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Høringssvar vedr. skoledistriktsændringer 2012-13
Kgs. Enghave Lokaludvalg har modtaget høringsmaterialet
”Skoledistriktsændringer 2012-13”og godkendt nærværende
høringssvar.
I Kgs. Enghave har der gennem længere tid været en debat om
folkeskolen, og Lokaludvalget har på denne baggrund besluttet
følgende målsætninger for de tre folkeskoler i bydelen:
• Flere skal vælge folkeskolen.
• Tre velfungerende skoler i bydelen.
• En socioøkonomisk blandet elevsammensætning, som er med
til at binde bydelen sammen.
Lokaludvalget har tidligere afgivet høringssvar om bydelens
skoledistrikter i hhv. 2008 og 2010, hvor vi gjorde opmærksom på, at
skoledistrikterne i Kgs. Enghave skal tænkes som en helhed i forhold
til at opnå en blandet elevsammensætning på alle skoler, også når den
nye Sydhavn Skole etableres.
Derfor ser Lokaludvalget også positivt på udspillet om at se på
ændring af skoleroder og påskønner de øvrige positive tiltag, som
Børne- og Ungdomsudvalget har sat i værk. Her tænkes på renovering
af Ellebjerg Skole, mulighed for at de tre skoler kan blive profilskoler,
og en bedre synlighed af folkeskolerne generelt.
Lokaludvalget mener dog, at den nævnte del af rode 207 som foreslås
tilknyttet Sydhavn Skole, ikke er den bedste løsning. For det første
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statistisk gennemgang af roder kunne belyse dette nærmere. Vi
foreslår derfor, at Børne- og Ungdomsforvaltningen rekvirerer disse
tal, så beslutningen kan træffes på et informeret grundlag.
Ved flytning af dele af roderne 194 og 195 til Sydhavn Skole vil man,
ud fra Lokaludvalgets kendskab til områderne, fortsat opnå en mere
socioøkonomisk blandet elevsammensætning på Sydhavn Skole, give
en noget kortere vej til skole for børnene og være med til at
sammenbinde ny og gammel bydel.
Desuden foreslår Lokaludvalget, at der gives mulighed for at
overbygningsklasserne kan benytte sig af alle tre skolers forskellige
profiler.
En delvis overflytning af rode 194 og 195 til Sydhavn Skole, vil
medføre et indhug i Ellebjerg Skoles nuværende elevgrundlag.
Derfor anbefaler Lokaludvalget, at der sættes massivt ind for at
tiltrække de forældre, som fravælger den lokale folkeskole. En
tilbundsgående undersøgelse bør straks iværksættes for at undersøge
de reelle forhold, der har været på skolerne, for at se om forholdene
har været optimale for at få en god ledelsesstruktur, og muligheder for
initiativer til at tiltrække elever.
Lokaludvalget anbefaler i øvrigt, at der alternativt hertil laves en slags
time-out, der bruges til at udarbejde en helt ny folkeskole-helhedsplan
for de nuværende tre skoler, også i betragtning af at der nu overvejes
en fjerde skole. Der bør overvejes et fælles skoledistrikt og eventuelt
en klyngeledelse.
Lokaludvalget forventer naturligvis i den forbindelse, at der etableres
en broforbindelse fra området omkring de to roder, som forbindes med
Den Grønne Kile, således at skolebørnene kan få en sikker skolevej.
Lokaludvalget har under udarbejdelse af høringssvaret været i dialog
med kommende og nuværende forældre, skoleledelserne på de to
nuværende skoler og Børne- og Ungdomsforvaltningen. Høringssvaret
afspejler ikke en samlet enighed, da der er forskellige interesser i spil.
Kgs. Enghave Lokaludvalg ser frem til at følge det videre arbejde med
skoledistriktsændringer i Børne- og Ungdomsudvalget samt
forvaltningen, og vi stiller os gerne til rådighed for spørgsmål og
samarbejde vedr. Kgs. Enghave bydel.
Med venlig hilsen
Formand
Joan Røge
P.v.a. Kgs. Enghave Lokaludvalg
Side 2 af 2

