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     Valby den 29.11.2021 

 

Høringssvar fra Vigerslev Allés skoles (VAS) skolebestyrelse og Lokal-MED 

vedrørende: Bedre kapacitetsudnyttelse i det bydækkende tilbud ”Ny i 

København”. 

 

Børne- og ungeudvalgets beslutning om nedlæggelse af tre modtagehold den 28. april 2021 får nu 

betydning for VAS, da det foreslås, at skolen skal lukke et hold på mellemtrinnet. Skolens 

bestyrelse og MED finder det helt uacceptabelt af følgende årsager: 

1. Skolen bidrog også til bedre kapacitetsudnyttelse for tre år siden, hvor skolen skulle lukke 

et hold i indskolingen. VAS har derfor allerede bidraget til en betragtelig besparelse på 

området, omrokeringer af medarbejdere og organisationsændring. Det er ikke rimeligt, at 

skolen skal gøre det igen efter ganske få år. 

2. Et argument for at lukke modtageholdet på VAS er, at flygtningecentret flytter til 

Dortheavej i NV, og skolen derfor ikke længere vil få børn derfra. Der går én elev på skolens 

modtagehold på mellemtrinnet, som kommer fra flygtningecentret. Det er derfor HELT 

UDEN BETYDNING, at flygtningecentret flytter, da antallet af elever i klassen ikke er 

afhængig af antallet af flygtninge. 

3. Vigerslev Allés skole ligger centralt med S-tog stationerne Valby st. og Vigerslev allés st. 

Skolen ligger også tæt på Toftegårds plads, hvor bustrafikken samles for flere dele af 

København. Det er derfor nemt for vores modtageelever at komme til skolen. 

4. Store lokale virksomheder som Lundbeck, F.L. Schmidt og Novozymes har alle 

medarbejdere, som er forældre i skolens modtageklasser. De bor hyppigt i de nybyggede 

lejligheder på den gamle F.L. Schmidt grund og bor derfor i skolens distrikt. Det vil være 

meningsløst at sende børnene forbi Vigerslev allés skole hen til et andet tilbud for så at få 

dem tilbage, når de er færdige med modtageholdet. 

5. Vigerslev allés skole har etableret en praksis, hvor børnene er i praktik meget tidligt i 

almenklasserne. Det betyder en tæt dialog mellem lærerne, og børnene får tidligt 

tilknytning til en klasse. Det giver en høj kvalitet i tilbuddet, som betyder, at stort set alle 

børn fra mellemtrinnets modtagehold fortsætter på skolen som almenelever. 

6. Skolen oplever en stærk synergieffekt, da det globale udsyn, eleverne bidrager til, 

anvendes i almenklasserne. Både peer-to-peer, men også i det professionelle samarbejde. 

Modtage eleverne har både en kultursættende dagsorden og et tværfagligt bidrag, som 

både lærere og forældre værdsætter. 

7. Medarbejderne på modtageholdene er blevet ”super” specialister i kulturmøder, og skolen 

har gennem flere år opbygget et team med netop den specialisering. Det giver en 
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synergieffekt, som vi ikke kan undvære, hvis kvaliteten også på 

almenområdet skal bevares. 

8. De 20% svageste elever har på VAS et gennemsnit på 5,7 (20/21); vores modtageelever 

medregnet. De får altså meget høj kvalitet i deres undervisning og udtræder altid herfra 

som almenelever med et gennemsnit, de kan komme i ungdomsuddannelse eller 

gymnasium med. 

9. Skolen bruger hyppigt peer-to-peer sammen med modtageholdet fra indskolingen. Det 

udvikler både de små og store børn. 

10. Det virker meningsløst udelukkende at have indskolingselever, da de fleste forældre både 

har børn i indskolingen og på mellemtrinnet. De forældre skal derfor have børn på to 

skoler. 

11. VAS har udviklet et udvidet forældresamarbejde, hvor der også er fokus på dansk 

kulturforståelse og ”oversættelse” af normer, eks. taler vi om svære emner, som at slå som 

en del af opdragelsen ikke er tilladt i Danmark. Det hjælper både børn og familier til bedre 

integration i Danmark. 

 

Skolens bestyrelse og MED udvalg opfordrer derfor kraftigt til at ændre beslutningen, da 

argumentationen i notat af 16. november 2021 er vag og helt uden dialog med de involverede 

parter. Det fremgår helt tydeligt af notatet, at beslutningen er taget uden viden og indsigt i skolens 

praksis, hvilket beklageligvis kan få konsekvenser for medarbejdere, børn og forældre på skolen. 

 

 

Med venlig hilsen 

 

Skolebestyrelsen og MED udvalget på Vigerslev alles skole. 


