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København vokser med ca. 10.000 indbyggere om året.
De mange nye københavnerbørn skal have plads i byens
vuggestuer, børnehaver, skoler og fritidstilbud. Med budget
2018 afsætter vi samlet 847,9 mio. kr. til at bygge nye skoler
og daginstitutioner nu og her – samtidig med at vi køber
grunde, så institutionerne kan stå klar til fremtidens børn.

Planlægning af ny skole i Ørestad Syd
Tidligere i år blev der bevilget midler til at
købe en byggegrund til 4 nye skolespor i
Ørestad Syd. Med budget 18 afsættes der
14,1 mio. kr. til at planlægge skolebyggeriet.

langsigtet plan, der sikrer, at der også i
fremtiden er plads til at bygge nye skoler i
hele byen. I Sydhavnen afsættes midler til
at købe en grund til 3 nye skolespor med
fritidspladser.

Skoler udvides
Skolen ved Sundet og Skolen i Sydhavnen udvides begge med ét skolespor og
112 fritidspladser.

Flere specialskolepladser
Der kommer flere børn med autisme
og ADHD. Med budget 2018 sætter vi midler af til at etablere 40 nye
specialskolepladser på Lundehusskolen.
Samtidig undersøges mulighederne for
flere specialpladser på Fensmarkskolen
på Nørrebro.

Grunde og arealer til fremtidige skoler
For at skabe plads til de mange nye
københavnerbørn er der udarbejdet en
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Dagtilbud til unge med autisme
Med budget 2018 oprettes yderligere
otte dagtilbudspladser på Radisevej 14
til unge med autisme og andre kognitive
funktionsnedsættelser.
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Nye daginstitutionspladser i hele byen
Der er pres på daginstitutionerne i
København, og allerede i 2019 er der et
stort behov. Derfor afsættes der midler
til 63 midlertidige daginstitutionsgrupper, og til 83 permanente daginstitutionsgrupper i hele byen. Endelig afsættes
der midler til at langtidsplanlægge 22
nye dagtilbudsgrupper, så de står klar
til fremtidens børn.

Planlægning af madskole på
Ellebjerg Skole
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Nye daginstitutioner i Ørestad Syd
I Ørestad Syd sættes der 94,4 mio. kr. af
til at opføre to nye daginstitutioner med
plads til hhv. 10 og 5 grupper.

Øvrige initiativer

Nørrebro
Vanløse

Over 4.500
nye daginstitutionspladser
siden 2010

Plads til skolehave på Islands Brygge
Trafiklegeplads på Formosavej.
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