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HØRINGSSVAR VEDR. ETABLERING AF NY SKOLE PÅ 
ARTILLERIVEJ 126 

 
Amager Vest lokaludvalg takker for høringen vedr. etablering af den 
nye skole på Artillerivej 126. Lokaludvalget sætter pris på, at 
lokalsamfundet bliver hørt i forbindelse med etablering af skolen.  
 
Den 7. april afholdt lokaludvalget sammen med skolebestyrelsen på 
Skolen på Islands Brygge og Islands Brygges Lokalråd et borgermøde 
for forældre på Bryggen og andre interesserede.  
 
På baggrund af borgermødet og de fremkomne resultater ser 
lokaludvalget sig ikke i stand til at vælge imellem de i høringen 
fremlagte modeller for etablering af den nye skole.  
 
 
LOKALUDVALGET FREMLÆGGER DERFOR HER DE 
VIGTIGSTE POINTER FRA BORGERMØDET 
 
 
Fordele ved at etablere to skoler: 
• To selvstændige skoler sikrer kontinuitet i skolegangen fra 0.-9. 
klasse  
• Kort skolevej, mindre transport – og eleverne går i skole tæt på der, 
hvor de bor og har venner 
• Mindre enhed giver større nærvær og tryghed  
• Mindre ledelse på hver af de to skoler giver kortere vej til ledelsen 
og mere nærvær 
• Samspillet mellem de små og store elever bibeholdes  
• Søskende kan følges ad hele skolegangen 
• En mindre enhed giver øget mulighed for sammenhold mellem 
lærere og elever  
• Lærerne følger eleverne og har nemmere ved overlevering til nye 
kollegaer  
 



 Side 2 af 2 

Særlige opmærksomhedspunkter, hvis der etableres to skoler:  
• Sammenhængskraften på Bryggen – kan fx understøttes via 
inddelingen af skoledistrikter  
• Der er meget lidt udendørsplads på nr. 126 – er der udeareal nok til 
børnene?   
• Samspillet mellem de to skoler skal bevares ift. fritidstilbud  
• Er der indtænkt udvidelsesmuligheder i projekterne?  
 
Fordele ved at etablere én samlet skole: 
• Én skole vil bidrage til at bevare kulturfællesskabet og undgå en 
opdeling af Islands Brygge  
• En samlet skole sikrer sammenhængskraften og ’landsbystemningen’ 
på Bryggen  
• Flere lærere inden for samme fag på en skole giver større mulighed 
for faglig sparring og udvikling 
• En samlet skole giver mulighed for nye faglokaler af høj kvalitet, der 
er tilpasset alderstrin 
• En samlet skole giver stordriftsfordele ift. kontorudgifter mv.  
• En samlet skole giver mulighed for at etablere et nyt og forbedret 
udskolingsmiljø, der fx understøtter virksomhedssamarbejde  
• Èn skole giver mulighed for at blande eleverne i nye klasser, når de 
starter i udskoling  
 
Særlige opmærksomhedspunkter, hvis der etableres én skole:  
• Trafikale forhold  
• Afstand fra hjem til skole  
• Mange børn på samme niveau kan give mindre diversitet  
• Der kræves særlige kompetencer hos en ledelse, der skal drive så 
stor en skole 
• Det kan blive en udfordring at skabe nærvær og tryghed for de små 
elever på en skole med 7 spor fra 0.-6. klasse 
 
Lokaludvalget deltager gerne i en yderligere dialog med forvaltningen 
om de pointer og synspunkter, der fremkom på borgermødet.  
 
Lokaludvalget ser ligeledes frem til et fortsat samarbejde om 
etableringen af den nye skole i takt med at parametre som fritidstilbud, 
skoledistrikter mv. bliver afklaret.  
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