
Telefon 3366 3800 

E-mail: chr@kk.dk 

www.chr.kk.dk 

 

  

Høringssvar fra skolebestyrelsen på Christianshavns Skole i forbindelse med den 
påtænkte lukning af M2 klasse ved Christianshavns Skole. 
 
Skolebestyrelsen udtrykker at en lukning af M2 ved Christianshavns Skole vil være 
et stort tab for både skolens egne elever og kommende M2-elever. 
 
Christianshavns Skoles grundoptag har en socioøkonomisk sammensætning, hvor 
netop det flerkulturelle og mangfoldigheden spiller fint sammen med at skulle 
udsluse egne M2 elever i normalskolen, og skolen ser det som en del af sin opgave at 
bidrage til en mangfoldig skolekultur i København. 
En M2 klasse på Christianshavns Skole ligger i tråd med at være en rettighedsskole 
med fokus på mangfoldighed og børns demokratiske dannelse, som er med til at 
klæde eleverne godt på til at blive aktive samfundsborgere. Christianshavns Skole vil 
derfor fortsat gerne bidrage til fortsat fordeling af to sprogs børn i Københavns 
Kommune. 
 
Placering på Christianshavn ligger geografisk godt i forhold til adgangsvej til og fra 
hjem, tæt på en metro, som gør at forældre med børn på forskellige skoler i byen 
nemt kan sende deres børn i skole og at eleverne, når de fortsætter i normalklassen, 
også har en god og tryk skolevej. 
 
M2 tilbuddet ved Christianshavns Skole har et højt fagligt niveau, som giver de børn 
der er tilknyttet et godt afsæt i forbindelse med udslusning på skolen. Den nærer 
kontakt i dagligdagen, hvor man meget tidligt i et M2 forløb kan blive tilknyttet en 
normal klasse, som man efterfølgende skal udsluses fuldt til, giver færre skift for 
eleverne, samt en hurtig assimilation til normalskole begrebet, dette vil være svært, 
hvis man samler alle elever på få skoler i byen, hvor eleverne for at være tættere på 
deres hjemadresse efterfølgende skal udsluses til skoler, der ikke ligger på samme 
matrikel, som der hvor man går i M2 klasse. De nuværende erfaringer er således, at 
M2 eleverne på Christianshavns Skole knytter gode og tætte venskaber med skolens 
øvrige elever. 
 
Det vil i et rekrutteringsperspektiv, blive svært for Christianshavns Skole at holde på 
de gode fag kapaciteter vi i øjeblikket har, hvis M2 lukkes det ene år, for det næste år 
at skulle åbne igen fordi, der bliver brug for yderligere kapacitet. 
 
Med dette vil Skolebestyrelsen ved Christianshavns Skole gerne tale imod en lukning 
af et M2 spor ved Christianshavns Skole, idet vi umiddelbart finder, at 
opretholdelsen af et M2 spor ved skolen i højere grad bidrager til en spredning af 
elevsammensætningen på skolen end det er tilfældet på andre af kommunens skoler. 
 
 
På skolebestyrelsens vegne 
 
Rune Müller Kristensen 
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