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Høringssvar fra Skole og Forældre København vedr. nedlæggelsen af Hillerødgades Skole
Skole og Forældre København anerkender, at elevsøgningen til Hillerødgades Skole var på vej mod en
uholdbar situation.
Det er beklageligt, at det store og kvalificerede arbejde, som lærere og forældre på skolen har lagt i at
skabe en god skole, ikke har båret frugt elevmæssigt.
Hillerødgades Skole har i nogen grad været udsat for en række kortsigtede indsatser gennem en årrække og
det er beklageligt, at forsøget med heldagsskole ikke fik lov til at vise sit værd over en længere periode.
Det er utilfredsstillende af Københavns Kommune gennemfører en de facto lynnedlæggelse af skolen uden
om alle høringsfrister. De demokratiske processer har været proforma i så udtalt grad, at det er
bekymrende.
Hvis kommunen havde været indstillet på reelt at respektere den demokratiske proces med en ordentlig
inddragelse af relevante interessenter på et tidligere tidspunkt, kunne man måske have fundet mere
optimale løsninger, eksempelvis en anden inddeling af skoledistrikter. Dette skal ses i lyset af, at det
grundlæggende problem er, at mange ressourcestærke forældre i området vælger den lokale folkeskole fra.
I forhold til, at eleverne tilbydes overførsel til Rådmandsgades Skole skal det påpeges, at det er
uhensigtsmæssigt at overføre eleverne til en skole, hvor der i forvejen er en meget skæv demografisk
fordeling.
Det er positivt, at eleverne får deres tilskud med, når de flyttes. Det er ikke tilfredsstillende, at tilskuddet
kun kommer med, hvis eleverne vælger Rådmandsgades Skole.
Skole og Forældre København er ikke overrasket over forslaget om at lukke Hillerødgades Skole, da de
tidligere gennemførte indskrænkninger af skoledistriktet naturligvis ville medføre en mindre elevsøgning til
skolen. Derfor er det hensigtsmæssigt fremover at overveje konsekvenserne af ændringerne i
skoledistrikterne grundigt, inden de bliver ændret.

Det er værd at notere, at presset på at få forældrene til at vælge Rådmandsgades Skole vil få langvarige
demografiske konsekvenser, som rækker ud over flytningen af de øjeblikkelige godt 200 børn. Flytningen vil
eksempelvis fremover medføre at også søskende vil vælge Rådmandsgades Skole. Derfor opfordres
kommunen til at undersøge mere grundigt om overflytningen til Rådmandsgades Skole på lang sigt er
hensigtsmæssig.
Endelig opfordres Københavns Kommune til at lave en trafikanalyse, så man sikrer sig, at de børn, der
flyttes, får en sikker vej til skole.
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