
     
Center for Politik og HR 
Børne- og Ungdomsforvaltningen  

   
 
   
      

  
Henvendelse til Lykkebo Skoles skolebestyrelse om ud-
talelse vedr. lukning af modtagerklassehold på skolens 
mellemtrin 

Københavns Kommune har på en række skoler, herunder på Lykkebo 
Skole (Harrestrup Å Skole), modtagerklassehold som del af et bydæk-
kende tilbud ”Ny i København”, og eleverne på modtageholdene kom-
mer således fra forskellige steder i byen, og ikke kun inden for skolens 
distrikt. 

Lykkebo Skoles modtagerklassehold på mellemtrinnet overvejes lukket 
fra og med skoleåret 2022/2023, og forvaltningen beder på den bag-
grund Lykkebo Skoles skolebestyrelse give en udtalelse vedr. forslaget.  

Udtalelsen sker i henhold til folkeskolelovens § 44, stk. 2, punkt 2 om 
ændringer i skolestrukturen og bedes fremsendt til forvaltningen senest 
den 17. januar 2022. 

Sagen kort: Bedre kapacitetsudnyttelse i det bydækkende tilbud ”Ny i 
KBH” 

Det har vist sig, at der over en periode samlet set har været mange le-
dige pladser (ledig kapacitet) på byens modtagehold, og at kommunen 
kan nedlægge tre modtagehold og fortsat leve op til sine forpligtelser 
overfor denne elevgruppe.  

Børne- og Ungdomsudvalget besluttede på den baggrund den 28. april 
2021 at nedlægge tre modtagehold. Beslutningen kan læses via ved-
lagte link under dagsordenens punkt 3: https://www.kk.dk/dagsorde-
ner-og-referater/B%C3%B8rne-%20og%20Ungdomsudval-
get/m%C3%B8de-28042021/referat). 

Børne- og Ungdomsudvalget har den 15. december 2021 taget stilling 
til lukning af et hold i henholdsvis Område Østerbro/Indre by og Om-
råde Nørrebro/Bispebjerg. Børne- og Ungdomsudvalget har bedt for-
valtningen om at uddybe mulighederne på Vesterbro/Valby/kongens 
Enghave med hensyn til nedlæggelse af det tredje hold, da Vigerslev 
Alle Skole og Lykkebo Skole (Harrestrup Å Skole) ligger i samme geo-
grafiske område af byen. Vigerslev Alle Skoles bestyrelse har ligeledes 
afgivet en udtalelse. 
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Bilag 

Grundlag for forvaltningens helhedsvurdering 

Den aktuelle bydækkende kapacitet er 350 elevpladser. Forvaltningens 
seneste tal (november 2021) viser, at der er 232 indmeldte elever, hvil-
ket giver en aktuel restkapacitet på 118 pladser hen over byen. Ved luk-
ning af tre hold vil kapaciteten næste skoleår være 308.  

Kapacitetsudnyttelsen vil ved lukning af to mellemtrinshold og et ind-
skolingshold se ud som følger: 

• Mellemtrin 64%, ved lukning af 1 hold 72% og ved lukning af 2 hold 
83% 

• Indskolingen 67%, ved lukning af 1 hold 74% og vedlukning af 2 
hold 82% 

Ved lukning af et hold på indskoling og mellemtrin vil der være hhv. 31 
og 37 ledige pladser, og ved lukning af to hold henholdsvis 17 og 23 
pladser.  

Eleverne på mellemtrinnet har med deres større modenhed i udgangs-
punktet bedre mulighed for at anvende offentlig trafik. Det taler for at 
nedlægge 2 mellemtrin og 1 indskoling frem for 1 mellemtrin og 2 ind-
skoling. 

Forvaltningen anbefaler ikke at lukke et udskolingshold, da dette vil be-
tyde, at der blot vil være 8 ledige pladser i Københavns Kommune. Ka-
paciteten er aktuelt 69%, og ved lukning af 1 hold vil den komme op på 
86%. 

En væsentlig del af den samlede kapacitet er placeret på henholdsvis 
Område Nørrebro-Bispebjerg (NøBi) og Område Vesterbro, Valby og 
Kongens Enghave (VVK). Der er i mindre omfang kapacitet i Område 
Indre by Østerbro (IbØ), men også et væsentligt mindre behov.  

 


