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Velkommen til 
borgermøde

• Børne- og Ungdomsudvalgets 

beslutning om skolestruktur

• Valby – det anbefalede scenarie og 

opmærksomhedspunkter

• Den offentlige høring og input fra jer
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Behov for mere skolekapacitet
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Skolestrukturen i Valby 
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Børne- og Ungdomsudvalget besluttede tidligere, at der skal 
udarbejdes forslag til justeringer af skolestrukturen i områder 
med byggeri af nye skoler

• Skolen på Torveporten i Valby

• Skolen i Vejlands Kvarter i Ørestad

• Skolen på Levantkaj i Nordhavn

• Skolen i De Gamles By på Nørrebro

Formål med mødet
• Indblik i jeres perspektiver 
• Dialog
• Info
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Basisafdeling/
Lykkebo

Udskolingsafdeling/
Torveporten

Basisafdeling/
Kirsebærhaven

▪ Lykkebo Skole, Kirsebærhaven 
Skole og den kommende skole på 
Torveporten sammenlægges til én 
samlet skole.

▪ Lykkebo Skole og Kirsebærhaven 
Skole bliver basisafdelinger med 
indskoling og mellemtrin.

▪ Skolen på Torveporten bliver 
udskolingsafdeling.

Forslag til ny skolestruktur i Valby
Børne- og Ungdomsudvalget besluttede    
29. april at sende følgende forslag i høring:
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Politisk proces
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April 2019 - BUU starter skolestrukturprojekt

Sept. 2019 – BUU vedtager pejlemærker for ændringer af skolestruktur

Okt. 2019 – BUU beslutter, at der skal udarbejdes forslag omkring nye skolebyggerier – bl.a. i Valby

April 2020 – BUU beslutter at sende forslag om skolestruktur i høring

Maj-juli 2020 – Høringsperiode

August 2020 – BUU behandler forslag om skolestruktur på baggrund af høring

Inddragelse
▪ Følgegruppe (med deltagelse af faglige organisationer og  forældre- og elevforeninger)

▪ Idégruppe (med deltagelse af københavnske skoleledere og fritidsinstitutionsledere)

▪ Møder med skolebestyrelser

▪ Møder med skoleledere

▪ Borgermøder

▪ Løbende dialog med skoleledere, skolebestyrelser og lokaludvalg
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Pejlemærker 
- for arbejdet med skolestruktur
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• Dygtigere elever i trivsel

• Chancelighed og bæredygtige elevgrupper

• Tryghed og nærhed

• Arbejdsplads med gode rammer

• Folkeskolen som et attraktivt valg

• Økonomisk bæredygtige skoler

Pejlemærkerne skal sikre, 
at arbejdet hviler på gode 
værdier og holder fokus på 
både gevinster, vi ønsker at 
realisere og værdier, vi ikke 
vil miste. 

Pejlemærkerne er ikke 
målsætninger eller 
resultater, vi forventer at se 
som følge af arbejdet. De 
er værdier, vi har givet 
håndslag på at sætte 
kursen efter, i arbejdet 
med potentielle løsninger.



En ny struktur kan potentielt imødegå vores tre 
hovedudfordringer 

Fokus på læringsmiljøer og 
potentielt bedre 
socioøkonomisk 
sammensætning af elever

Reducerede udgifter og 
bedre driftsøkonomi på 
skolerne ved mere robust 
klassedannelse

Bedre udnyttelse af 
vores eksisterende 
kapacitet gennem færre 
klasser med få børnIm
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Forskel på skolernes elevsammensætning 
- i hele byen og i Valby
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Elevernes socioøkonomiske baggrund 

0 ~ 0,5 (høj)

-0,5 ~ 0 (mellem)

-1,5 ~ -0,5 (lav) 
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Socioøkonomisk indeks på 0 svarer til gennemsnittet for kommunen 

Ny skole ved 
Torveporten
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Valby 
Opmærksomhedspunkter

10

Elevsam
mensæt-
ning og 
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nomi

Klasser 
med få 
elever 

Væk fra 
”A- og B-
skoler ”

Sikre 
skoleveje 

og 
trafikale 

barrierer

Sammen-
hæng på 
tværs af 
bydelen

Mulighed 
for  

ungemiljø

Nærværende 
ledelse
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2018

2020

2022

2022

2026

Beslutning om placering af den nye skole på Torveporten i overførselssagen 17/18

Forslag om skolestruktur i Valby behandles i forbindelse med Budget 2021

Anlægsbevilling til den nye skole på Torveporten og ombygning af Kirsebærhaven og Lykkebo 
Skole søges i Budget 2023

Implementering af ny skolestruktur (sammenlægning af skoler)

Skolen på Torveporten forventes at stå færdig til skolestart 2026/2027

Vigtige milepæle og beslutninger

Tidsplanen for 
anlægssager på 

Lykkebo og 
Kirsebærhaven 

er under 
udarbejdelse
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Offentlig høring – giv jeres mening til kende

Sidehoved 12

• Vi har brug for jeres input til den videre proces

• Gå ind på blivhoert.kk.dk og skriv et høringssvar

• Forslaget om skolestruktur i Valby er i høring indtil den 20. juli

• Jeres høringssvar bliver præsenteret for Børne- og 
Ungdomsudvalget den 12. august, hvor udvalget tager stilling til 
forslaget
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PANEL MED

BUU-MEDLEMMER
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SPØRGSMÅL OG DIALOG 
Ordstyrer: Valby Lokaludvalg
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