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From: Fællespostkasse Valby lokaludvalg

Sent: 26. oktober 2022 13:08

To: Anne Liisberg

Subject: VS: Administrativ høring om principper for skoledistriktsændringer

Attachments: Principper for ændringer af skoledistrikter.pdf

Høring til BFS: 

Fra: Jakob Gerding <KM7Q@kk.dk> 

Sendt: 24. oktober 2022 13:42

Til: BUFKP Ungeråd KBH <Ungeraad@buf.kk.dk>; kbhfaelleselevraad@gmail.com; klf@klfnet.dk; Jeanne Jacobsen 

<jejaco@kk.dk>; skolelederne@skolelederne.org; sekretariat@skole-foraeldre-kbh.dk; post@brugfolkeskolen.dk; 

Fællespostkasse Østerbro Lokaludvalg <fp_oesterbrolokaludv@okf.kk.dk>; Fællespostkasse Vesterbro Lokaludvalg 

<vesterbrolokaludvalg@okf.kk.dk>; Fællespostkasse Vanløse Lokaludvalg <vanloeselokaludvalg@okf.kk.dk>; 

Fællespostkasse Nørrebro Lokaludvalg <noerrebrolokaludvalg@okf.kk.dk>; Fællespostkasse Kgs. Enghave 

Lokaludvalg <Kgsenghavelokaludvalg@okf.kk.dk>; Fællespostkasse Brønshøj-Husum Lokaludvalg <broenshoej-

husumlokaludvalg@okf.kk.dk>; Fællespostkasse Bispebjerg Lokaludvalg <FP_bispebjerglokalud@okf.kk.dk>; 

Fællespostkasse Amager Vest Lokaludvalg <avlu@okf.kk.dk>; Fællespostkasse Amager Øst Lokaludvalg 

<AMAGEROESTlokaludval@okf.kk.dk>; Fællespostkasse Indreby Lokaludvalg <indrebylokaludvalg@okf.kk.dk>; 

Fællespostkasse Christianshavns Lokaludvalg <christianshavnlokalu@okf.kk.dk>; Fællespostkasse Valby lokaludvalg 

<valbylokaludvalg@okf.kk.dk>

Cc: Sti Andreas Garde <stgard@kk.dk>

Emne: Administrativ høring om principper for skoledistriktsændringer

Kære alle

Børne- og Ungdomsudvalget skal d. 11. januar tage stilling til principperne for skoledistriktsændringer i Københavns 

Kommune. 

Til sagen vil vi meget gerne have jeres input. I det vedhæftede notat finder I de nuværende principper. I må gerne 

melde tilbage, om I ønsker ændringer til principperne. Det kan både være tilføjelse af et nyt princip eller fjernelse af 

et eksisterende princip. 

Principperne er grundlaget for forvaltningens forslag til skoledistriktsændringer, som Børne- og Ungdomsudvalget 

tager stilling til hvert år. Med de nuværende principper, så foreslår forvaltningen kun skoledistriktsændringer til 

udvalget, hvis en skole har for mange elever i sit skoledistrikt og ikke har plads til eleverne på skolen. Det gøres af 

hensyn til forældrenes forventninger til skoleindskrivningen.

Jeres høringssvar vil indgå i den politiske behandling af sagen og fremgå af det offentliggjorte materiale på 

kommunens hjemmeside. 

Høringssvar bedes indsendt til cfp@buf.kk.dk

Høringsfrist er d. 6. december 2022. 

Hvis I har spørgsmål eller andet, så er I velkomne til at kontakte mig på mail eller telefon. 

Med venlig hilsen

Jakob Gerding

AC-fuldmægtig

Ressourcer

_________________________________________
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NOTAT 

Principper for ændringer af skoledistrikter 

Børne- og Ungdomsudvalget besluttede på mødet den 22. juni 2011 

fire principper, som ligger til grund for foreslåede ændringer af 

skoledistrikter i København. Principperne er som følger: 

 

 Kapacitetsudnyttelse (økonomisk hensyn) 

 Børnenes trafiksikkerhed (sikkerhed) 

 Forældres forventninger (mindste indgreb) 

 Elevsammensætning (ønsket om en balanceret 

elevsammensætning) 

 

Målet med ændringer af skoledistrikter på baggrund af ovenstående 

principper er, at et systematisk arbejde med forslag til tilpasninger af 

grunddistrikterne ud fra principperne vil give positive langtidseffekter 

til gavn for kapacitetsudnyttelsen, trafiksikkerheden og fordelingen 

af elever.  

 

Som udgangspunkt foreslår forvaltningen ikke ændringer i skolernes 

grunddistrikter, med mindre der er et kapacitetshensyn, der skal tages 

højde for. Givet det markant stigende børnetal i byen på sigt er det 

nødvendigt, at alle de københavnske skoler udnyttes svarende til de 

skolespor, de har kapacitet til. I praksis forslås ændringer af distrikter, 

når der ikke længere er plads til eleverne på skolen, samtidig med at 

der er plads på de omkringliggende skoler. 

 

Når der laves forslag til distriktsændringer, overvejes det i samarbejde 

med Teknik- og Miljøforvaltningen, om der kan sikres en vej til skole, 

der er hensigtsmæssig ud fra et trafiksikkerhedsmæssigt synspunkt for 

de børn, der måtte tilhøre et nyt skoledistrikt. 

 

Princippet om mindste indgreb handler om, at forældre og børn i så 

god tid som muligt skal vide, hvilken skole deres barn hører til. Det 

betyder, at forvaltningen i praksis foreslår så få og så små ændringer 

som muligt med hensyn til de øvrige principper, så færrest muligt børn 

og forældre oplever, at de får tildelt et nyt skoledistrikt umiddelbart 

før skolestart.  

 

Det tilstræbes, så vidt det er muligt, at de københavnske skoler har en 

blandet elevsammensætning, hvad angår eleverne socioøkonomiske 

baggrund, hvorfor indvirkningen på elevsammensætningen for den 

enkelte skole er en del af overvejelserne omkring en given 

distriktsændring. 
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