
København vokser med fire til fem børn hver dag. De massive 
investeringer i folkeskoler og dagtilbud fortsætter derfor med 
budget 2020, hvor vi samtidig styrker støtten til børn og unge 
med særlige behov eller svære livsvilkår. Alle børn skal have 
en god start på livet.

Ny skole i Ørestad
Der kommer flere børn i byen, og flere 
forældre vælger at sende deres børn i 
folkeskole. For at sikre nok plads byg-
ger vi en ny 4-sporet skole i Ørestad 
med bl.a. svømmehal, idrætshal og 
madskole. Over de sidste 10 år er der 
investeret i alt 5,5 mia. kr. til at skabe 
plads til de mange nye elever i Køben-
havns folkeskoler. Med budget 2020 
tildeles folkeskolen flere midler i takt 
med, at flere vælger folkeskolen.

Flere daginstitutionspladser 
København behøver flere instituti-
onspladser. Med 208 mio. kr. etable-
rer vi 25 nye daginstitutionsgrupper 
med 12-22 børn i hver gruppe i Valby, 

Amager Øst og Bispebjerg. Samtidig 
opretholder vi den højere normering 
i byens vuggestuer.

Fortsat gode fritidsordninger
Vi skal bevare den høje kvalitet i folke-
skolens fritidsordninger. Derfor tilpas-
ses forældrebetalingen, så den er på 
niveau med resten af landet. 

Flere specialundervisningspladser  
Flere børn og unge har behov for eks-
tra hjælp og støtte. Derfor afsættes 
135 mio. kr. årligt til specialundervis-
ning og 26,5 mio. kr. årligt til en ny 
tidlig indsats, så færre børn i frem-
tiden får brug for specialundervis-
ning. Med 233 mio. kr. opretter vi 152 

nye specialskolepladser for børn med 
ADHD og autisme på hhv. Kirkebjerg-
skolen i Vanløse og en ny specialsko-
le på Østerbro. Vi planlægger også 
60 nye specialpladser på Skolen på 
Strandboulevarden og Heerupskolen, 
mens 40 nye specialpladser på Fens-
markskolen skal afklares. 

Styrket indsats for udsatte  
børn og unge
Antallet af underretninger på børne 
og ungeområdet stiger. Tidlig indsats 
og mere forebyggende arbejde er ve-
jen frem, som der er afsat 35 mio. kr. 
i 2020.

Flere med i idrætsforeninger 
Mange børn og unge vil gerne spille 
fodbold, men klubberne mangler ba-
ner. Vi afsætter derfor ca. 14 mio. kr. 
til projektet Brobold, hvor otte mindre 
byrum etableres og opgraderes med 
bl.a. kunstgræs og lys, så de kan bruges 
til fodboldtræning. Flere kan dermed 
komme med i foreningslivet – særligt 
i de udsatte byområder, hvor der også 
er afsat penge til projektet Aktive Børn 
i Forening. FerieCamps fortsætter med 
gratis ferieaktiviteter i hele byen.

Leg og mere musik 
God læring og fællesskaber skabes 
også gennem fx musik og leg. Vi af-
sætter 4 mio kr. til nye musiktilbud til 
skoleelever – fx workshops og skole-
koncerter. Samtidig fortsætter vi med 
8 mio. kr. renoveringen af nedslidte 
legepladser på skoler og institutioner.

En god hverdag 
for børn og unge

882
mio. kr. til 
specialundervisning   
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