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Høring: Skoledistriktsændringer 2012-2013. Sagsnummer 2011-29271
Høringssvar:
Skolebestyrelsen ved SvS har forståelse for, at det kan være nødvendigt at foretage
skoledistriktsændringer pga. af det øgede børnetal på Amager, og under hensyntagen til, at SvS er
fredet, og er ved at nå sin kapacitetsmæssige grænse.
I Skolebestyrelsen finder vi det positivt, at forvaltningen har opstillet de forventede konsekvenser af de
fire kriterier – kapacitetsudnyttelse, trafiksikkerhed, forældrehensyn og elevsammensætning. Det gør
det nemmere at overskue konsekvenserne af ændringerne.
I Skolebestyrelsen stiller vi os dog undrende overfor flere af de vurderinger, som ligger til grund for
forvaltningens forslag til distriktsændringer. Vi er enige i, at forslaget på kort sigt kan medvirke til at
nedbringe elevtallet, men vi stiller os tvivlende overfor planens holdbarhed, hvis man ser blot 5 år eller
mere frem, og derfor mener vi, at der er grund til at genoverveje de ændringer, man fra forvaltningen
foreslår.
I pkt. form ser vores bekymringer således ud:
- Vi finder ikke, at den forslåede distriktsændring lever op til de fire kriterier.
- Vi finder det meget lidt sandsynligt, at skolens geografiske ydreplacering vil kunne tiltrække børn
omfattet af københavnermodellen, hvilket vil medføre en elevkapacitet under grænsen, efter en evt.
distriktsændring, og behovet for overflytning af elever til evt. frie pladser.

Jf. Kriteriet om kapacitetsudnyttelse
Ifølge planen skal rode 377 overgå fra skoledistriktet SvS til skoledistriktet tilknyttet Lergravsparken
skole. Krimsvejs-området (rode 376) bevarer ifølge planen tilknytningen til SvS. Ifølge lokalplan nr. 425
er tanken, at området skal bebygges med 135.000 m2 etageareal (jf.
http://www.netpublikationer.dk/kk/10345/pdf/Krimsvej_skaerm.pdf.)
I skolebestyrelsen anser vi det for sandsynligt, at der i løbet af de næste år vil ske en betydelig tilførsel
af børn fra dette område (rode 376) til SvS, som derved vil lægge beslag på den kapacitet, som frigives
med de foreslåede ændringer i nærværende forslag til skoledistriktsændringer. Dermed vil det, inden
for en kort årrække, være nødvendigt med yderligere justeringer af skoledistrikterne, hvilket vi finder
meget uhensigtsmæssigt (ikke mindst ifht. kriteriet vedr. forældrehensyn – se nedenfor).
Men skolebestyrelsen er også bekendt med en anden lokalplan. Foruden den forventede stigning i
antallet af skolesøgende børn som følge af lokalplan 425 (Krimsvej) vil udmøntning af lokalplan 449
(Strandlodsvej), vedtaget af borgerrepræsentationen 4. november 2010, yderligere øge presset på de
eksisterende skoler i området. Ifølge lokalplan nr. 449 (Strandlodsvej) er tanken, at området ligeledes
skal bebygges med beboelsesareal svarende til ca. 800 boliger på i alt 79.000 m² etageareal, (jf.
http://www.netpublikationer.dk/kk/10355/pdf/StrandlodsvejStart.pdf).
I planen står der bl.a.: ”Nybyggeriet ved Strandlodsvej vurderes i sig selv ikke at give behov for
skoleudbygning”, (jf. s. 5, lokalplan 449).

I skolebestyrelsen er vi ikke enige i denne vurdering, idet vi anser det for sandsynligt, at begge byggerier
vil forøge børnetallet væsentligt. De foreslåede distriktsjusteringer kan derfor kun ses som midlertidige
og kortsigtede løsninger - både for SvS og Lergravsparken skole. Den rigtige og fremsynede beslutning
må derfor være at projektere en ny skole i området, der kan absorbere de nye børn, som begge
byggerier vil afstedkomme og samtidig tage presset af hhv. SvS og Lergravsparken. Det vil endvidere
være sandsynligt, at en ny skole i området vil forstærke profileringen af de nye boligområder.

