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Lokaludvalget takker for muligheden for at afgive høringssvar. 
 
Utterslev Skole er presset på kapaciteten – den er en 3 sporet skole, som i flere år 
har optaget 4 spor. Denne problemstilling har lokaludvalget rejst overfor Børne- 
og Ungeborgmester Jesper Christensen sammen med Utterslev Skoles 
forældrebestyrelse. 
 
Forvaltningens løsningsforslag er, at Utterslev Skole afgiver rode 304 til Tagensbo 
Skole og at Tagensbo Skole afgiver rode 297 og 298 til Grøndalsvængets Skole. 
 
Der er fremsat alternative forslag til dette – heriblandt at Utterslev Skole afgiver 
rode 279 til Bellahøj. Dette alternative forslag er det mindst indgribende forslag i 
forhold til at ændre på den socioøkonomiske balance på folkeskolerne i 
Nørrebro/Bispebjerg området. Derfor peger Bispebjerg Lokaludvalg på dette. 
 
Bispebjerg er den bydel i kommunen, hvor der er de laveste indkomstforhold. 
Omtrent 70 procent af bydelen er udsat byområde og derfor er en god folkeskole 
overordentlig vigtig for den positive udvikling af kvarteret. Bispebjerg 
Lokaludvalg mener ikke, at en skoledistriktsændring, som involverer Tagensbo 
Skole, er at foretrække. Tagensbo Skole er en skrøbelig skole, den har brug for 
mest mulig ro til at fortsætte i den positive retning, den er i. Vi er klar over, at ved 
at vælge alternativet med Bellahøj Skole, peger vi på et område udenfor 
Bispebjerg Bydel, men det er af hensyn til Tagensbo Skole. 
 
Der bygges familieboliger flere steder i nordvest og flere er på vej. Derfor vil 
børnetallet ikke kun stige i de nye byområder men også her – og henover en kort 
periode. Derfor vil Lokaludvalget anbefale, at forvaltningen arbejder på en mere 
langsigtet løsning med at få kapacitetsudviklet skolerne, hvor bevarelse af 
fællesarealerne giver fleksible undervisningsforhold og gør at vi fortsat har 
attraktive folkeskoler i lokalområdet.    
 
Med venlig hilsen 
Alex Heick    
Formand    
Bispebjerg Lokaludvalg   
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