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Kgs. Enghave Lokaludvalg har behandlet ovenstående høring og
godkendt dette høringssvar på Lokaludvalgets møde d. 18. april 2013.
Som vi også gav udtryk for i vores høringssvar til høring om
”Skolernes maksimale kapacitet 2013/14, så ved vi, at særligt de to
ældste folkeskoler i området arbejder hårdt på at opbygge elevtallet
nede fra indskolingen, og at de har brug for at Børne- og
Ungdomsudvalget tilvejebringer tilstrækkelige store grunddistrikter
for at kunne rekruttere det nødvendige antal børn.
Særligt Bavnehøj Skole, som er blevet frataget rode 207 fra deres
grunddistrikt for at tilvejebringe en mere blandet elevsammensætning
på den nye Skolen i Sydhavnen, har brug for en håndsrækning fra
Børne- og Ungdomsudvalget. Lokaludvalget vil på denne baggrund
gerne anmode Børne- og Ungdomsudvalget om, at udvide Bavnehøj
Skoles distrikt med områder fra f.eks. Vesterbro, der støder op til
Bavnehøjområdet. Flere forældre og børn herfra kender formentlig
allerede området fra deres tilknytning til dag- og idrætsinstitutionerne
samt foreningslivet her. Områderne omkring forfatterkvarteret i
Valby, på den side der hører til Kirsebærhavens Skole, vil også synes
ganske naturligt at tilføre Bavnehøj Skole. Børnene herfra vil få en
mere sikker skolevej til Bavnehøj Skole, end når de skal færdes over
Gl. Køge Landevej og Folehaven. Desuden vil børn fra samme gade
(Trekronergade) komme til at tilhøre samme skole frem for som nu, at
den ene side af vejen hører til Kirsebærhavens Skole og den anden til
Bavnehøj Skole.
Lokaludvalget håber, at Børne- og Ungdomsudvalget vil
imødekomme ovenstående udfordringer for folkeskolerne i Kgs.
Enghave og komme det manglende elevgrundlag til livs.
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Kongens Enghave Lokaludvalg er en uafhængig lokal forsamling, der er oprettet af
Københavns Kommune. Lokaludvalget fungerer som bindeled mellem
københavnerne i bydelen og politikerne på Københavns Rådhus.

