostved <KS2X@kk.dk>
Emne: SV: Fra en række lokaludvalg, KLF samt Skole og Forældre København - Åbent  brev t il 
Borgerrepræsentat ionen: Vi presser for store skoler ind på for små grunde!

Til 

Amager Vest  Lokaludvalg

Vanløse Lokaludvalg 

Østerbro Lokaludvalg

Kgs. Enghave Lokaludvalg

Nørrebro Lokaludvalg

Indre by Lokaludvalg 

Brønshøj-Husum Lokaludvalg

Skole og Forældre København 

Københavns Lærerforening 

Tak for jeres åbne brev t il Borgerrepræsentat ionen, hvor I gør opmærksom på, hvor vigt ige udearealerne 
er for skolebørnenes t rivsel og udvikling. I peger på en tendens t il ” store skoler på alt  for små grunde”  og 
t ilføjer, at  ” Vi er opmærksomme på, at  prioriteringen af plads skyldes et  økonomisk hensyn, da skolerne 
ikke genererer en indtægt  som kontorbygninger eller boligejendomme” .
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Vi er enige med jer i, at  det  er vigt igt  at  prioritere udearealer t il byens skolebørn. Vi er optaget  af at  sikre 
gode grunde t il vores fremt idige skoler, samt at  løfte kvaliteten af udearealerne på vores ældre skoler, der 
ikke har så meget plads. Der skal være plads t il leg og samvær i det  fri. Udearealerne skal være af en god 
kvalitet , der inviterer t il leg og bevægelse, som styrker børnenes t rivsel og udvikling. Samt idigt  skal 
udearealerne også anvendes t il undervisning og pædagogiske akt iviteter med børnene. 

Børne- og Ungdomsudvalget  har i marts måned i år vedtaget  en række pejlemærker for fremt idigt  køb af 
skole- og daginst itut ionsgrunde. Ift . udearealer sigter vi efter, at  udearealerne primært  ligger på terræn, at  
de er sammenhængende og regulære arealer i direkte t ilknytning t il og i sammenhæng med bygningerne. 
Udearealerne skal kunne skærmes for forstyrrelser og uro, særligt  i forhold t il t rafik og støj, og der skal 
være mulighed for sollys. 

Når vi køber grunde, er det  selvfølgelig en forudsætning, at  grunden er t ilst rækkelig stor t il byggeriet , så vi 
kan overholde kravene i nat ional lovgivning og de krav, som er vedtaget  af Borgerrepræsentat ionen. 
Samt idig har grundens placering i lokalområdet  også en stor betydning, ligesom der skal være sikre 
skoleveje og afstanden mellem hjem og skole ikke må blive større end, at  børnene kan gå eller cykle t il 
skole. Ligeledes er det  vigt igt , at  skolebygningen og skolegården kan ’give noget  t ilbage’ t il lokalområdet . 
Skolen skal være t ilgængelig, så den kan benyt tes af foreninger efter skolet id. Skolegården kan bruges af 
lokale og forbipasserende og være et  sted med liv. Vi har mange hensyn, når vi køber grunde t il bl.a. nye 
skoler og daginst itut ioner. 

Selvom vi kunne ønske os større grunde t il vores kommunale inst itut ioner, så er det  ikke alt id muligt . 
Kommunen ejer sjældent  grundene t il de nye skoler, så vi må købe grunde på markedet  af private 
grundejere eller af By &  Havn. Københavns Kommune købte sidste år grunde for over 0,5 mia. kr. t il skoler, 
daginst itut ioner og andre kommunale formål. Vi køber kun grunde, som vi mener har potent ialet  t il at  
blive eksempelvis en god skole eller daginst itut ion. Vi er dog afhængige af, at  grundejeren er interesseret  i 
at  sælge grunden t il os t il en pris, som er markedskonform. 

Når vi køber grunde, sikrer vi, at  nat ionale krav t il udearealerne overholdes, nemlig at  der skal udlægges 
arealer af en passende størrelse på terræn og hvis det te ikke er muligt , så på tagflader og terrasser. Hert il 
kommer vores egne krav t il størrelse og indretning af skolernes udearealer. Friarealet  t il grundskoler skal 
normalt  udgøre 40 % af skolernes etageareal, men kan fraviges på baggrund af en konkret  vurdering af 
behovet  for friareal, hvor muligheder for at  anvende lokale legepladser, parker, idrætsfaciliteter og 
lignende indgår. Skolernes udearealer skal også indret tes funkt ionelt  med plads t il udeundervisning og leg.