Jf. kriteriet om elevsammensætning
Det er en del af Københavns Kommunes målsætning at sikre den bedst mulige fordeling af byens børn
på tværs af etniske og sociale baggrunde for at sikre den sociale integration
(jf. styrelsesvedtægten for folkeskoler i Københavns kommune:
http://www.kk.dk/Borger/PasningOgSkolegang/ISkole/~/media/C5AA345E8B3B41219154D98F14F6928
3.ashx). Dette princip bakker vi i Skolebestyrelsen fuldt op om.
Af forvaltningens indstilling fremgår det, at det fremsatte forslag er ’neutralt’ ifht.
elevsammensætningen. Det undrer os dog, idet forslaget indebærer et fald i den nuværende andel af
tosprogede børn fra 9 % til 6 % på SvS. Mens Lergravsparken skole, som i forvejen har en langt større
andel af tosprogede børn end SvS, vil opleve en stigning fra 23 % til 25 %. På den måde kommer
forslaget til at mindske den etniske mangfoldighed på SvS – frem for at øge den.
Desuden består en del af den rode, der foreslås fjernet fra det nuværende skoledistrikt (rode 377) af
boligkarreer, hvor det som et af de få steder i skoledistriktet er muligt at købe en bolig til mellem 1 og
1,5 mio. kr., hvilket ligger en del under prisen for de fleste boliger i skoledistriktet, som primært består
af ejerboliger (villaer). At afskære denne del af skoledistriktet står således også i modsætning til
kommunens målsætning om etnisk og social mangfoldighed (jf. ovenfor).
Samtidig indgår området omkring Krimsvej (rode 376), som nævnt, fortsat i skoledistriktet. Boligerne i
dette område er prissat helt op til omkring 6 mio. kr. og man må dermed forvente, at inddragelsen af
Krimsvej-området vil medvirke til yderligere at skævvride den etniske og sociale elevfordeling på
skolerne i København.
Vi er desuden opmærksomme på, at SvS indgår i Københavnermodellen. Men erfaringerne med
modellen er ikke entydigt positive.
En evaluering af københavnermodellen foretaget af DPU (Med spredning som muligt svar, 2010)
fastslår, at det er ressourcestærke tosprogede familier, der lader deres børn flytte skole efter modellen.
I betragtning af skolens geografiske ydreplacering ser vi heller ikke her en oplagt mulighed for at øge
mobilitet af børn, omfattet af københavnermodellen, til skolen. Rapporten fastslår også, at
københavnermodelbørn interagerer positivt med ’distriktsbørn’ inden for skolen, men i ringe grad uden
for skolen, herunder legeaftaler, forældre til forældre relationer, m.v. Vi ser derfor heller ikke, med
skolens geografiske ydreplacering, at dette understøtter sandsynligheden for, at forældre med børn
omfattet af københavnermodellen finder det attraktivt at vælge SvS.
Skolebestyrelsen forudser sammen med skoleledelsen på SvS en situation, hvor klassefordeling og
antal, samt skolens økonomiske grundlag udregnet pr. elev, afgøres relativt sent op til et nyt skoleår, så
sent at klassetallet ikke opnås, og der derfor er behov for at optage elever fra nærmeste
naboskoledistrikt, heraf børn som oprindeligt har søgt skolen og nu venter på mulighed for plads.
Det kan få den konsekvens, at konkurrencesituationen mellem skolerne i området vil blive øget, hvilket
vi mener, er uhensigtsmæssigt.

Jf. Kriteriet om forældrehensyn
I forslaget til skoledistriktsændringer konkluderes det, at planen ifht. dette kriterium har en positiv
effekt. Vi har dog fået flere henvendelser fra forældre i området, som er stærkt uenige i denne
betragtning. Rode 377 har været en del af skoledistriktet til SvS gennem en årrække, og flere af
forældrene har bosat sig i området bl.a., fordi de har ønsket, at deres børn skulle gå på SvS – ikke
mindst med udgangspunkt i overvejelser om sikre skoleveje (jf. nedenfor om dette punkt).
Skolen modtager allerede nu mange henvendelser fra forældre til børn i alderen 1-5 år i den berørte
rode 377. Disse forældre fortæller, at de vil vælge privatskole, hvis de ikke har mulighed for at få deres
børn på skolen. Kommunens ønske om at flest mulige børn vælger folkeskolen harmonerer således ikke
med disse forældres reaktion. Som bemærket vil evt. frie pladser skulle besættes efter nærhedsprincippet, dette omfatter ikke rode 377, men derimod naboskoledistrikterne på den anden side af
Backersvej tilhørende Gerbrandskolen eller Sundbyøster Skole.
I baggrundsmaterialet til forslag om skoledistriktsændringer fremgår det, at ”Med vurderingen "positiv"
vedr. forældrehensynet menes, at der er udarbejdet et "skånsomt" forslag, der ikke berører flere
forældre end nødvendigt, men at der ikke desto mindre er tale om et meget gennemgribende forslag på
Amager, som berører mange forældre.”
Vi er opmærksomme på, at ændringer af skoledistriktet er uundgåelige. Det undrer os dog, at man
ønsker at lade Krimsvejs-området, som fortsat er ubebygget, forblive en del af skoleområdet og i stedet
ønsker at skære en eksisterende del af skoledistriktet væk. Med hensyntagen til forældre i området vil
det være langt mere oplagt at bevare rode 377 som en del af SvS’s skoledistrikt og i stedet lade
Krimsvejs-området (rode 376) indgå som en del af Lergravsparkens skoledistrikt. Vi finder, det vil være
mest hensigtsmæssigt ifht. kriteriet om forældrehensyn – både for nuværende, og på sigt, idet man
undgår inden for få år at skulle foretage yderligere ændringer af skoledistrikterne.

Jf. Kriteriet om trafiksikkerhed
Ifølge forslaget er resultatet af de foreslåede ændringer positivt, når man ser på trafiksikkerheden. Også
dette stiller vi os undrende overfor. Elever fra det berørte område (377) kan i dag gå og cykle af stille og
sikre skoleveje til SvS. Med den nye plan vil disse børn fremover skulle færdes på stærkt trafikerede veje
som Backersvej og Øresundsvej og passere et meget trafikeret kryds.

Skolebestyrelsen på SvS kan derfor ikke støtte op om den foreslåede ændring, da den hverken virker
fremtidssikrende i forhold til at ville sænke elevtilførslen eller vil kunne tiltrække elever omfattet af
københavnermodellen. Særligt når lokalplan 425 for Krimsvej tages i betragtning.
Skolebestyrelsen har erfaret, at der har været et alternativt forslag 2 i spil, som har delt rode 377, og
som flytter netto 16 børn pr. årgang fra SvS og dermed afhjælper på kapaciteten. Forslaget har den
fordel, at forældrehensynet tilgodeses i højere grad end det aktuelle forslag til ændringer.
Skolebestyrelsen mener dog, at det alternative forslag 2 i lighed med det aktuelle forslag kun har
kortsigtet gennemslagskraft i forhold til at løse de kapacitetsmæssige problemer i skoledistriktet. Vi
mener derfor, at det mest hensigtsmæssige på længere sigt vil være opførelsen af en ny skole, som kan
rumme befolkningstilvæksten i Amager Øst.
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