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Ungeråd KBHs høringssvar vedr. forslag til ændring af
skoledistrikter i skoleåret 2020/2021
Ungeråd KBH takker for at have modtaget forslag til ændring af
skoledistrikter vedrørende områderne Ørestad på Amager og
Nørrebro/Bispebjerg. 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.
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På baggrund af gennemlæsning af høringsmaterialet har Ungeråd
KBH følgende bemærkninger til forslaget:
Vedr. forslag 1: Mulige ændringer af Utterslev Skoles distrikt
Forvaltningen foreslår, at skoledistriktet for Utterslev skole forbliver
uændret, da tilstrømningen til skolen angiveligt ikke bliver så stor,
som tidligere antaget. Med udgangspunkt i de nuværende
befolkningsprognoser, ser ungerådet ikke grundlag for at ændre i
distriktet. De fire opstillede scenarier, der udgør alternativer til det
nuværende distrikt, medfører heller ikke så væsentlige ændringer i
andelen af tosprogede eller den socioøkonomiske sammensætning, at
ungerådet vil anbefale en distriktsændring på den baggrund. Dog er
det væsentligt, at skolens elevråd og skolebestyrelse bliver hørt i
beslutningen.
Vedr. forslag 2: Forslag til skoledistrikt til skolen på Hannemanns
Allé
De foreslåede skoledistrikter for skolerne i Ørestad (område Amager)
indebærer, at Ørestad Skole og Kalvebod Fælled Skole ligger meget
tæt på distriktsgrænsen til skolen på Hannemanns Allé. Dette virker
meget uhensigtsmæssigt og frygtes at få den konsekvens, at flere end
ellers vil benytte sig af det frie skolevalg og formentlig søge til den
skole, der geografisk ligger nærmest. Det er sandsynligt, at det særligt
er de ressourcestærke familier, der vil søge til mere attraktive eller
nærliggende skoler. Ungerådet kan ikke læse ud af høringsmaterialet,
hvorvidt forvaltningen har taget højde for sådan en adfærd og hvorvidt
det i så fald vil give en anden ESCS-sammensætning, end den der
fremgår af høringsmaterialet.
Det er ungerådets vurdering, at man bør lytte til skolebestyrelsernes
ønske om at få undersøgt muligheden for at ansøge om et
frikommuneforsøg. Ungerådet foreslår, at det undersøges, om
ansøgningen om at blive frikommune kan ske parrallet med
indskrivning af elever og opstart af skoleåret i 2020/21.
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Generelt:
• Da høringsmaterialet beskriver flere mulige distriktsændringer
i fremtiden, er det væsentligt, at der løbende er
gennemsigtighed ift. overvejelser og beslutninger om
fremtidige distriktsændringer og at de berørte familier
orienteres rettidigt.
•

Det er misvisende at kategorisere elever efter, hvorvidt de er
tosprogede. En andel af de flersprogede elever vil være fra
ressourcestærke hjem. For disse vil det at være flersproget ikke
nødvendigvis udgøre en sårbarhed for den unge, men kan være
en styrke. Derfor bør denne kategori suppleres med andet data
– fx en kvalitativ vurdering af de faglige kompetencer hos
skolens elever.

•

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 og håber på en
skoledistriktsændring, der tilgodeser alle de omfattede borgere.
På vegne af Ungeråd KBH, 2018/19
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