
Nørrebro Lokaludvalgs holdning:   

Placeringen af en skole i De Gamles By 

Det er Lokaludvalgets overordnede holdning, at de grønne kvadratmeter i De Gamles By 

skal bevares og ikke bebygges yderligere. Skolen i De Gamles By med tilhørende 

idrætshal, produktionskøkken og udearealer bliver en stor indgriben i området. Ift. 

skolebyggeriet i De Gamles By er det afgørende for lokaludvalget, at der tages hensyn til 

det grønne og principperne i Helhedsplanen for De Gamles By. 

 

Vi bakker op om, at der skal bygges en ny skole på Nørrebro ud fra de prognoser for det 

stigende børnetal vi har set, der viser et behov for 3 ekstra spor i bydelen samt taget i 

betragtning at kun 58 % af bydelens børn er indskrevet i folkeskolen. Hvis det tal stiger, så 

stiger behovet for skolepladser også yderligere.  

 

Virkeligheden har ændret sig meget på det år, der er gået siden arbejdet med 

skolekapacitet på Nørrebro startede. Prognoserne for børnetallet er gået fra de 5 spor 

som lå til grund for beslutningen i sin tid til kun 3 spor. Samtidig er der ved at blive 

implementeret en Ghettopakke i Mjølnerparken, og der arbejdes på at byudvikle i 

Rovsingsgadekvarteret, hvilket kan få betydning for prognoserne. Derfor ser vi kritisk på 

prognoserne.    

 

Hvis det viser sig, at prognoserne for børnetallet ikke er så høje som forventet, vil vi 

opfordre til at skolebyggeriet i De Gamles By sættes på hold og der findes alternative 

løsninger til den øgede skolekapacitet på Nørrebro.     

Skolestruktur, distrikter og organisering  

Vi mener det er vigtigt at der tænkes grundigt over skoledistrikterne, så 

elevsammensætningen på skolen i De Gamles By repræsenterer den mangfoldighed, der 

er på Nørrebro. 

Idéen om en overbygningsskole kan vi på nuværende tidspunkt se som et fornuftigt bud.  

Vi anbefaler en organiseringsmodel med en lokal skoleleder på hver skoleafdeling. Vi 

ønsker ikke yderligere hierarkisering eller centralisering af ledelsesstrukturen på skolen 

og de tilhørende institutioner. 

 

 


