
�
�

���������	�
�	���	��
 
 
           Østerbro d. 21. okt. 2007 
 
 
 
Til BUF 
på Københavns Rådhuset 
og i Distrikt Østerbro 
 
 

Høringssvar om sammenlægning af skoler og institutio-
ner på Østerbro 
 

Borgermødet på Østerbro den 22. oktober 2007 
 
Østerbro Lokaludvalg afholdt borgermødet for indbudte forældrebestyrelser. Der blev stillet 
mange spørgsmål og kom mange kommentarer. De blev besvaret af dir. Else Sommer fra 
BUF på Rådhuset og Pia Hjørtoft, leder af BUF-Østerbro. Trods kort varsel var der et godt 
fremmøde, især fra institutionsside, da skoler ikke sammenlægges på Østerbro. 
 
Borgermødet viser, at trods debatten er der en udtalt uro over, hvad det bliver for en styring, 
der skal ske af de store institutioner der dannes ved sammenlægning, at mødet ikke fjernede 
den opfattelse, at forliget er udtryk for besparelser mere end kvalitetsforbedringer, samt at 
lokalområdet skal inddrages tidligere i tanker om fremtidige forandringer. 
 
Et referat af borgermødet lægges på Østerbro Lokaludvalgs hjemmeside. 

 
 
Østerbro Lokaludvalg blev tidligt orienteret om det indgåede forlig om sammenlægninger af skoler 
og institutioner i København. Det skete på et møde på rådhuset med formændene for de nu op-
rettede lokaludvalg. På mødet bad Østerbros repræsentant forvaltningen om at deltage i et kom-
mende borgermøde på Østerbro. Borgermødet har fundet sted, jf. ovenfor. 
 
Lokaludvalget er noget beklemt over, at der stadig skal findes besparelser på dette område. 
Lokaludvalget ser det indgåede forlig som økonomisk positivt i situationen over for børn og unges 
vilkår i kommunen og på Østerbro. Lokaludvalget anerkender også, at der efter de opstillede 
objektive kriterier ikke lukkes skoler på Østerbro, og at der primært sammenlægges institutioner, 
der kan fungere som integrerede institutioner. Men der rejser sig nogle problematikker: 
 
1. Der må gøres en indsats ud over den hidtil leverede til de, af sammenlægningen, berørte foræl-

drebestyrelser, så der kan opstilles fælles mål, inddrages bestyrelserne i ledervalg, og drøftes 
pædagogisk linje. 

2. Lokaludvalget har svært ved at se, hvilke pædagogiske overvejelser der ligger til grund for de 
forestående sammenlægninger. Man kunne måske med fordel have skelet til institutionernes 
udarbejdede årsplaner/læreplaner mv. inden udvælgelsen af institutioner til sammenlægning og 
på denne måde have inddraget pædagogiske overvejelser. Som det fremgår nu, har udvælgel-
seskriterierne været geografi, størrelse samt muligheden for at lave integrerede institutioner. At 
der ved en sammenlægning er gunstige fordele i forhold til bemanding under personalets 
ferieafholdelse og sygdom er klart, men der må også redegøres tydeligere for de pædagogiske 
fordele.  
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3. Lokaludvalget kan som udgangspunkt se fordele i at integrere institutioner, men mener dog at 

den forestående sammenlægning af Kennedygården er for omfattende. Der er tale om en sam-
menlægning af institutioner med børn i 0 til 18års alderen (535 børn og unge samt ca. 60 
medarbejdere), hvilket ledelsesmæssigt og pædagogisk set virker uhensigtsmæssigt. En 
gennemtænkt strategi for denne sammenlægning savnes. 

4. Der skal fremover ske tidligere inddragelse om påtænkte ændringer. Inddragelsen skal ikke kun 
omfatte den enkelte forældrebestyrelse men ske mere på bydelsplan. Lokaludvalget tilslutter 
sig forvaltningens forhåbning om, at ændringer fremover drøftes og foretages mere løbende og 
ikke så drastisk som i forliget. Der er brug for at opbygge forvaltningens renomme de kom-
mende år, og det bidrager lokaludvalget gerne til. 

 
 
På Lokaludvalgets møde den 20. november 2007 blev det oplyst, at der er problemer knyttet til 
planerne om at flytte 10. -klasserne væk fra Kildevældsskolen, og dermed helt væk fra Østerbro. 
Så vidt bekendt er der gode erfaringer med 10. -klasser på Østerbro, som ved en flytning ikke får 
lov til at udspille sig. 
 
Østerbro Lokaludvalg beder hermed om et møde med forvaltningen og borgmesteren, inden der 
træffes beslutning i sagen. I mødet bør skolebestyrelsen for Kildevældsskolen deltage. 
 
 
 
Venlig hilsen  
 

�
Axel Thrige Laursen   Maria Tsomanis 
ff. Østerbro Lokaludvalg   ff. Fagudvalget Børn og Ungdom 
 
 
 


