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Høringssvar vedr. skoledistriktsændringer 2013-14
Kgs. Enghave Lokaludvalg har behandlet høringen om
skoledistriktsændringer og har på møde d. 21. juni godkendt dette
høringssvar.
Kgs. Enghave Lokaludvalg ser meget positivt på, at Børne- og
Ungdomsudvalget nu har indført et nyt princip om socioøkonomisk
fordeling i grunddistrikterne, som Lokaludvalget længe har ønsket, at
der blev taget hensyn til i vores bydel. Det er formentlig også dette
princip, der medførte at en del af rode 207 blev flyttet fra Bavnehøj
Skole til den nye Sydhavn Skole fra 2012.
Lokaludvalget er fortsat enig i, at en socioøkonomisk fordeling skal
rangere højt på prioriteringslisten, når der laves
skoledistriktsændringer. Men som i vores høringssvar vedr.
skoledistriktsændringer for 2012-13, mener vi ikke, at dele af rode 207
er den rette at flytte til Sydhavn Skole.
For det første flyttes børn, fra Valby, meget langt til en sydhavnsskole,
som skal gennem et meget trafikeret område. Dernæst mener vi ikke,
at fordi området er udråbt til ”getto”, og man således hæfter sig meget
ved etnicitet, at det nødvendigvis er det mest udsatte område
socioøkonomisk. Vi vil derfor opfordre Børne- og Ungdomsudvalget
til, at få kortlagt de nødvendige socioøkonomiske data ned på
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muliggøres og der findes roder tættere på Sydhavn Skole.
Desuden har det vist sig for skoleåret 2013, at kun 7 ud af de 20 børn,
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Lokaludvalget anbefaler som tidligere, at der i stedet for flyttes dele af
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modsvare den del af rode 207, der foreslås flyttet. En statistisk
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.

gennemgang af roder kunne belyse dette nærmere. Vi foreslår derfor,
at Børne- og Ungdomsforvaltningen rekvirerer disse tal, så
beslutningen kan træffes på et informeret grundlag.
Ved flytning af dele af roderne 194 og 195 til Sydhavn Skole vil man,
ud fra Lokaludvalgets kendskab til områderne, fortsat opnå en mere
socioøkonomisk blandet elevsammensætning på Sydhavn Skole, give
en noget kortere vej til skole for børnene og være med til at
sammenbinde ny og gammel bydel.
En delvis overflytning af rode 194 og 195 til Sydhavn Skole, vil
medføre et indhug i Ellebjerg Skoles nuværende elevgrundlag.
Derfor anbefaler Lokaludvalget, at der sættes massivt ind for at
tiltrække de forældre, som fravælger den lokale folkeskole.
Lokaludvalget vil gerne opfordre Børne- og Ungdomsudvalget til at
afsætte de nødvendige midler til ansættelse af en konsulent for
Sydhavnen under Brug Folkeskolen.
Opretholdes dele af rode 207 til Sydhavn Skole forventer
Lokaludvalget fortsat, at der etableres en broforbindelse fra Sydhavns
St. til Den Grønne Kile, således at skolebørnene kan få en reel sikker
skolevej over de usikre gader: Sydhavns Plads og Scandiagade.
Med venlig hilsen
Joan Røge
Formand
P.v.a. Kgs. Enghave Lokaludvalg
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