
7. Skoledistriktsændringer 2011-12 (2010-35800)
Udvalget skal tage stilling til om forslag om tilpasning af skolernes grunddistrikter til skolernes 
kapacitet skal sendes i høring. 

INDSTILLING OG Beslutning

Børne- og Ungdomsforvaltningen indstiller til Børne- og Ungdomsudvalget,

at følgende forslag om distriktsændringer sendes til høring; rode 56 og 57 1.
overføres fra Sølvgades Skole til Øster Farimagsgades Skole, rode 51 og 52 
overføres fra Den Classenske Legatskole til Sølvgades Skole, rode 64 overføres 
fra Nyboder Skole til Kastelsvejens Skole, rode 66 overføres fra Sortedamskolen 
til Kastelsvejens Skole, rode 67 overføres fra Langelinieskolen til Kastelsvejens 
Skole, rode 76 og 77 overføres fra Randersgades Skole til Vibenshus Skole, rode 
182 overføres fra Oehlenschlægersgades Skole til Tove Ditlevsens Skole, rode 
181 overføres fra Tove Ditlevsens Skole til Vesterbro Ny Skole, rode 167, 172 
og 174 overføres fra Gasværksvejens Skole til Tove Ditlevsens Skole, rode 170 
og 196 overføres fra Bavnehøj Skole til grunddistrikt for ny skole i Sydhavn, hele 
rode 264 overføres fra Korsager Skole til Tingbjerg Skole, rode 277 overføres fra 
Bellahøj Skole til Brønshøj Skole og endelig overføres rode 303 og 304 fra 
Tagensbo Skole til Utterslev Skole

Problemstilling

Børne- og Ungdomsforvaltningen foretager årligt en analyse af behovet for tilpasninger af skolernes 
grunddistrikter på baggrund af elevunderlaget og skolernes fysiske kapacitet. 

Behovet for tilpasninger udspringer af, at behovet skifter mellem skolerne, og nogle skoler derfor får 
for mange elever i deres grunddistrikt. Hvor det er muligt foreslås at overføre dette elevunderlag til 
en nærliggende skole, der enten har plads til disse elever, eller er under udbygning og derfor får plads 
til eleverne. 

Der er forslag om ændringer i grunddistrikterne i 5 af de 8 bydele, nemlig Indre By, Østerbro, 
Vesterbro / Kgs. Enghave, Vanløse-Brønshøj og Bispebjerg. 

Evt. forslag om ændringer af grunddistrikterne på baggrund af andre problemstillinger, herunder 
ønsker om mere balanceret fordeling af tosprogede elever forelægges for Børne- og 
Ungdomsudvalget i forbindelse med integrationspakken.

Løsning

Forslagene til distriktsændringer er alle udarbejdet på baggrund af behovet for tilpasninger og 
udformet med skyldig hensyntagen til lokal viden om skolesøgningsmønstre, trafiksikkerhed, 
elevsammensætning og med mindst mulig indgreb over for borgerne. Forslagene gennemgås kort 
nedenfor. Forslagene er endvidere illustreret på kort og med tilhørende tabeller over elevunderlag og 
elevsammensætning i grunddistriktet før og efter forslaget. 

Skolernes distrikter kan ændres efter indhentelse af udtalelser hos skolebestyrelserne på de berørte 



skoler. Forslag til distriktsændringer foreslås derfor sendt i høring hos skolebestyrelserne med 
henblik på at foretage ændringer med virkning fra indskrivningen til skoleåret 2011/12. Det foreslås 
tillige, at sende forslagene til høring hos lokaludvalgene i alle bydelene.

Indre By og Østerbro

De senere år har der været et voksende antal elever til skolerne i Indre By og på Østerbro. På 
baggrund heraf er Øster Farimagsgades Skole under udbygning til 3 spor. 

Med forslaget om ændringer af grunddistrikterne overføres elever fra Den Classenske Legatskole til 
Sølvgades Skole, og fra Sølvgades Skole til Øster Farimagsgades Skole. 

Ligeledes er Skolen på Kastelsvej under ombygning til folkeskole med 2 spor. Hermed er kapaciteten 
udvidet med 2 spor. Den endelige organisering af disse 2 spor er ikke fastlagt endnu, men jævnfør 
beslutning i Borgerrepræsentationen 15. april 2010, vil  forslag hertil blive forelagt for Børne- og 
Ungdomsudvalget. 

På den baggrund foreslås det at overføre elever fra Nyboder Skole, fra Sortedamskolen og fra 
Langelinieskolen til Kastelsvejen Skole. 

