
Udkast: Udtalelse fra Kongens Enghave Lokaludvalg om ny skolestruktur 

 

Ny skole i Bådehavnsgadekvarteret 

I Kongens Enghave Lokaludvalg har vi fokus på at bevare sammenhængen i området, som 

inkluderer Bådehavnsgadekvarteret, og som i dag er Ellebjerg Skoles distrikt. Med en helt ny bydel 

omkring Bådehavnsgade frygter vi, at vi får endnu en selvstændig bydel i bydelen. Vi vil arbejde 

for, at området omkring Bådehavnsgade fortsat skal være en integreret del af det gamle 

Sydhavnen og at de nye beboere skal integreres i den kultur og de traditioner vi har herude. Vi kan 

derfor se skolesamarbejdet mellem Ellebjerg Skole og den nye skole i Bådehavnskvarteret som et 

vigtigt element til at bevare sammenhængen.  

 

Ny skole i Godsbaneterrænnet 

Bavnehøjkvarteret ligger isoleret og klemt inde mellem banearealet og Vestre Kirkegård. Vi har 

fokus på at skabe forbindelser til området og der er allerede nu et hjørne af Carlsbergbyen i 

skoledistriktet, ligesom forfatterkvarteret på den anden side af kirkegården indgår. Bavnehøj Skole 

har ikke mange elever i udskolingen. Vi synes derfor det er oplagt at undersøge, om der kan 

etableres et skolesamarbejde mellem Bavnehøj Skole og den nye skole i Godsbaneterrænnet for at 

skabe forbindelse og sammenhæng til Godsbaneterrænnet og et mere attraktivt udskolingsmiljø.  

 

Blandede skoler 

Vi tænker, at en fælles skolestruktur vil have positiv indvirkning i forhold til mere blandede skoler, 

både hvad angår socioøkonomi og en lavere to-sprogsprocent, som er særlig høj i udskolingen på 

de gamle skoler i Sydhavnen.   

 

Fritidsfaciliteter og klubområdet i sammenhæng med udskolingsskoler 

Der er i forvejen stor mangel på både kultur- og idrætsfaciliteter i Sydhavnen. På Teglholmen og 

Sluseholmen har man fra starten været bagud med faciliteter til den slags, fordi det ikke er blevet 

ordentligt planlagt fra starten. Den fejl må vi ikke begå igen.  

 

I hele Sydhavnen er det småt med tilbud til børn og unge. Vi har hverken Ungdomsskolen eller 

Musikskolen herude, og vi oplever, at mange af de lidt ældre børn trækker mod Vesterbro og 

Valby for at gå til idræt, musik og andre fritidsaktiviteter. Mens andre enten bliver hængende i de 

få klubber der er herude, eller simpelthen bare tager hjem foran skærmen efter skole.  

 

Det skal vi have lavet om på, og vi håber, at der med nye skoler i Bådehavnskvarteret og 

Godsbaneterrænnet kan etableres udskolingsmiljøer, som kan blive omdrejningspunkter om et 

attraktivt fritidsliv for særligt de ældste. Derfor kan vi godt tænke os at gentænke hele 

klubområdet i Sydhavnen, så det favner bredere, og at de nye skoler kan fungere som brobygning 

til kultur- og fritids- og foreningslivet.  

 


