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Til Børne- og Ungdomsforvaltningen i København
Høringssvar:
Distriktsændringer skoleåret 2013-2014
NØRREBRO
Børne- og ungdomsforvaltningen har indstillet til følgende distriktsændringer på Nørrebro. Det er
foreslået at flytte rode 120, 121 og 122 fra Guldberg Skoles distrikt til Blågård Skole. For Nørrebro
Park Skole er der foreslået at flytte rode 144 og 145 til Rådmandsgade Skoles distrikt der ligeledes
får tildelt rode 148 fra Hillerødgade Skoles distrikt. Rode 157 føres fra Hillerødgade Skoles distrikt
til Rådmandsgade Skole.
Nørrebro har stadig en kæmpe boligsocial udfordring
Forældreforeningen Brug Folkeskolens holdning til distriktsændringerne følger nedenfor, men vi vil
gerne indlede med endnu en gang at understrege, at Nørrebro samlet set stadig har meget store
boligsociale udfordringer i Mjølnerparken, Blågårds- og Lundtoftegadekvarteret, som uanset
hvordan man flytter rundt på roderne i skoledistrikterne på Nørrebro, er svære at løse for Nørrebro
alene. Indre Nørrebro ændrer sig støt og roligt demografisk, mens der endnu ikke er fundet holdbare
løsninger for ydre Nørrebro.
Vi anerkender de tiltag på integrationsområdet, som Københavns Kommune har iværksat i kraft af
Københavnermodel 2. Herunder den tidlige indsats målrettet socialt udsatte tosprogede børn i
vuggestuer på udvalgte institutioner på Nørrebro. Det øgede fokus på sprogindsatsen i børnehaverne
på baggrund af 3- og 5-årssprogvurderinger, hvor børn, der har behov, får et sprogligt løft, ser vi
som en nødvendighed. Det samme gælder for at kunne tilbyde en anden skole end distriktsskolen til
sprogsvage børn, i fald barnet tilhører et skoledistrikt, der i forvejen har mange sociale
udfordringer. Vi billiger den tidlige indsats, og vi mener, det er den helt rigtige vej at gå. Det er det
første år, ordningen er i gang, så vi kender endnu ikke den fulde effekt af den og vi håber på sigt, at
det kan give et kæmpe løft for skolerne på Nørrebro også. Indtil videre drejer det sig dog om et lille
antal børn, som er blevet rådgivet og tilbudt en plads på en modtageskole. Vi synes, det er
problematisk, at man har valgt at iværksætte modellen i hele København. Vi havde hellere set, at
man havde implementeret modellen i de områder af København, hvor skolerne skal yde en meget
stor indsats både socialt og sprogligt, og så udbrede modellen derfra efterhånden som
modtageskolernes kapacitet udvides.
Når det er sagt, er det også vigtigt at understrege, at Nørrebros folkeskoler er inde i en meget positiv
udvikling, hvor skolerne samlet set bevæger sig i retning af en bæredygtig elevsammensætning, og
skolerne er i en fortsat god faglig og social udvikling.
Distriktsændringerne 2013-2014
Brug Folkeskolen støtter, at rode 120, 121 og 122 overføres fra Guldberg Skoles distrikt til Blågård
Skoles. Guldberg Skole har i år fire fyldte spor med 30 elever på hvert, og skolen har ikke kapacitet
til flere med mindre, man åbner for et femte spor. Det vil vi stærkt fraråde, da det kan betyde, at
man underminerer den positive udvikling som Blågård Skole og Rådmandsgade Skole er inde i.
Hvis man alternativt vedtager at åbne for et femte spor på Guldberg Skole, vil vi foreslå at skolens
distrikt tilføres endnu en til to roder fra de områder på Nørrebro, der har særligt store sociale

udfordringer. Guldberg Skole har på nuværende tidspunkt et skoledistrikt med 18% tosprogede
elever og et socioøkonomisk indeks ESCS) på 0,05. Med de foreslåede ændringer stiger andelen af
tosprogede til 20%, mens det socioøkonomiske indeks forbliver 0,05. På den baggrund mener Brug
Folkeskolen, at Guldberg Skole, i sammenligning med andre skoler på Nørrebro, i højere grad er i
stand til at være med til at løfte Nørrebros fælles udfordring.
Vi oplever, i dialog med de berørte forældre fra Guldbergdistriktet, at der hersker stor utryghed ved
området omkring Folket Park, samt skolevejen over Nørrebrogade. Vi vil derfor stærkt opfordre til,
at der fra kommunens side gøres en stor indsats for at øge trygheden omkring Folket Park samt
sikre skolevejen til Blågård Skole i forbindelse med overflytningen af roderne 120, 121 og 122, da
denne bekymring fylder meget.