Endelig foreslås det at overføre elever fra Randersgades Skole til Vibenshus Skole der skal 
udbygges. Eleverne forslås dermed samlet overført til Øster Farimagsgades Skole, Langelineskolen 
og til Vibenshus Skole, der skal udbygges jf. budgetaftalen for budget 2010.

Vesterbro / Kgs. Enghave – Sydhavn

I Sydhavn og på Vesterbro, har der været en markant elevtilvækst. Derfor er der gennemført en 
række mindre ændringer af skolernes grunddistrikter i flere omgange. Ligeledes er der på denne 
baggrund iværksat udbygning af Tove Ditlevsens Skole og etablering af ny Skole i Sydhavn. 

Med forslaget forskydes elevunderlaget fra Gasværksvejens Skole og Oehlenschlægersgades Skole til 
Tove Ditlevsens Skole (der udbygges) og til Vesterbro Ny Skole (der på grund af nogle år med 
vigende søgning, har plads til at optage flere elever). 

Ligeledes tildeles den kommende skole i Sydhavn (som midlertidigt er placeret på Bavnehøj Skole) 
et grunddistrikt, hvilket gør organiseringen af den det midlertidige skoletilbud mere håndterligt for 
Bavnehøj Skole og dermed mere attraktivt for forældrene til børnene i Sydhavn. Forslaget er 
udarbejdet på baggrund af Bavnehøj Skoles eget ønske, men har den sideeffekt, at 
elevsammensætningen i denne skoles grunddistrikt kommer tilbage til samme niveau som i 2008 før 
Sydhavnsområdet blev tillagt Bavnehøj midlertidigt. Denne ændring bliver en af de udfordringer, som 
kan tages op i forbindelse med kommende integrationstiltag på skoleområdet.

Vanløse-Brønshøj
Elevunderlaget og søgning til skolerne i denne bydel har været markant voksende og derfor 
udbygges Vanløse Skole og Kirkebjerg Skole. Med forslaget overføres elever fra Bellahøj Skole til 
Brønshøj Skole, der jf. budgetaftalen for budget 2010 skal udbygges. Ligeledes overføres 
elevunderlag fra Korsager Skole til Tingbjerg Skole, der endnu har kapacitet til at optage flere 
elever. De øvrige skoler i distriktet har et passende elevunderlag i forhold til deres kapacitet, eller en 
passende kapacitet efter udbygningen. 

Bispebjerg

Elevunderlaget og søgning til skolerne i Bispebjerg har vist en tilvækst, der ikke kan dækkes af 



skolerne i området, hvorfor Utterslev skole nu udbygges med et spor. På denne baggrund foreslås at 
overføre de nærmestliggende boligområder fra Tagensbo Skole til Utterslev skole.

Nørrebro, Valby og Amager

Der foreligger ingen anledning til at foretage distriktsændringer, idet alle skolerne enten har, eller 
udbygges til, en kapacitet der dækker elevunderlaget og søgningen i deres eget grunddistrikt. 

Det foreslås derfor, at evt. ændringsforslag, som alene bunder i ønsker om mere ligelig fordeling af 
tosprogede elever, eller andre ønsker behandles af Børne- og Ungdomsudvalget i 
”Integrationspakken” i 2010, i forbindelse med ”temadrøftelse for ændringer af grunddistrikter”.

Økonomi
Der er ikke bevillinger eller økonomi tilknyttet til grunddistriktsændringer. Med 
grunddistriktsændringerne tilpasses elevunderlaget på skolerne til skolens fysiske kapacitet, således 
at rammerne udnyttes bedst muligt. Antallet af elever på de enkelte skoler vil med tiden ændre sig, 
og derfor ligeledes ressourcetildelingen de enkelte skoler.

Videre proces

Forslaget sendes i høring hos de berørte skolebestyrelser, lokaludvalgene, Brug Folkeskolen, 
Fællesrådet for Folkeskolen, Fællespædagogisk Råd og KLF med høringsfrist den 13.8.2010 
(forlænget pga. sommerferien), hvorefter Børne- og Ungdomsudvalget får forelagt sagen igen inden 
behandling i Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen. Fremadrettet vil forvaltningen fortsat 
fremlægge forslag til tilpasninger grunddistrikter med henblik på at sikre den bedst mulig udnyttelse 
af skolernes fysiske kapacitet i forhold til behovet og udbygningsprojekter i kapacitetsplan.

Else Sommer

/Henriette Bjørn Nielsen 

bilag
1. Kort og tabeller på forslag om distriktsændringer

Børne- og Ungdomsudvalgets beslutning den 02.06.2010

Indstillingen blev godkendt.




