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Kære medlemmer af børne – og ungeudvalget frem til 2022. 

I morgen skal I under punkt 12 behandle et medlemsforslag fra Jens-Kristian Lütken om politisk stillingtagen til 
muligheden for genhusning af Hanssted Skole i forbindelse med en længe ventet delrenovering af skolen 
(klasselokalefløjen).  

Som forældre til en elev i 8. klasse (og en elev, som netop har afsluttet 9. klasse og en elev i 5. klasse, som er flyttet 
til Sankt Annæ men tilbragte første 3 år på Hanssted) er vi meget bekymrede for den foreslåede løsning og helt 
uforstående over for forvaltningens manglende undersøgelse af øvrige lokale og elevvenlige muligheder, der blot er 
affærdiget med ”ikke realiserbart” – uden nærmere begrundelse.   

Vores dreng i 8. klasse har brugt det meste af 7. klasse og en del af 6. klasse i coronanedlukning med 
nødundervisning (f.eks. ingen undervisning i valgfag næsten halvandet år) og meget lidt mulighed for social aktivitet. 
Det på påvirker elevernes mulighed for at leve op til det faglige niveau som kræves, og det er nok ikke realistisk at 
forestille sig en dispensationsløsning, som var tilfældet for vores ældste datter til afgangseksamen i 2021, kommer 
igen.   

Vi er derfor helt og aldeles uforstående over for forvaltningen forslag om at genhuse hele skolen på Otto Busses Vej. 
Det virker som en administrativ beslutning, der er truffet,  blot fordi Københavns Kommune allerede der har indgået 
en aftale om leje og etableret barakker til eleverne fra Vesterbro i forbindelse med deres genhusning (de bor jo i gå-
afstand). Det virker som en beslutning, der er truffet ud fra et lejeretligt hensyn og ikke et hensyn til, hvad der er 
bedst for elever, lærer og undervisningsmiljø.   

Vi er også forundrede over borgmesterens holdning, som vi må forstå kom til udtryk gennem den kvindelige 
pressemedarbejder, der mødte os ved skolens hovedindgangen 15/11 og som forsøget at appellere til vores 
samfundssind i forhold til, at et krav om en rimelig løsning for vores børn kunne forplante sig til resten af kommune 
og koste mange penge, fordi andre skoler derefter vil have krav på det samme som os. Det argument er vi virkelig 
chokerede og forundrede over at høre. Både Jesper Christensen og ny borgmester Næsager er gået til valg på 
folkeskolens gode fysiske rammer, og det har næppe været genhusning 7 km væk, der havde i tankerne, og det er 
næppe os, som forældre, der skal tænke; hvis jeg ønsker, hvad der er bedst og mest rimeligt for mit barn 
undervisningsmæssigt, så  kan andre også – hvilket er for dyrt for ko u e …... 

Vi kan forstå på borgmesterens pressemedarbejder, at hun har en datter – bosiddende i Nordsjælland – som er 

misundelig på muligheden for at gå i skole på Vesterbro. Argumentet er en hån imod os som forældre i Valby og viser 
ukendskab til fakta (og forhåbentlig ikke udtryk for Socialdemokratiets holdning). Dels er ingen forældre i Valby 

interesserede i skole på Vesterbro 7 km. væk og selv store elever, som finder centrum og Fisketorvet attraktivt har 
indsat, at der f.eks. er 2 km til Vesterbros Torv og lidt mindre til Fisketorvet – når man først har forceret 

byggepladser på Otto Busses Vej. Der er altså ikke tale o  e  skolelokalitet på et ”lækre o råde” e d os, der ø sker 
at bo i Valby, har valgt.   

Se gerne notat fra BUF til jeres møde 22/9  - pkt. 9 ”Til efterret i g”. Heraf fre går f.eks. at Maribovej 19 ” 
forudsætter aftale med grundejerne samt myndighedsgodkendelse af at arealet midlertidigt anvendes til 

undervisning”, e  ikke oget o  ulighede  for de forudsatte aftaler og tilladelser eller hvorfor det ikke er 
undersøgt.   

Det samme gælder; 

• Harrestrupvang Privat ejet areal på ca. 3155 m2,
• den sydlige del af Vigerslevparken Kommunalt ejet areal på ca. 5000 m2 (hvor der i næsten 6 år har

været byggeplads til skybrudstunnel),
• Carl Langes Vej 56-64 Kommunalt ejet areal på ca. 2500 m2.,
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• Areal ved Danshøj Station Statsligt ejet (Banedanmark) areal på ca. 5000 m2
• Hansstedvej 7, tidl. Brandstation Kommunalt ejet areal (brugt til midlertidig skole i forbindelse med

coronaoplukning. Evt. overlap på 3 mdr. mellem skole og plejehjemsetablering (måske det kunne
udskydes – stationen har været tom og planlagt til plejehjem i årevis)

• Johannes skoles gamle gymnasieafdeling, som er lukket for nylig
• Lokaler i Domus Vista, som jævnligt annoncerer store lokaler til leje
• Vigerslev Godsvej 10, DSB areal
• Valby/Hafniahallen, som Ålholm Skole brugte

For vores børn vil det betyde transport minimum 2 gange dagligt i skoletiden. 

Jesper Christensen i lorry har udtalt;  

”Er arin erne ra andre skoler, som har været enhuset under renoverin , viser, at det int kan lade si  
gøre at bruge tiden i bussen til for eksempel sanglege med de små eller øve tabeller med de lidt større. 

Og der findes fine forløb, som er bygget op om lyd-fortællinger, som eleverne kan lytte til i bussen og 

arbejde videre med i undervisningen, når de hopper af bussen. På den måde går tiden i bussen ikke 

tabt, skriver Jesper Christensen til TV 2 Lorry” 

Det er ganske enkelt en hån mod 8. klasses elever som Jesper Christensen, da heller ikke stod ved, da han besøgte 
eleverne den 15. november 2021. Her lød det, at det var op til skolen at planlægge transport og undervisning i 

busser, og Jesper sy es ”da det ville være oplagt, hvis 8.klasses elever cykler eller tager s-tog. Vi fik dog ikke svar på, 
hvorda  det virker, hvis tra sport er e  del af u dervis i g og/eller hvis skole  selv skal pla lægge….Hvorda  ka  e  
lokal skoleledelse uden ekstra bevillinger løse, hvad BUF og politikere ikke selv kan??? 

For elever i 8. klasse, som går ind i sidste vigtige del af folkeskolen i halen af corona, er det vigtigt, at skoletiden ikke 

bruges på transport, men reel undervisning i lokalområdet. Eleverne har i øvrigt hørt om renovering siden 1. klasse, 

men den bliver først til noget nu, hvor de går ud 😊  

Dertil kommer det lokale kaos og kaos på Ring 2 i myldretiden 2 gange om dagen med 20 busser og logistik i 
Villakvarter og skole og trafikvej, som bliver meget usiker.   

Har I tænkt miljø med de mange busser? 

Vi håber derfor I i morgen ville stemme ja til at lade BUF til den 15/12 fremlægge et forslag til politisk stillingtagen. 
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