Det  er vores hovedindtryk, at  udearealerne på skolerne fungerer godt , men vi kan godt  ønske os det endnu 
bedre. Vi har været  sent  ude, da vi skulle købe areal t il skolerne i Ørestad og Sydhavn. Det  har blandt  
andet  resulteret  i kreat ive løsninger med udeareal på taget  af skolen i Sydhavn og at  Ørestad skolerne har 
dele af udearealerne i terrasser og på tagflader. 
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Vi øver os på at  blive bedre t il at  sikre arealer t il kommunens skoler og inst itut ioner i t ide, så vi kan 
erhverve de grunde, vi har brug for, før de bliver solgt  eller udlagt  t il et  andet  formål. Det  gør vi ved at  
planlægge mere langsigtet  end vi har gjort  før. I dag er vi allerede godt  i gang med at  planlægge nye skoler, 
børnehaver og kommunale inst itut ioner, som skal dække behovet  frem t il år 2050 og vi arbejder samt idigt  
på sikre gode placeringer og arealer t il skolerne.

Det  er et  arbejde, vi venter os meget  af og som vi t ror på, at  børnene og personalet  kommer t il at  nyde 
godt  af i mange generat ioner.

Venlig hilsen 

Jesper Christensen 

Børne- og ungdomsborgmester 

Lars Weiss

Overborgmester 

________________________________

Fra: M aria Rebsdorf Rostved <KS2X@kk.dk <mailto:KS2X@kk.dk> >
Sendt : 3. maj 2021 10:27
Til: Andreas Keil (Borgerrepræsentat ionen) <Andreas_Keil@kk.dk <mailto:Andreas_Keil@kk.dk> >; Lars 
Weiss (Borgerrepræsentat ionen) <Lars_Weiss@kk.dk <mailto:Lars_Weiss@kk.dk> >; Hari Prasad Neupane 
(Borgerrepræsentat ionen) <Hari_Neupane@kk.dk <mailto:Hari_Neupane@kk.dk> >; Henrik Appel 
Esbensen (Borgerrepræsentat ionen) <Henrik_Appel_Esbensen@kk.dk 
<mailto:Henrik_Appel_Esbensen@kk.dk> >; Jakob Hougaard (Borgerrepræsentat ionen) 
<Jakob_Hougaard@kk.dk <mailto:Jakob_Hougaard@kk.dk> >; Jesper Christensen 
(Borgerrepræsentat ionen) <Jesper_Christensen@kk.dk <mailto:Jesper_Christensen@kk.dk> >; Jonas Bjørn 
Jensen (Borgerrepræsentat ionen) <Jonas_Bjorn_Jensen@kk.dk <mailto:Jonas_Bjorn_Jensen@kk.dk> >; 
Laura Rosenvinge (Borgerrepræsentat ionen) <Laura_Rosenvinge@kk.dk 
<mailto:Laura_Rosenvinge@kk.dk> >; M arcus Vesterager (Borgerrepræsentat ionen) 
<M arcus_Vesterager@kk.dk <mailto:M arcus_Vesterager@kk.dk> >; Niels E. Bjerrum 
(Borgerrepræsentat ionen) <Niels_E._Bjerrum@kk.dk <mailto:Niels_E._Bjerrum@kk.dk> >; Rune Dybvad 
(Borgerrepræsentat ionen) <Rune_Dybvad@kk.dk <mailto:Rune_Dybvad@kk.dk> >; Simon Simonsen 
(Borgerrepræsentat ionen) <Simon_Simonsen@kk.dk <mailto:Simon_Simonsen@kk.dk> >; Simon Strange 
(Borgerrepræsentat ionen) <Simon_Strange@kk.dk <mailto:Simon_Strange@kk.dk> >; Sof ie Seidenfaden 
(Borgerrepræsentat ionen) <Sofie_Seidenfaden@kk.dk <mailto:Sofie_Seidenfaden@kk.dk> >; Susan 
Hedlund (Borgerrepræsentat ionen) <Susan_Hedlund@kk.dk <mailto:Susan_Hedlund@kk.dk> >; Trine 
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M adsen (Borgerrepræsentat ionen) <Trine_M adsen@kk.dk <mailto:Trine_M adsen@kk.dk> >; Tue 
Hækkerup (Borgerrepræsentat ionen) <Tue_Haekkerup@kk.dk <mailto:Tue_Haekkerup@kk.dk> >; Ali 
Hansen (Borgerrepræsentat ionen) <Ali_Hansen@kk.dk <mailto:Ali_Hansen@kk.dk> >; Allan M ylius 
Thomsen (Borgerrepræsentat ionen) <Allan_M ylius_Thomsen@kk.dk 
<mailto:Allan_M ylius_Thomsen@kk.dk> >; Charlot t e Lund (Borgerrepræsentat ionen) 
<Charlot te_Lund@kk.dk <mailto:Charlot te_Lund@kk.dk> >; Gorm Gunnarsen (Borgerrepræsentat ionen) 
