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Høringssvar vedr. Faglig udmøntning af 

Folkeskolereform 

 

Som en del af dialogen med borgerne på Østerbro blev deltagerne i 

skolebestyrelsesmøderne på de syv folkeskoler på Østerbro inviteret 

til møde den 13. januar.  Hovedvægten på mødet blev lagt på ” den 

åbne skole”.  

 

Østerbro Lokaludvalg er enig i forslaget om, at det af BR vedtagne 

mål for skolernes indsats omkring den åbne skole skal styrke børnenes 

resultater og personlige og sociale udvikling.  Vi finder det også 

vigtigt, at det er den enkelte skole, der skal beslutte egne indsatser 

(herunder økonomiske) inden for den kommunale ramme, de lokale 

muligheder og skolebestyrelsernes principper. 

 

Østerbro Lokaludvalg stiller gerne sin viden om de lokale foreninger 

og sine erfaringer med projekter støttet af Østerbropuljen til rådighed 

for den faglige udmøntning af folkeskolereformen. Som eksempler på 

samarbejdsprojekter med skolerne inden for de seneste to år kan 

nævnes Strandvejsskolens og Kildevældskolens billedkunstprojekter 

til de grønne metrovægge på Østerbro.  I dette samarbejde indgik 

skolebørn, lærere og lokale billedkunstnere.  Nævnes kan også de to 

pilotprojekter fra 2012 og 2013 ” Østerbrobørn oplever klassisk 

musik”, der bl.a. med forældreinddragelse havde som et af formålene 

at mindske den negative sociale arv. I 2013 deltog 857 elever (ca. 

730), lærere og forældre fra alle syv folkeskoler på Østerbro. 

  

Også gennem sin personsammensætning, sin indflydelse på 

miljøarbejdet på Østerbro og sin øvrige støtte til mange aktiviteter i 

meget forskellige foreninger og grupper på Østerbro vil Østerbro 

Lokaludvalg kunne være med til at virkeliggøre dele af 

folkeskolereformen. De mange miljøaktiviteter, f. eks. Miljøpunkt, vil 

med fordel kunne inddrages i arbejdet med den åbne skole og giver 

gode muligheder for nye læringsrum over hele Østerbro. 
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Desuden henledes opmærksomheden på, at tankegangen bag 

bydelsplanprojektet ”Aktivitetshal for 12-17 årige” ligger i 

forlængelse af idéerne bag ”Den åbne skole”. 

 

Bemærkning til bilag 7, Skoleårets start: Udmærket, at starten på 

skoleåret lægges fast, så usikkerheden om skoleårets start fjernes. 

 

Bemærkninger til bilag 8, Revideret styrelsesvedtægt for Folkeskolen 

i Københavns Kommune: § 5 stk. 4, linie 5: ” …- og hvor mange” 

ændres til ” og om det skal være én eller to pladser”.  Begrundelse: I 

første linie står, at der højst kan tilbydes op til 2 pladser. 

 

Forkortelser som KKFO og KESO er forklaret i teksten.  Det samme 

bør ske for AKF ( § 8, stk. 4) og for MED ( § 9 stk. 10). 

 

Vi vil til slut opfordre til, at det offentlige tilbud om fritidsordninger 

for eleverne på 0.-3. klassetrin også fremover baseres på uddannede, 

fuldtidsansatte pædagoger. 

 

 

Med venlig hilsen 

 

Torkil Groving 

Ff. Østerbro Lokaludvalg 

 


