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Kære XXXXXXXXXXXXX

Tak for din henvendelse hvor du opfordrer til, at det bliver undersøgt, om genhusning af Hanssted Skole 

kan foregå på Hvidovre Centrets parkeringsplads.  

På vegne Københavns Kommune har Økonomiforvaltningen været i dialog med Hvidovre Kommune, der 

vurderer, at det vil være i strid med lokalplanen at drive skole på området. Dette gælder også det øverste 

dæk af parkeringsområdet.  

Hvidovre Kommune har samtidig oplyst, at det ikke vil være muligt at dispensere fra lokalplanens 

anvendelsesbestemmelse for en midlertidig periode. De vurderer, at skolens aktiviteter kan virke 

generende for centerets øvrige aktiviteter og for det nærliggende etagebyggeri, og at det vil optage 

parkeringspladserne, der hører til centeret. På baggrund af tilbagemeldingen fra Hvidovre Kommune har 

Københavns Kommune valgt ikke at gå videre med løsningen.  

Som du måske er bekendt med, indgik et bredt flertal på Københavns Rådhus tirsdag den 22. marts aftale 

om den såkaldte overførselssag, hvor politikerne fordelte de ubrugte midler fra kommunens regnskab for 

2021. Her afsatte politikerne 5,3 mio. kr. til at etablere 6 basislokaler i pavilloner i skolegården på Hanssted 

Skole. Pavillonerne kan supplere de 3 basislokaler, der nu er indrettet i bibliotek og pædagogisk 

læringscenter. Den politiske beslutning betyder, at op til 9 klasser kan genhuses lokalt på Hanssted Skole, 

og at de øvrige klasser genhuses i skolepavillonerne på Otto Busses Vej.  

Med den seneste politiske beslutning er det ikke afgjort, hvilke årgange der skal genhuses på henholdsvis 

Hanssted Skole og i pavillonerne på Otto Busses Vej. Denne dialog tages lokalt i skolens ledelse, bestyrelse 

og områdeledelse. 

Jeg vil gerne takke for dit engagement, og jeg håber, at vi sammen kan sikre en god løsning for hele 

Hanssted Skole. 

Venlig hilsen 

Jakob Næsager 
Børne- og ungdomsborgmester 
_____________________________ 
KØBENHAVNS KOMMUNE 

Børne- og Ungdomsforvaltningen 
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Holt Nielsen (Borgerrepræsentationen); Marcus Vesterager (Borgerrepræsentationen); Sofie Seidenfaden 

(Borgerrepræsentationen); Mathilde Schøneberg Kastbjerg (Borgerrepræsentationen); Emil Sloth Andersen 

(Borgerrepræsentationen); Harun Demirtas (Borgerrepræsentationen); Rasmus Rune Steenberger 

(Borgerrepræsentationen); Jens-Kristian Lütken (Borgerrepræsentationen) 

Emne: Løsning på genhusningsproblemet / Hanssted Skole i Valby 

Kære alle medlemmer af BUF 

Vi forældre på Hansted Skole i Valby kæmper for, at vores børn ikke skal bruge langt over en time hver dag 

på transport i forbindelse med genhusning af eleverne i 0-5 klasse grundet ombygning af Hanssted Skole. 

Skolebestyrelsen - med opbakning for stort alle forældre - har forsøgt, at finden en anden løsning. 

Men det virker, som Københavns kommune vil gøre alt for at gennemføre genhusningen på Otto Buses Vej. 

Men nu har Hvidovre Centret tilbudt, at der kan placeres mobile pavilloner på deres øverste 

parkeringsplads. 

Løsningen er ligetil og helt oplagt. 

Børnene vil slippe for + 30 min budstransport hver vej og vil blive i nærområdet. Børnene kan cykle og gå i 

skole. 

Kate Obeid, der er områdechef for Valby/Vesterbro/Kgs. Enghave er bekendt med løsningsforslaget og folk 

fra Københavns kommune har været ude og besigtige området 

Kære politikere - lad nu fornuften råde og bevis, at Københavns kommune er til for borgerne - og for 

børnene. 

Mange hilsner 

XXXXXXXXXXXXX
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