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Høringssvar fra Nørrebro Lokaludvalg vedr. høring om 
ændringer i skoledistrikter for skoleåret 2021/22 

 

Vi har læst høringsmaterialet vedrørende ændringer af skoledistrik-

ter for skoleåret 2021/22. Den korte svarfrist har gjort det svært at nå 

at inddrage bydelens borgere og skolebestyrelser på tilfredsstil-

lende vis.  

 

Nørrebro Lokaludvalg vil meget gerne holde fast i at børn skal have 

sikre skoleveje og afstanden til den lokale folkeskole skal være kort. 

For Lokaludvalget skaber det ikke mening at børn skal krydse stærkt 

trafikerede veje med tvivlsom trafiksikkerhed og deraf følgende be-

kymring hos forældre og børn. Usikker skolevej kan også få indfly-

delse på forældres skolevalg til deres børn. 

 

Denne bekymring om sikker skolevej bekræftes i den dialog vi har 

haft med forældre og skolebestyrelser i forbindelse med høringen 

(pr. mail og via sociale medier). 

 

Lokaludvalget vil gerne understrege at et skoledistrikt kan være med 

til at skabe sammenhængskraft i et kvarter.  

 

I høringsmaterialet fremgår det, at nogle af de foreslåede ændringer 

skaber både + og - i den socioøkonomiske sammensætning på sko-

lerne. Lokaludvalget vil gerne pointere at fokus alene på de social-

økonomiske perspektiver ikke løser nogen problemer for børn og 

unge. Nyere forskning peger på at, at ændret socioøkonomisk sam-

mensætning ikke har effekt på børns livschancer. Vi vil gerne opfor-

dre til at de mange gode intentioner, der er for at skabe god trivsel 

for børn og unge konsekvent, er en del af den læring, der dagligt fo-

regår i skolen. Vi er i Lokaludvalget af den opfattelse at de ydre ram-

mer ikke kan stå alene og BUF kan i langt højere udstrækning gen-

nem lokal distriktsledelse inddrage faktorer, der har fokus på børns 
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trivsel og udvikling og læring således at den pædagogiske kvalitet 

kommer i fokus. Vi syntes ikke de tilbagevendende diskussioner om 

distrikter kan ses løsrevet fra den indholdsmæssige del af skole - og 

distriktsledelse. 

 

Lokaludvalget vil gerne opfordre til et vedholdende fokus på lærer-

faglighed og udvikling af fællesskaber, der kan understøtte sam-

menhængskraften i et kvarter og med inddragelse af børns erfa-

ringsverden. Lokaludvalget mener også at skolerne skal indrettes til 

de børn, der kommer til den, og sikre at de bedste lærere kommer til 

de skoler, hvor der er flest “socialt belastende” faktorer. Ikke om-

vendt! Vi har jo oplevet hvor meget ghettokriterier og debatter om 

udsatte boligområder leder blikket hen på ydre styring og regule-

ring, uden at den indholdsmæssige side inddrages. 

 

Lokaludvalget mener at det er et politisk ansvar at tage fat i de vilkår, 

der skaber ulighed og dårlige sociale kår. Naturligvis mener Lokal-

udvalget at det er godt med blandende skoler, og vi ønsker mere 

åbenhed om hvordan skolerne arbejder målrettet med den mere 

indholdsmæssige side og de pædagogiske overvejelser i forhold til 

den sociale mangfoldighed, der er på de lokale folkeskoler. 

 

Til slut vil lokaludvalget gøre politikerne opmærksom på, at der er 

dalende børnetal på Nørrebro. Derfor er vi bekymrede for rokerin-

ger, der alene foretages med udgangspunkt i prognoser og et skøn 

med udgangspunkt i en “eventuel “ befolkningstilvækst. 

 

Som baggrund for dette høringssvar har vi været i dialog med nør-

rebros borgere via vores facebookside, haft dialog med Brug Folke-

skolen, Bispebjerg Lokaludvalgs sekretariat og skolebestyrelserne på 

Nørre Fælled-, Guldberg- og Rådmandsgade Skole. 

  

 

Venlig hilsen 

 

Mogens Petersen 
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