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Valby Lokaludvalg er en uafhængig lokal forsamling, der er oprettet af Københavns 

Kommune. Lokaludvalget fungerer som bindeled mellem københavnerne i bydelen 

og politikerne på Københavns Rådhus. 

 

   

   

      

 

 

 

 

 

 

Valby Lokaludvalgs høringssvar angående ændringer af 

skoledistrikter 2014-2015 
 

Valby Lokaludvalg har den 6. maj 2014 modtaget høringsmateriale 

omkring ændring af skoledistrikterne 2014-2015. Valby Lokaludvalg 

har drøftet høringen og høringssvar på møde den 10. juni 2014.  
 

Valby lokaludvalg vurderer, at ændringerne i skoledistrikterne 2014-

2015 udgør en stor udfordring i forbindelse med Valby Have området. 

Dette område vil ifølge ændringerne for fremtiden høre til 

Kirsebærhavens Skole og ikke Vigerslev Allé Skole som det indtil nu 

har været tilfældet. Børn fra dette område vil i høj grad, med de 

nuværende trafikale forhold, få en længere og mere usikker skolevej. 

Dette bekræftes yderligere af de mange høringssvar indsendt på 

blivhoert.dk fra forældre i området. 

De mange høringssvar viser blandt andet, at planlægningen af 

skoledistrikter bør gøres med et længere tidsperspektiv end det hidtil 

er sket.  

 

Lokaludvalget mener at betingelsen for, skoledistriktsændringen er en 

sikring af skolevejen INDEN de første børn fra Valby Have skal starte 

i skole. Hvis dette ikke kan ske inden sommeren 2015 bør ændringen 

af skoledistriktet udskydes til en sikring af skolevejen er etableret. 

 

Valby Lokaludvalg er enige i forældrenes bekymring for den usikre 

skolevej til Kirsebærhavens Skole, der indebærer en krydsning af 

Folehaven. Den nuværende gangbro over Folehaven, der ligger et 

langt stykke nede ad Folehaven, er ikke en tilstrækkelig løsning. 

 En sikring af skolevejen bør minimum indeholde en sikring af 

krydset Folehaven-Ellebjergvej/Gl. Køge Landevej. Derudover bør 

der arbejdes med mærkning af skolevejen, der gør det nemt for 

børnene at vælge den sikre vej. Her vil man kunne lade sig inspirere af 

det omfattende arbejde man har foretaget i Sydhavnen/Sluseholmen 

med målrettet at trafiksikre skoleveje samt arbejde på Amager om 

mærkning af sikre skoleveje.  
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Samtidigt ser Lokaludvalget fordel i at indtænke den kommende 

cykelstiforbindelse, der er planlagt til at gå over jernbanen ved 

Høffdingsvej og videre gennem Grønttorvsområdet, i etablering af en 

sikker skolevej over Folehaven. Således ville man kunne skabe en 

helhedsorienteret og gennemtænkt trafikløsning for et område med 

væsentlige trafikale udfordringer. Det kunne være i form af en cykel- 

og gangbro, som forbinder de to områder på hver sin side af 

Folehaven og som leder de bløde trafikanter væk fra den befærdede 

Gammel Køge Landevej. 

 

Lokaludvalget forudsætter at arbejdet med sikring af skolevejen laves 

i dialog med forældre, skole og lokaludvalget.  

 

Lokaludvalget lægger desuden stor vægt på, at der tænkes langsitet og 

laves en helhedsplan for skoler i Valby. Helhedsplanen bør tage højde 

for den store udvikling, som er undervejs og derfor en forventet 

stigning i befolkningstilvæksten i området. Valby Lokaludvalg vil 

igen opfordre til at man arbejder for at etablere en skole på det nye 

Grønttorvs område. Dette vil skabe sammenhæng i det nye område 

lige nord for Folehaven og sikre en tilstrækkelig skoledækning på sigt 

af et område i vækst. Valby Lokaludvalg har i flere omgange påpeget 

at den store byudvikling i Valby ville give behov for en ny skole.  

De senere års skoledistriktsændringer i området har gjort, at flere og 

flere børn fra Valby går i skole i Kgs. Enghave, nogle så langt væk 

som Skolen i Sydhavnen. Det kan virke påfaldende, at man vælger at 

sende nogle børn fra Sjælør Boulevards sydlige del til Skolen i 

Sydhavnen og derefter ønsker at børn, der bor nord for Vigerslev Allé, 

skal gå på Bavnehøj Skole. Valby Lokaludvalg vil opfordre til at man 

ser på en løsning, hvor skoledistrikterne lægges, så Valby Haves børn 

kommer på samme skole. Det kunne eventuelt overvejes, om 

Bavnehøj Skole kunne være et alternativ, da dette ville give en sikrere 

skolevej end til Kirsebærhaven. Lokaludvalget læser også tallene for 

optagelsesområdet således, at der kan optages flere elever på 

Vigerslev Allé Skole.  

 

Lokaludvalget vil ydermere meget gerne inviteres til at tage del i den 

videre dialog mellem forvaltningen og de berørte borgere i sikring af 

trygge og gode skoleveje for Valbys børn. 

 

På lokaludvalgets møde fremlagde 2 beboere fra Valby Have deres 

ønsker i forbindelse med ændringer af skoledistrikter. Budskabet fra 

grundejerforeningen er, at det er vigtigt, at området kan fungere som 

en helhed med en stor sammenhængskraft. En del af dette er, at 

områdets børn går i den samme skole. Den farlige skolevej er 

selvfølgelig også en del af bekymringen.  
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Valby Lokaludvalg har ikke modtaget henvendelser vedrørende 

skoledistrikter fra borgere i rode 208  (området fra Bryggerivej til S-

banen og ml. Toftegårds Alle og Kjeldsgårdsvej)  

 

 

Med venlig hilsen 

 

 

Anette Bonde, Formand for udvalget for Børn, Unge, Ældre og social 

omsorg i Valby Lokaludvalg.  

 

Michael Fjeldsøe, Formand Valby Lokaludvalg 