<Gorm_Gunnarsen@kk.dk <mailto:Gorm_Gunnarsen@kk.dk> >; Gyda Heding (Borgerrepræsentat ionen) 
<Gyda_Heding@kk.dk <mailto:Gyda_Heding@kk.dk> >; Hassan Nur Wardere (Borgerrepræsentat ionen) 
<Hassan_Nur_Wardere@kk.dk <mailto:Hassan_Nur_Wardere@kk.dk> >; Jens Kjær Christensen 
(Borgerrepræsentat ionen) <Jens_Kjaer_Christensen@kk.dk <mailto:Jens_Kjaer_Christensen@kk.dk> >; 
Karina Vestergård M adsen (Borgerrepræsentat ionen) <Karina_Vestergard_M adsen@kk.dk 
<mailto:Karina_Vestergard_M adsen@kk.dk> >; Knud Holt  Nielsen (Borgerrepræsentat ionen) 
<Knud_Holt_Nielsen@kk.dk <mailto:Knud_Holt_Nielsen@kk.dk> >; Ninna Hedeager Olsen 
(Borgerrepræsentat ionen) <Ninna_Hedeager_Olsen@kk.dk <mailto:Ninna_Hedeager_Olsen@kk.dk> >; 
Sinem Demir (Borgerrepræsentat ionen) <Sinem_Demir@kk.dk <mailto:Sinem_Demir@kk.dk> >; 
Christopher Røhl Andersen (Borgerrepræsentat ionen) <Christopher_Rohl_Andersen@kk.dk 
<mailto:Christopher_Rohl_Andersen@kk.dk> >; Jes Vissing Tiedemann (Borgerrepræsentat ionen) 
<Jes_Vissing_Tiedemann@kk.dk <mailto:Jes_Vissing_Tiedemann@kk.dk> >; M et te Annelie Rasmussen 
(Borgerrepræsentat ionen) <M et te_Annelie_Rasmussen@kk.dk 
<mailto:M et te_Annelie_Rasmussen@kk.dk> >; M ia Nyegaard (Borgerrepræsentat ionen) <BF1F@kk.dk 
<mailto:BF1F@kk.dk> >; Tommy Petersen (Borgerrepræsentat ionen) <Tommy_Petersen@kk.dk 
<mailto:Tommy_Petersen@kk.dk> >; Annika Smith (Borgerrepræsentat ionen) <JK3B@kk.dk 
<mailto:JK3B@kk.dk> >; Ast rid Aller (Borgerrepræsentat ionen) <Astrid_Aller@kk.dk 
<mailto:Ast rid_Aller@kk.dk> >; Klaus M ygind (Borgerrepræsentat ionen) <Klaus_M ygind@kk.dk 
<mailto:Klaus_M ygind@kk.dk> >; Sisse M arie Welling (Borgerrepræsentat ionen) <Sisse_Welling@kk.dk 
<mailto:Sisse_Welling@kk.dk> >; Cecilia Lonning-Skovgaard (Borgerrepræsentat ionen) <Cecilia_Lonning-
Skovgaard@kk.dk <mailto:Cecilia_Lonning-Skovgaard@kk.dk> >; Flemming Steen M unch 
(Borgerrepræsentat ionen) <Flemming_Steen_M unch@kk.dk <mailto:Flemming_Steen_M unch@kk.dk> >; 
Heidi Wang (Borgerrepræsentat ionen) <Heidi_Wang@kk.dk <mailto:Heidi_Wang@kk.dk> >; Jens-Krist ian 
Lütken (Borgerrepræsentat ionen) <Jens-Krist ian_Lutken@kk.dk <mailto:Jens-Krist ian_Lutken@kk.dk> >; 
Krist ian Nielsen <RF53@kk.dk <mailto:RF53@kk.dk> >; Fanny Broholm (Borgerrepræsentat ionen) 
<fanny_broholm@kk.dk <mailto:fanny_broholm@kk.dk> >; Franciska Rosenkilde 
(Borgerrepræsentat ionen) <Franciska_Rosenkilde@kk.dk <mailto:Franciska_Rosenkilde@kk.dk> >; Troels 
Christ ian Jakobsen (Borgerrepræsentat ionen) <QZ0D@kk.dk <mailto:QZ0D@kk.dk> >; Helle Bonnesen 
(Borgerrepræsentat ionen) <Helle_Bonnesen@kk.dk <mailto:Helle_Bonnesen@kk.dk> >; Jakob Næsager 
(Borgerrepræsentat ionen) <Jakob_Naesager@kk.dk <mailto:Jakob_Naesager@kk.dk> >; Carl Christ ian 
Ebbesen (Borgerrepræsentat ionen) <Carl_Christ ian_Ebbesen@kk.dk 
<mailto:Carl_Christ ian_Ebbesen@kk.dk> >; Finn Rudaizky (Borgerrepræsentat ionen) 
<Finn_Rudaizky@kk.dk <mailto:Finn_Rudaizky@kk.dk> >; Henrik Svendsen (Borgerrepræsentat ionen) 
<Henrik_Svendsen@kk.dk <mailto:Henrik_Svendsen@kk.dk> >; Niko Grünfeld (Borgerrepræsentat ionen) 
<Niko_Grunfeld@kk.dk <mailto:Niko_Grunfeld@kk.dk> >; Kasandra Behrndt-Eriksen 
(Borgerrepræsentat ionen) <Kasandra_Behrndt-Eriksen@kk.dk <mailto:Kasandra_Behrndt-Eriksen@kk.dk> 
>; Kåre Traberg Smidt  (Borgerrepræsentat ionen) <Kaare_Traberg_Smidt@kk.dk 
<mailto:Kaare_Traberg_Smidt@kk.dk> >; Peter Dits Christensen (Borgerrepræsentat ionen) 
<Peter_Dits_Christensen@kk.dk <mailto:Peter_Dits_Christensen@kk.dk> >

