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Ungeråd KBH takker for at have modtaget høringsmateriale vedrørende
fælles skoledistrikt og indskrivningsregler for Ørestad. Det er vigtigt, at københavnske unge har de bedst mulige forudsætninger for en god skolegang. Ungeråd KBH er derfor glad for muligheden for at bidrage til overvejelserne om skoledistriktsændringerne.
På baggrund af gennemlæsning af høringsmaterialet har Ungeråd KBH
følgende bemærkninger til ændringerne:

1.

Skoledistrikterne for Kalvebod Fælled Skole, Ørestad Skole og
Skolen på Hannemanns Allé sammenlægges til et fælles skoledistrikt i en femårig forsøgsperiode fra skoleåret 2021/2022, og at
skoledistriktet for den kommende skole på Vejlands Allé på sigt
indgår i det fælles skoledistrikt
•

Ungeråd KBH bakker op om det lokale ønske i Ørestad
om at bevare skolerne som selvstændige enheder men
med et fælles skoledistrikt. Det er vigtigt for Ungeråd
KBH at alle skolers lokale demokrati sikres ved lokal ledelse, lokale forældreråd, lokal bestyrelse og lokale elevråd.

•

Ungerådet er positive overfor forsøgsordningen med
fælles skoledistrikter. Rådet vurderer, at det fælles skoledistrikt giver elever og forældre større valgfrihed samtidig med, at man udnytter skolernes kapacitet bedst muligt. Rådet er dog bekymret for, om det fælles skoledistrikt vil skabe A og B skoler og gør opmærksom på, at en
ligelig socioøkonomisk fordeling af elever fortsat skal
være en prioritet. Viser forvaltningens evalueringer
gode resultater, ser rådet gerne at man udbreder metoden til resten af byen.

•

Ungeråd KBH ønsker at den nye skole i Ørestad opføres
med respekt for at bevare Amager Fælled.

2. Indskrivningsregler for det fælles skoledistrikt
•

Ungeråd KBH bakker op om forvaltningens forslag til
indskrivningsregler i det fælles skoledistrikt.
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•

Ungerådet finder det problematisk, at høringsmaterialet
indeholder sprogbrug som ”etnisk optagekriterium”. Rådet kan ikke se nødvendigheden i at optage elever på
baggrund af etnicitet. Rådet ønsker i stedet, at man arbejder på skabe en ligelig socioøkonomisk fordeling af
elever.

•

Ungerådet finder det problematisk, at høringsmaterialet
indeholder sprogbrug som ”to-sprogede elever”. Rådet
finder det misvisende at kategorisere elever efter, hvorvidt de er to- eller flersproget. Rådet ønsker i stedet, at
man arbejder på skabe en ligelig socioøkonomisk fordeling af elever.

Generelt:
•

Ungerådet opfordrer til, de enkelte elevråd på de berørte skoler – Kalvebod Fælled Skole, Ørestad Skole og
Skolen på Hannemanns Allé – inddrages som høringspart i beslutningen. Ungerådet ønsker, at elevråd på berørte skoler fremover altid inddrages som høringspart i
lignende sager. Rådet vurderer, at dette er i god tråd
med BUU igangværende arbejde om at styrke elevinddragelse og elevrådsarbejdet på skolerne.

•

Sikring af skolernes lokale demokrati og elevinddragelse
er vigtigt for Ungeråd KBH. Ungerådet er bekymret for,
at det lokale demokrati og elevinddragelse sættes under
pres, hvis skolerne i Ørestad ikke bevares som selvstændig enhed. Det er rådets opfattelse, at demokratiet og
elevinddragelsen er svækket på større skoler, hvor der
opleves at være stor afstand mellem elev og ledelse. Det
er vigtigt for Ungeråd KBH, at skoleledelsen er fysisk på
samme matrikel som alle elever, og at det dermed altid
er muligt for elever at banke på skolelederens dør.

•

Principperne for ændringer af skoledistrikter kan med
fordel udvides til også at tage udgangspunkt i den geografiske placering af dagtilbud. Det er Ungeråd KBHs oplevelse, at børn og forældre ønsker, at barnet kan følge
sine venner fra dagtilbuddet og op i skolen. Hvis distriktsændringen betyder, at dette ikke er en mulighed,
er det sandsynligt, at barnet vil benytte sig af det frie skolevalg og søge mod en anden skole.

Ungeråd KBH ser frem til resultatet af inddragelsen.
På vegne af Ungeråd KBH, 2019/20
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