
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Høring om ændring af skoledistrikter  

   

Høringssvar - skolebestyrelsen Engstrandskolen  

 
Skolebestyrelsen på Engstrandskolen har forholdt sig til forslaget om ændring af 
skoledistrikter. Generelt forholder skolebestyrelsen sig positivt ift. ændring af 
skoledistrikter. Vi har allerede i år oplevet et lavt optag til 0. klasser på 
Engstrandskolen, og vi mener at små klasser potentielt kan give nogle 
uhensigtsmæssigheder, som vi bør søge at undgå. 
 
Vi vægter det socioøkonomiske højt og mener, at det bør være af afgørende 
betydning for fastlæggelsen af nye skoledistrikter. 
 
I vores vurdering af forslag til fremtidige skoledistrikter har vi forholdt os til område 
”Syd” og forholdene omkring Engstrandskolen. 
Vi vil pege på løsning B eller C som de bedste forslag. Der er ikke forskel i område 
Syd i de 2 forslag, men begge vil afhjælpe 4 spor på Langhøjskolen og sikre 3 spor på 
Engstrandskolen.  
 
Vi mener løsning A bør forkastes, da det tager mindst hensyn til det 
socioøkonomiske og det synes helt unødigt at omlægge nuværende skoledistrikt 
tilhørende Engstrandskolen til Frydenhøjskolen. Dette vil blot forstærke problemet 
med deling af skoledistrikt mellem Langhøjskolen og Engstrandskolen. 
 
Det oprindelige forslag (D) bør forkastes, da det bør undgås, at skoledistrikter 
krydser Gammel Køgelandevej, da det er blandt de farligste veje at krydse på 
skolevejen. Vi mener heller ikke, at forslag D i tilstrækkeligt omfang tager hånd om 
det socioøkonomiske.   
 
Vi savner information om hvor mange børn der påvirkes i forslag B og C – både 
næste år og i årene efter. Det er svært at vurdere hvor holdbar løsningerne er på 
længere sigt. 
 
Vi henstiller til at der i forbindelse med omlægning af skoledistrikter også inkluderes 
noget kommunikation omkring hver af skolerne i Hvidovre. Det er som om ”gamle” 
fortællinger og forståelse af hvad skolerne repræsenterer hænger ved, og det bør 
prioriteres, at der skabes nye fortællinger om skolerne. Vi tænker, at børn der 
skifter skoledistrikt til Engstrandskolen i forbindelse med denne ændring vil have 
stor gavn af at forstå hvad Engstrandskolen kan tilbyde. Det kunne være en 
sammenhængende SFO, med den højeste forældretilfredshed i Hvidovre, og at vi 
huser Hvidovre Kommunes idrætsklasser. 
 
Af hensyn til den kommende optag i 0. klasse, håber vi på en hurtig afklaring, og at 
den skitserede proces ikke forlænges yderligere. Vi anerkender, at der med de 
planlagt ændringer, vil være enkelte som i første omgang ikke er tilfredse med 
udfaldet. 
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