Emne: Åbent  brev t il Borgerrepræsentat ionen: Vi presser for store skoler ind på for små grunde! 

Kære medlemmer af Københavns Borgerrepræsentat ion
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København er en by i udvikling og der er brug for vuggestuer, børnehaver og skoler. Derfor byder 
lokaludvalgene de kommende skoler i København velkomne. M en flere steder i byen ser vi eksempler på, 
at  de nybyggede skoler og udvidelsen af de eksisterende efterlader meget  lidt  plads t il de udearealer, der 
spiller en essent iel rolle i børns faglige og sociale udvikling og som skal bruges i pauser, undervisning og 
udenfor skolet id. 

Derfor er flere af lokaludvalgene i Københavns Kommune gået  sammen med Skole og Forældre København 
og Københavns Lærerforening med en opfordring t il jer om, at  I vægter mere plads t il fri- og udearealer i 
byudviklingen – også selvom de kvadratmeter ikke generer en indtægt  som kontorbygninger eller 
boligejendomme. 

For inst itut ioner er nødvendige og kan - opt imalt  set  - gavne både børn og bydele, hvilket  bør vægte 
tungere end en økonomisk værdisætning.

Læs brevet  i sin fulde længde (vedhæftet )
Se eksempler på store skoler på små grunde (vedhæftet ).

På vegne af 

Amager Vest  Lokaludvalg
Vanløse Lokaludvalg
Østerbro Lokaludvalg
Kgs. Enghave Lokaludvalg
Nørrebro lokaludvalg

Indre By Lokaludvalg
Brønshøj-Husum Lokaludvalg
Skole og Forældre København
Københavns lærerforening

                                                                                                                                                    

M aria Rebsdorf Rostved
Projekt - og kommunikat ionsmedarbejder
Sekretariatet  for Amager Vest  Lokaludvalg
_______________________________
KØBENHAVNS KOM M UNE 
Økonomiforvaltningen 

Sundholmsvej 8 
2300 København S 
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M obil: 29139608

M ail: ks2x@kk.dk <mailto:ks2x@kk.dk> 

EAN: 5798009800275

Sundholmsvej 8 
2300 København S 

M obil: 29139608

M ail: ks2x@kk.dk <mailto:ks2x@kk.dk> 

EAN: 5798009800275

---------- KONVERTERINGSINFORM ATION ------------
Bilag 'svar fra jens krist ian lütken.docx' blev fjernet , da filformatet  ikke kan konverteres t il pdf.


