Sydhavnen d. 6. april 2018

Nyhedsbrev fra Skolebestyrelsen
Kære alle forældre
Vi henvender os til jer for at informere om skolens kommende kapacitetsudfordringer samt de nuværende planer for
midlertidig genhusning af de elever der ikke bliver plads til på skolens nuværende lokation efter sommerferien.

Skolens kapacitetsudfordringer
Som mange af jer sikkert er bekendt med, vil Skolen i Sydhavnen mangle 5-6 klasseværelser, når det nye skoleår
2018/2019 starter. Derudover kan vi ud fra de nuværende fremskrivningsprognoser se, at skolen frem mod 2020
kommer til at mangle op mod 18 klasseværelser indtil udvidelsen af skolen til en 4 sporet skole er færdigbygget.
DET BETYDER AT der allerede efter sommerferien er nogle af vores elever, der skal genhuses i andre lokaler!
Både bestyrelsen og andre gode kræfter har igennem det sidste skoleår gennemført omfattende kommunikation med
både forvaltningen og områdets lokale politikere, for at finde en acceptabel midlertidig og en god og holdbar langvarig
løsning. Dette resulterede blandt andet i, at kommunen besluttede at udvide skolen med et ekstra spor samt
brugerinddragelsen ved beslutningen om der skulle etableres en 4 eller 7 sporet skole løsning i området.
Derudover har forvaltningen arbejdet med at finde en løsning på de akutte udfordringer med at genhuse den
elevgruppe, der ikke bliver plads til på skolen efter sommerferien.

Den akutte kapacitetsudfordring skoleåret 2018/2019 og frem mod 2020
Forvaltningen arbejder med en løsning om at etablere pavilloner i området ved Enghave Brygge omkring Diesel House,
hvilket er ca. 1.5 km væk fra Skolen i Sydhavnen.
Denne lokation mener vi i bestyrelsen ikke er acceptabel. Distancen vil betyde, at de elever, der skal undervises i
pavilloner, vil få en skolegang uden tilknytning til dagligdagen på Skolen i Sydhavnen – og det vil udfordre skolens
muligheder for at etablere en samlet skole med faste rutiner og opbygning af en sund, fælles kultur.
Bestyrelsen ønsker at den midlertidige løsning placeres tættere på Skolen i Sydhavnen og vi har sammen med en
gruppe forældre henvendt os til børne- og ungeborgmesteren, med henblik på at genoverveje de forskellige
muligheder.
Vi har blandt andet stillet konkrete forslag til hvordan vi i nærområdet kan placere en midlertidig genhusning, der
enten omfatter flydende klasselokaler, inddragelse af ikke central vej ned mod Man Diesel bygningen og ibrugtagning
af erhvervslokaler i nærområdet.
Der er, som vi ser det, stadig en mulighed for at påvirke processen og beslutningen. Dette skal blandt andet ses i lyset
af den seneste udvikling i sagen.

Et tvist i forvaltningens planer
Planerne for etablering af pavilloner er forsinket.
Forvaltningen har problemer med at få etableret de godkendelser der skal til for at få opsat pavilloner på Enghave
Brygge. Det er således meldt ud at pavillonerne tidligst står klar til oktober 2018.
Grundet støjgener fra Metro byggeriet skal der blandt andet etableres en lydmur på 6-8 meter.
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Som en midlertidig løsning på den midlertidige genhusning, arbejder forvaltningen derfor nu på at etablere en busløsning.
DET BETYDER AT elever fra Skolen i Sydhavnen ved skolestart 2018/2019 skal sendes i bus til en anden skole i
kommunen, hvor vi kan låne lokaler, ind til pavillonerne er færdige.

Hvad nu! Hvem! og Hvordan!
Først og fremmest er det vigtigt for os at slå fast, at det endnu ikke er besluttet hvilke klasser, der skal i pavilloner.
Det er heller ikke besluttet om de elever der skal starte skoleåret i en busløsning, er de samme der skal rykke ud i
pavilloner.
Der planlægges et informationsmøde for alle forældre d. 15/5-2018 kl. 19.00-21.00. Her vil Københavns Kommune
redegøre for processen og de muligheder kommunen ser. Fra bestyrelsens side vil der være information om den
fremadrettede proces for udvælgelse af hvilke elever, der bliver påvirket. Vi vil også på mødet informere om det
kommende bestyrelsesvalg.
Forhåbentlig kan kommunen til den tid endeligt fortælle os, hvilken skole, der skal etableres en busløsning til og hvilke
reelle muligheder der er i forhold til placering af pavilloner/genhusning. På samme møde vil der være mulighed for at
ytre sin mening og bekymringer ift. ovenstående. I bestyrelsen er vi helt bevidste om, at beslutningen om hvilke børn
der skal i pavilloner kommer til at påvirke mange forældre, og det er derfor afgørende for os, at I forældre bliver
inddraget i denne proces.

Hvad ønsker bestyrelsen
Bestyrelsen ønsker en løsning for genhusning tæt på Skolen i Sydhavnen, således at de børnegrupper der de næste 2-3
år skal leve deres liv i pavilloner stadig føler sig som en del af skolen og har en mulighed for at have en daglig
tilknytning hertil. Hvilket vi mener er en forudsætning for at skabe de bedste rammer og betingelser for verdens
bedste skole.
Vi er klar til at tage dialogen med forvaltningen. Men vi har brug for hjælp til at løfte den opgave.
Fakta er at det tager ca. 1 måned at opsætte og klargøre pavilloner, men at det kan tage 3 gange så lang tid at få alle
godkendelser på plads. Dog har vi tidligere i området, i andre sager, også oplevet en forvaltning der kunne handle
hurtigt, såfremt den rette henvendelse og insisteren blev målrettet.
Så hvis du ligesom os ønsker en lokal løsning, så kan du gøre et af følgende:
Skriv en besked til Caroline N Stevns, Signe Kragelund Schmidt eller Tenna Bekker fra bestyrelsen om at du ønsker at
hjælpe.
Melde dig ind i facebook gruppen: SiS midlertidig Genhusning
https://www.facebook.com/groups/847845325388212/
Så vi kan arbejde sammen om en god fælles løsning.
Venlig hilsen
Forældre fra Skolebestyrelsen
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