Blågårds Skoles andel af tosprogede elever i skoledistriktet er pt. 33%, hvilket vi anser for
bæredygtigt. Det sociale indeks er -0,22. Altså væsentligt lavere end Guldberg Skoles. Med de
foreslåede ændringer kommer Blågård Skoles tosprogsandel ned på 29% og det sociale indeks ryger
op på -0,08. Nørrebro Park Skoles tosprogsandel stiger fra 33% til 41% og det sociale indeks går fra
-0,30 til -0,45. Vi støtter, at rode 148 overføres fra Hillerødgade Skoles distrikt, men vi mener også,
at rode 137 skal tilbage til Blågård Skoles distrikt og rode 140 fra Blågård Skoles distrikt tilbage til
Nørrebro Park Skole. Således vil forskellen på det socioøkonomiske indeks for Blågård Skole og
Nørrebro Park Skole blive udlignet.
Vi støtter, at rode 144 og 145 overføres fra Nørrebro Park Skole til Rådmandsgade Skole. Vi mener,
at der ligeså her er brug for at der gøres en indsats for at gøre skolevejen mere sikker, da det også
her skaber utryghed og bekymring hos de berørte forældre.
Rådmandsgade Skole får med rode 157, som kommer fra Hillerødgade Skoles distrikt, hele
Mjølnerparken i sit skoledistrikt. Med ændringerne falder skolens tosprogsandel fra 63% til 57%,
mens det sociale indeks går fra -0,57 til -0,45. Det er stadigt meget lavt og vi mener, at
Rådmandsgade skal have hjælp til denne sociale udfordring, der er uforholdsmæssig stor, set i
sammenligning med de øvrige skoler på Nørrebro. Denne opgave mener vi ikke kan løses alene ved
yderligere distriktsændringer på Nørrebro. Vi vil ydermere understrege vigtigheden af, at
Rådmandsgade Skoles får den lovede renovering hurtigst muligt, da skolen er den eneste folkeskole
på Nørrebro, der endnu ikke har fået et løft af de fysiske rammer.
For Klostervængets Skole, som ligger på Østerbro, men tilhører Nørrebros distrikt, er der denne
gang ikke foreslået distriktsændringer. Klostervængets Skole er en heldagsskole, der netop har fået
en ny profil som idrætsskole. Skolen har fået et øget elevoptag i år, og en mere blandet
elevsammensætning. Brug Folkeskolen har indledt et rekrutteringsprojekt med skolen, og vi mener,
at skolen har gode muligheder for at gå fra et til to spor med en bæredygtig elevsammensætning.
Men vores vurdering er også, at skolen kan få brug for et større distrikt, hvis man fremover vil sikre
et godt elevgrundlag at rekruttere fra. Når man skæver til den generelle andel af tosprogede og på
ESCS-målene for Østerbro i øvrigt, bør det kunne lade sig gøre at tilføre skolen et bæredygtigt
distrikt.
Anbefaling og kommentar
Forældreforeningen Brug Folkeskolen støtter Københavns Kommunes bestræbelse på at skabe
bæredygtige skoledistrikter og derfor er distriktsændringer nødvendige. Vi vil imidlertid anbefale,
at man laver færre men mere effektive ændringer, således at der ikke år efter år skabes usikkerhed

blandt forældre om, hvilket skoledistrikt man hører til. Det gør hele indsatsen omkring tilslutningen
og opbakningen til folkeskolen svær, og kan være medvirkende årsag til, at flere forældre skriver
sig op til privatskole og i sidste ende vælger privatskole.
Brug Folkeskolen vil igen i år kaste sig ud i en rekrutteringsindsats på Nørrebro, og vi ved, at vi
kommer langt med forældre til forældredialogen. Der er mange vrede og skuffede forældre lige nu
og vi vil gøre vores til, at de får en god proces op til skoleindskrivningen til november. Den lokale
sammenhængskraft er vigtig i Brug Folkeskolens arbejde. Uanset hvilken side af Nørrebrogade,
man befinder sig på, ønsker Brug Folkeskolen, at alle føler sig hjemme og trygge i hele bydelen. Vi
ved, at det har en effekt, at vi kender hinanden. Så lad det være en opfordring herfra, at vi alle
arbejder hen i mod kendskab og tryghed. Vi har fem kompetente skoler med dygtige ledere og
lærere, engagerede forældre og kloge elever. Derfor vil vi gerne arbejde for sikring af et godt og
solidt elevgrundlag på alle skoler, således at skolerne opfattes som attraktive, uanset hvilken
baggrund man har, og at skolerne lykkes med at løfte elever fra uddannelsesfremmede hjem så
meget, at de også har en chance videre i livet - til gavn for os alle.
Vi bakker op om Nørrebro Park Skoles bestyrelses invitation til de øvrige skolebestyrelser om at
mødes og diskutere, hvordan vi skaber fælles fodslag og opfordrer til at gå konstruktivt ind i denne
dialog.
AMAGER
Brug Folkeskolen tager til efterretning at der ikke er foreslået distriktsændringer for Amager.
BISPEBJERG
Brug Folkeskolen tager til efterretning at der ikke er foreslået distriktsændringer for Bispebjerg.
SYDHAVNEN
Brug Folkeskolen mener fortsat der er behov for at arbejde med distriktsinddelingen i Sydhavnen.
Vi vil foreslå at der næste år kigges på muligheder for at skabe mere ligevægtige distrikter de tre
skoler imellem i Sydhavnen.
På vegne af Forældreforeningen Brug Folkeskolen
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