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Høringssvar fra Nørrebro Lokaludvalg vedr. Ændringer i
skoledistrikter
Lokaludvalget finder det fornuftigt at Nørrebros samlede
skolekapacitet udnyttes før der udbygges mere. Lokaludvalget ser
derfor positivt på skoledistrikt ændringer der tilpasser elevunderlaget
omkring hver skole til skolens fysiske kapacitet.
Lokaludvalget er desuden enige i, at det er vigtigt at tage højde for
trafiksikkerheden i forhold til, at børnene har en sikker skolevej.
Det er Lokaludvalget magtpåliggende, at der i skole distrikt ændringer
i særdeleshed tilstræbes, at elevfordelingen bliver mere blandet end
den er i dag på de enkelte skoler. Af den årsag finder Lokaludvalget
det ikke hensigtsmæssigt at rode 118 overføres fra Guldbergskolen til
Rådmandsgade skole. Så vidt Lokaludvalget erfarer er der netop i
denne rode mange børn der bør tilbydes skolegang på Guldbergskolen
med det forholdsmæssige ressource stærke såvel socialt som stærkt
dansktalende miljø.
Af samme årsag kan Lokaludvalget på ingen måde, tilslutte sig det
alternative forslag hvor roden med Lundtoftegade ændres fra at være
skoledistrikt for Nørrebro Parkskole for at overgå til Hillerødgade
skole. Det syntes at være i direkte modstrid med ønsket om en bedret
fordeling i elevsammensætningen.
For at elevsammensætningen bliver mere blandet både i forhold til
tosprogsprocenten samt sociale ressourcer må Guldbergskolen og
Nørrebro Parkskole hvis primære skoledistrikter har en boligmasse
hvor mange danske familier og familier med gode sociale ressourcer
bor, afgive relevante roder til henholdsvis Rådmandsgade skole og
Blågårdskolen. Begge har i deres skoledistrikter meget almennyttigt
byggeri og hvor en del af vores medborgere med anden etnisk
oprindelse bor samt flere familier med større sociale udfordringer.
Lokaludvalget foreslår derfor at Nørrebro Parkskole afgiver rode 144
til Rådmandsgadeskole. Ændringen af Nørrebrogade med mindre

30-08-2011
Sagsnr.
2011-120983
Dokumentnr.
2011-607775

biltrafik samt lysregulering gør, at det må betragtes som sikker
skolevej.
I forhold til Blågårdskolen ses både rode 120 og 121 relevant. Begge
roder syntes at opfylde kriterierne om nærhed og sikker skolevej.
Hvilken rode eller om det skal være begge vil afhænge af
elevgrundlaget i disse og kapacitetsudlignings behovet henholdsvis på
Guldbergskolen og Blågårdskolen.
Rode 140 som foreslået i høringen har lokaludvalget ingen
anmærkninger til. Vi er enige i at denne også kunne være relevant at
overfører til Blågårdskole distriktet, blot mener vi, at rode 144 til
Rådmandsgade er en bedre løsning.
Det er Lokaludvalgets opfattelse, at når man vælger, at gå ind og lave
ændringer i skoledistrikterne giver det erfaringsmæssigt altid i første
færd, anledning til en vis uro og dermed utilfredshed hos nogle
borgere. Derfor er det vigtigt, at distrikt ændringen er tilstrækkelig,
således at man så vidt muligt undgår nye ændringer indenfor de
nærmeste år. Derfor er det vigtigt at ændringerne holdes op mod den
samlede politik og bestræbelser på skoleområde således at både
skolernes fysiske kapacitet og ønsket om en bedre og mere blandet
elevsammensætning på alle skoler vægtes højt.
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