Sekretariatet for Nørrebro Lokaludvalg
Økonomiforvaltningen

Høringssvar vedr. høring om skolestruktur i fire bydele
med nye skoler
Om skolen i De Gamles By
Først skal det endnu en gang nævnes at 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. Derfor har vi løbende peget på andre placeringer af skolen
bl.a. på DSB-arealet ved Rovsingsgade på Ydre Nørrebro.
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Som Lokaludvalg bakker vi 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
61 % af bydelens børn er indskrevet i folkeskolen.
Virkeligheden har ændret sig meget på de år, der er gået siden arbejdet
med skolekapacitet på Nørrebro startede. Prognoserne er gået fra de 5
spor, som lå til grund for beslutningen i sin tid, til kun 3 spor – og de nyeste børnetal viser at behovet for 3 spor nu først er i 2032. Prognoserne
for børnetallet er altså dalende. Hvis den udvikling i prognoserne forsætter, vil vi opfordre til at skolebyggeriet i De Gamles By sættes på hold
og der findes alternative løsninger til den øgede skolekapacitet på Nørrebro.
Vi har stadig svært ved at se præcist, hvordan man kan ændre skoledistrikterne, så der kommer nok børn i Guldbergsgade-kvarteret til at
fylde tre ekstra spor op.
Skolestrukturen for den planlagte skole i De Gamles By
Vi peger på at skolen i De Gamles By, skal være for de ældste elever. Vi
kan se på elevtallene på vores folkeskoler på Nørrebro, at det er vigtigt
med en ekstra indsats i udskolingen for at fastholde de store elever, så vi
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undgår at skolerne bliver tynde i toppen. En udskolingsafdeling i De
Gamles By kan give gode muligheder for de ældste elever i form af et
ungemiljø, flere valgfag, nye faglokaler mm. og skabe mulighed for at
flere elever kan have glæde af at frekventere et kommunalt skoletilbud
gennem hele skolelivet.
Samtidig kan en udskolingsskole/afdeling forhåbentlig skåne mest muligt at det grønne rekreative område (Fårefolden) i De Gamles By, da
der ikke skal være legestativer og KKFO. Det er meget vigtigt, at der i
særlig grad tages hensyn til beboere, naboer og det grønne i forbindelse med planlægningen af udearealerne omkring skolen. Det skal slås
fast, at De Gamles By er et helt særligt område med stor værdi for rigtig
mange nørrebroere.
Det er meget vigtigt for os at den nye skoleafdeling ikke udsulter de andre folkeskoler på Nørrebro, og at den nye skole giver noget til hele Nørrebro – ikke kun de ”heldige” i det udvalgte skoledistrikt. Det kan fx være
en model hvor alle bydelens udskolinger kan bruge de særlige faglokaler og den kommende idrætshal.
Derfor peger vi på at skolen i De Gamles By skal være en udskolingsafdeling for mere end kun Guldberg Skole. Vi er positive overfor en model, hvor skolen i De Gamles By samler de store elever fra både Guldberg- og Rådmandsgade Skole, hvis Rådmandsgade Skole er interesserede i det. Det kunne også være en model, hvor endnu flere skoler er
med. Det giver en udfordring med mange matrikler, som der skal arbejdes på.
Da der endnu er mange år til skolen står færdig, mener vi at det er vigtigt at skolestrukturen kan justeres ud fra evt. nye forhold, børnetal og
skolesøgning frem mod 2026.
Borgerinddragelse ifm. høringssvaret
Nørrebro Lokaludvalg har forud for høringssvaret afholdt et borgermøde på Facebook sammen med Borgmester Jesper Christensen og
Nina Thilo Funder, formand for skolebestyrelsen på Guldberg Skole,
hvor 50 personer deltog i livedebat med 82 kommentarer/spørgsmål.
Dialogmødet har siden haft 2,8 tusind visninger.
Vi har den sidste måned lavet 5 opslag på facebook om høringen med i
alt 60 kommentarer og 130 interaktioner.
Derudover har vi deltaget i et dialogmøde med lærere, elever, ledere og
forældre fra Guldberg Skole og Rådmandsgade Skole i januar 2020,
samt haft tæt dialog med Brug Folkeskolen.
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Venlig hilsen
Mogens Petersen,
Formand for Nørrebro Lokaludvalg
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