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Høringssvar om distriktsændringer på Nørrebro
I Nørrebro Lokaludvalg (NLU) er vi af den opfattelse at alle børn på
Nørrebro bør have retten til den bedste uddannelse og det bedste
udgangspunkt for integration. Det indebærer tilbud om et højt fagligt
niveau på folkeskolen samt mulighed for at møde den danske kultur
og demokratiske værdier.
I NLU mener vi ikke at den opgave kan løses internt på Nørrebro.
Sikring af Nørrebro børns optimale integrations- og
uddannelsesmuligheder, bør være et anliggende for hele København.
Nabobydelene Østerbro og Indre By, der har mange ressourcestærke
borgere, bør inddrages. Ydermere ser NLU det som en fordel at også
børn der bor i boligområder der er meget homogene og har en meget
høj koncentration af etniske danskere, kan få glæde af den større viden
om fx forskellige kulturer og skikke som mangfoldigheden bidrager
med.
I NLU opfordrer vi kraftigt til, at der sker initiativer der sikre
ovenstående. NLU mener at integration udfordringen er vital for
Nørrebro, hvorfor vi er af den opfattelse, at der bør ske hurtig
handling. Vi mener ikke at Københavnermodellen for Integration i
tilstrækkelig grad har sikret alle børn en mulighed for integration.
NLU skal derfor opfordre til at BUF/BUU udarbejder en plan der
langsigtet sikre bedre integration og faglighed i folkeskolen for alle
børn. Denne bør være på plads og gældende fra skolestart 2011.
NLU er endvidere af den opfattelse at der omkring
skoleindskrivningen med start skolestart 2010 forsat bør arbejdes på
en bæredygtig fordeling af etniske danske og børn med anden etnisk
oprindelse end dansk.
Såfremt flytningen af rude 137 og rude 149 henholdsvis til Nørrebro
Park skolen og Guldberg skole er af betydning for Blågård skolen og
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Rådmandsgade skoles mulighed for at tilbyde deres kommende
børnehave klasse børn en bedre fordeling bør det tillægges afgørende
vægt og værdi. Det bør ligeledes tillægges værdi at børnene bosat i
rude 137 og 149 får skoleopstart i skoler med en god fordeling og
dermed et bedre udgangspunkt for integration.
Der bør da omkring rude 137 ansøges om dispensation fra
Folkeskolelovens § 36. I NLU er vi af den opfattelse at fysisk
sammenhængende skoledistrikter er af særlig betydning i de dele af
landet hvor der er langt imellem distrikt skolerne. Rude 137 er
placeret stort set i midten mellem Nørrebro Park skole og Blågård
skolen.
Med venlig hilsen
Kim Christensen
Formand

Side 2 af 2

