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Kære Niels
Du har den 3. november 2017 – med udgangspunkt i en borgerhenvendelse - stillet spørgsmål om prisen for musikskoleundervisning på
folkeskolerne.

Svar:
Den musikskole der omtales i borgerhenvendelsen er ikke Københavns Kommunes Musikskole (KKM), men en af de små lokale musiktilbud, som findes især på skoler, hvor KKM ikke har et tilbud.
For så vidt angår KKM, så betaler skolen ikke leje for at benytte lokaler på folkeskolerne.
KKM betaler husleje og bygningsdrift til KEid for benyttelse af
KKM’s bygninger i Brune Kødby, budgetteret i 2017 med hhv. kr.
1.158.276 i husleje og kr. 896.817 i drift.

Med venlig hilsen
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Politikerspørgsmål om små musikskolers adgang til lokalelån på
folkeskolerne
Du har den 6. november 2017 – med udgangspunkt i en borgerhenvendelse og et svar fra forvaltningen - stillet et opfølgende spørgsmål
om prisen for musikskoleundervisning på folkeskolerne.
Svar:
Små lokale musikskoler kan lige som andre foreninger få del i de midler, der hvert år afsættes til frivillige folkeoplysende foreninger med
hjemsted i Københavns Kommune.
Foreningerne skal opfylde en række krav for at blive godkendt som
forening. Kravene står beskrevet i ”Retningslinjer for støtte til folkeoplysning i København” (vedhæftet).
Som godkendt folkeoplysende forening kan foreningen søge om gratis
at låne offentlige faciliteter til foreningsaktiviteter. Der er mulighed
for at låne lokaler på skoler efter skoletid, fx musiklokaler, klasselokaler og andet eller lokaler i Kulturhuse.
Godkendelse som folkeoplysende forening sker gennem Kultur- og
Fritidsforvaltningen, som også står for tildelingen af tider/lokaler til de
enkelte foreninger, hvis de ansøger om dette. Tiderne ligger normalt
på hverdage mellem 15:00 og 22:00 (evt. 16:00 og 23:00) og i weekender.
De ovenfor kort refererede retningslinjer er vedtaget i Borgerrepræsentationen den 1. december 2011 og senest revideret den 21. december 2016. Der er således ikke tale om - af BUU eller BUF - ændrede

Ledelsessekretariatet
Rådhuspladsen 1
1550 København V
EAN nummer
5798009382160
Man-tor
9-16
Fre
9-15

vilkår for foreningernes muligheder for gratis at benytte lokaler på
kommunens folkeskoler.
Vi håber, at dette besvarer spørgsmålet vedr. vilkårene før og nu for
folkeoplysende foreningers muligheder for gratis at benytte folkeskolernes lokaler, herunder mulighederne for lokale musikskolers.

Med venlig hilsen
Marcello Linkimer
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Politikerspørgsmål om renovering af Amager Fælled Skole

Kære Nishandan

Du har den 7. november 2017 stillet en række spørgsmål om den
kommende renovering af Amager Fælled Skole fra sommeren 2018.

Svar:
I Budget 2016 blev det vedtaget at udvide Amager Fælled Skole permanent med et fjerde spor - og samtidig helhedsrenovere skolens bygninger.

Helhedsrenovering
Helhedsrenoveringen udløser behovet for at genhuse skolens personale og elever i to faser, over en periode på to år. Økonomien på genhusningen under helhedsrenoveringen baserer sig på nøgletal og tager
derfor ikke højde for at skolen i praksis har fem spor på flere årgange.
Forvaltningen og Byggeri København arbejder for tiden på at få
budgetsat udgiften for genhusningen, hvilket sker i forbindelse med at
genhusningsløsningen bliver fundet.
(I den permanente løsning for udvidelsen af skolen med et fjerde spor
er der - i samarbejde med skolen - taget højde for at skolen reelt har
fem spor på flere årgange).
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Genhusning
En løsning på genhusningen af skolens elever og personale er endnu
ikke fundet, men der arbejdes på at finde en løsning lokalt, ved hjælp
af opsætning af pavilloner, kombineret med anvendelse af mulige ledige lokaler på Sundholm. Sideløbende arbejdes der på en alternativ
løsning, enten på en naboskole eller ved opsætning af pavilloner på en
ledig grund på Amager.

Udeskole
Der er ingen aktuelle planer om, etablering af udeskole på Amager
Fælled Skole.

Fremtidig kapacitet
Hvis der mod forvaltningens forventning næste skoleår igen indskrives 5 klasser på 0. klassetrin og der ikke sker sammenlægninger på de
øvrige årgange, vil der være 39 klasser på skolen. I København sker
der løbende fra 0. klasse til 9. klasse en fraflytning fra byen og en udsivning til privatskoler. Det giver typisk mulighed for klassesammenlægninger, og mange skoler har derfor færre klasser på de ældre klassetrin.
Der findes ikke en befolkningsprognose, der svarer til Amager Fælled
Skoles distrikt, og skolens distrikt indgår i tre forskellige prognoseområder. I det ene prognoseområde forventes antallet af børn, der skal
starte i skole, at være nogenlunde konstant frem mod 2022. I det andet
prognoseområde forventes antallet af børn i skolestartsalderen at falde
frem mod 2020. Dette gælder også for det tredje prognoseområde,
som den resterende del af skoledistriktet ligger i. Det faldende antal
børn skyldes, at de kommende årgange, der skal starte i skole, er relativt små årgange sammenlignet med de seneste år. Det er en tendens,
der ses i det meste af byen.
De små årgange i skolestartsalderen i de kommende år medfører, at
forvaltningen forventer, at antallet af indskrevne 0. klasser på Amager
Fælled Skole fra og med skoleåret 2018/19 igen vil komme ned på 4
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klasser. Hvis det ikke sker og det vurderes, at der også i kommende år
vil blive oprettet 5 klasser, så vil forvaltningen indstille til BUU, at der
foretages en distriktsændring, som vil reducere distriktet for Amager
Fælled Skole fra 2019/20.

Med venlig hilsen

Marcello Linkimer
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