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Børne- og Ungdomsudvalget 
Sekretariatet, Rådhuset 
1599 København V 
 
 
Høringssvar vedrørende strukturtilpasning på skole- og 
institutionsområdet 
 
Vanløse Lokaludvalg har modtaget høringsbrev af 3. september 2007 
fra Børne- og Ungdomsudvalget vedrørende strukturtilpasning på 
skole- og institutionsområdet. 
 
Vanløse Lokaludvalg har diskuteret forslaget om strukturtilpasning 
med skole- og institutionsbestyrelserne på de berørte institutioner og 
skoler og har 10. oktober afholdt offentligt borgermøde om emnet  
med deltagelse fra partier i Borgerrepræsentationen. Derudover har 
strukturforliget været diskuteret på lokaludvalgets møder i 
henholdsvis september og oktober.  
 
Vanløse Lokaludvalg har følgende kommentarer til forslaget om 
strukturtilpasningerne på skole- og institutionsområdet. 
 
Vanløse Lokaludvalg har lyttet til holdningerne for og imod en 
sammenlægning af Vanløse og Hyltebjerg skole. Lokaludvalget skal 
ikke udtale sig på vegne af de berørte institutioner og skoler - det gør 
de bedst selv - men vil ikke umiddelbart anbefale forslaget om en 
øjeblikkelig sammenlægning.  
 
Lokaludvalget opfordrer til, at Børne- og Ungeforvaltningen 
udarbejder yderligere økonomiske beregninger forud for de foreslåede 
sammenlægninger.  
 
Børne- og Ungdomsudvalget foreslår, at Vanløse og Hyltebjerg skole 
lægges sammen, og baggrunden for dette forslag er kun skolernes 
fysiske placering ryg-til-ryg. Vanløse Lokaludvalg finder det 
ønskeligt, at der ligger faglige og pædagogiske overvejelser bag 
forslaget om at sammenlægge de to skoler.  
 
Vanløse Lokaludvalg har noteret sig, at nogle af principperne bag 
lukningerne og sammenlægningerne handler om at inddrage 
”geografien” og om at etablere bæredygtige skoler og institutioner.  
Vanløse Lokaludvalg undrer sig imidlertid over valget af de to skoler i 
Vanløse, som er foreslået sammenlagt, idet den foreslåede skole vil få 
5 spor.  
 
Skulle Børne- og Ungdomsudvalget holde fast i, at skolerne skal 
sammenlægges, så er det vigtigt at tage højde for, hvordan forskellige 
organisationskulturer kan smelte sammen til en ny kultur. Vanløse 
Lokaludvalg havde gerne set en proces, hvor skoler og institutioner 
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var blevet inddraget tidligere i processen og havde haft mulighed for 
at præge den. Eftersom dette ikke er sket, at det vigtigt, at der i den 
kommende proces gives tid og mulighed for, at de berørte institutioner 
og skoler kan arbejde med at skabe et nyt fælles værdigrundlag, som 
kommer børn og elever til gavn.  
 
Vanløse Lokaludvalg foreslår på den baggrund, at en eventuel 
sammenlægning af skoler først iværksættes i forhold til skoleåret 
2009/2010 med henblik på, at de berørte skoler får lejlighed til at 
forhandle sig frem til et fælles grundlag. Ledelsen af en sådan proces 
må overvejes ført i et nyt regi. 
 
Vanløse Lokaludvalg gør opmærksom på, at planlagte besparelser på 
f.eks. en lederløn bør have som forudsætning, at der afsættes 
ressourcer til en sammenlægningsproces og anlægsudgifter til at 
dække øgede udgifter til ombygning og nybygning, som vil være 
nødvendige for at skabe institutioner og skoler, der kan fungere som 
en sammenhængende institution eller skole. 
  
Det må dog erkendes, at den øjeblikkelige sammensætning af 
skoledistrikter synes at give de to skoler, og her især Vanløse Skole, 
problemer med at fastholde tre spor. Det kan derfor anbefales, at der 
under alle omstændigheder kigges på opdelingen af skoledistrikter.  
 
En eventuel sammenlægning af de to skoler vil indebære et meget 
stort elevtal. Det kunne derfor overvejes at give den nye skole en 
særlig profil eller tema. Der har f.eks. været forslag om, at den nye 
skole kan fungere som et pædagogisk flagskib for de københavnske 
skoler. Det kunne også overvejes at lade den nye skole satse på idræt 
som tema, idet de to skoler tilsammen har gode idrætsfaciliteter. Ved 
Vanløse skole er der f.eks. ved at blive bygget en ny sportshal, og 
Hyltebjerg skole har allerede indendørs idrætsfaciliteter ved 
Hyltebjerghallen og en beskeden skolesvømmehal. Ved en lukning af 
Lønstrupvej vil der blive opnået en tættere tilknytning mellem de to 
bygningsmasser og de to sportshaller. Såfremt Børne- og 
Ungdomsudvalget går ind på forslaget om en særlig profil, kan det 
overvejes at inddrage omkringliggende institutioner – herunder 
fritidshjemmene Klitten og Lønstrupgaard – i en sådan prioritering.  
 
Børne- og Ungdomsudvalget foreslår, at de to institutioner 
Grøndalslund bliver lagt sammen. Begrundelsen for 
sammenlægningen er tilsyneladende de små børnegrupper og især den 
geografiske nærhed. Der er tale om to forskellige institutioner, idet 
den ene institution har en daglig leder, mens den anden har kollektiv 
ledelse. Såfremt de to institutioner skal lægges sammen, må der 
iværksættes mulighed for at arbejde for at skabe et nyt fælles 
værdigrundlag til gavn for børnene 
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Børne- og Ungdomsudvalget foreslår også, at de to institutioner 
Regnbuen og Sommerfuglen på Klitmøllervej lægges sammen. 
Lokaludvalget har også her fået oplyst, at det er den geografiske 
nærhed, der er udslagsgivende for forslaget om sammenlægning af de 
to institutioner. De samme synspunkter som ved Grøndalslund gør sig 
gældende her.  Såfremt de to institutioner lægges sammen, kan det 
overvejes at inddrage institutionen Vingesuset, hvis skovbørnehave 
står foran en flytning fra den nuværende placering i bebyggelsen. 
Lokaludvalget opfordrer ligeledes til, at mulighederne for 
sammenbygning tænkes ind i forbindelse med en eventuel 
sammenlægning.  
 
Endelig vil Vanløse Lokaludvalg, ud fra en antagelse om, at der også 
fremover vil komme forslag om besparelser og andre tilpasninger, 
opfordre til, at forvaltningen lægger op til i bydelen, at der igangsættes 
brede overvejelser på tværs af skoler og institutioner, så kommende 
ændringer af service-tilbuddet vil være så gennemarbejdede som 
muligt.  
 
 
Med venlig hilsen 
 
Bent Christensen 
Formand, Vanløse Lokaludvalg 
 
 


