
 
   

 
Resumé af høringssvar – skoledistriktsændringer for 
skoleåret 2022/2023  

 

Der er indkommet 9 høringssvar. 
 

Nr. Afsender Resumé 

1 Kirsten Andersen Borgeren taler imod store skoler og påpeger bl.a., at 

lærer og elever mister overblik. 

2 Morten Eriksen Borgeren taler for store skoler og påpeger bl.a., at lærer 

og elever har godt overblik.  

3 Skolebestyrelsen 

ved 

Sortedamskolen 

Bestyrelsen har ingen bemærkninger til forslaget, der er i 

høring, men fremhæver, at Sortedamskolen har et lille 

distrikt. 

4 Ungeråd KBH Ungeråd ser det som en styrke, at der kan skabes et 

stærkt ungemiljø på Torveporten, men er bekymret for 

skift til nye klasser. Rådet fremhæver, at det er væsentligt 

med sikre skoleveje, ligesom tilstedeværende ledelse på 

alle afdelinger er vigtigt. 

5 Ungeråd KBH Samme svar som nr. 4 

6 Københavns 

Lærerforening 

Københavns Lærerforening har umiddelbart ingen 

kommentarer til forslag om sammenlægning af 

skoledistrikterne for Lykkebo Skole og Kirsebærhavens 

Skole. KLF henviser i stedet til høringssvar fra de to 

skoler/skolebestyrelser. 

7 Valby Lokaludvalg Valby Lokaludvalg anerkender behovet for at lægge 

distrikterne for Lykkebo Skole og Kirsebærhavens Skole 

sammen til ét distrikt. Udvalget efterspørger objektive 

overordnede kriterier for elevernes fordeling til 

undervisningsstederne. Derudover fremhæver 

lokaludvalget en række konkrete udfordringer, som 

analysen af sikre skoleveje bør håndtere.  

8 Forældreforeningen 

Brug Folkeskolen 

Brug Folkeskolen mener, at skoledistriktsændringen i 

Valby er en god løsning, fordi den øger chancen for, at 

eleverne blandes på tværs af socioøkonomi og etnicitet. 

Desuden mindskes risikoen for at skolerne bliver tynde i 

toppen med lavere socioøkonomien og højere 

tosprogsprocent. Brug Folkeskolen synes, at placeringen 

på Grønttorvet er rigtig god. 

 

Det fremhæves, at sikre skoleveje er en forudsætning for, 

at den nye skolestruktur kan fungere i Valby. 
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Nr. Afsender Resumé 

 

Endelig understreger foreningen, at det er vigtigt, at 

børnehaverne i det nye distrikt får et stærkt samarbejde 

med begge skolematrikler. 

9 Amager Øst 

Lokaludvalg 

Udvalget har ingen bemærkninger 

 

 

 


