
Oversigt over høringssvar, samorganisering af Christianskolen og Skolen ved Nordens Plads 

 

 

Høringspart Høringssvar Kommentar fra BoU / konklusion 

Christianskolen, 
medarbejdere 

Jf. sagsfremstilling har Christianskolen over en årrække haft 
dalende elevtal. Medarbejdergruppen er uenig heri; mener, 
elevtallet har været stabilt indtil primo 2020 

 

Elevtallet i skolens oprindelige målgruppe har 
været faldende i flere år. Det er korrekt at det 
først er det seneste år, at der for alvor er 
kommet færre skole-dagbehandlingselever i 
Christianskolens alders-målgruppe. 

Christianskolen, 
medarbejdere 

Jf. sagsfremstilling dækker ledelsen på skolen pædagogiske 
opgaver. Dette genkendes ikke. medarbejdere mener, 
ledelsen udelukkende dækker ledelsesmæssige/administrative 
opgaver 
 

Pædagogiske opgaver omfatter også arbejdet 
med behandlingsplaner og samarbejdet med 
forældre. Dette arbejde laves i vid udstrækning 
af ledelsespersonerne. 

Bestyrelsen ved 
Skolen ved 
Nordens Plads 

Påpeger, at alle børn og unge, der har behov herfor, skal 
tilbydes et (special-)skole/behandlingstilbud. 

Alle skal mødes af den nødvendig faglige specialistviden og –
kompetencer. 

Alle børn og unge skal have let adgang til udviklende 
fællesskaber med andre børn/unge, som de kan identificere 
sig med. Elever, der ikke vurderes at ville profitere af tilbud 
på Skolen ved Nordens Plads, skal tilbydes andre løsninger 

Pointerer aktuelle pladsmæssige udfordringer på Skolen ved 
Nordens Plads 

 Såfremt sag om evt. flytning af Ungdomsskolen 
vedtages, vil der være plads. Alternativt vil dele 
af elevgruppen fortsat skulle være i 
Christianskolens bygning, idet der så alene sker 
en organisatorisk sammenlægning. Dette vil dog 
ikke være pædagogisk, økonomisk og 
ledelsesmæssigt hensigtsmæssigt. 

Bestyrelsen ved 
Skolen ved 
Bülowsvej 

Udtrykker bekymring over det forventede forestående 
omstruktureringsarbejde af specialundervisningsområdet. 
Mener, at dette i sig selv vil gøre almenskolernes 
inklusionsopgave større, og at lukning af Christianskolen vil 
der opleves yderligere pres på almenskolerne 

Der vil fortsat være et tilbud til elevgruppen. 
Enten på Christianskolen, i et nyt samlet tilbud 
eller ved brug af eksterne tilbud. 



Bestyrelsen ved 
Tre Falke Skolen 

Påpeger, at løsningen af Christianskolens nuværende opgaver 
fortsat skal kunne varetages. Ønsker derfor, at skolens 
nuværende ressourcer forbliver i det øvrige skoleområde 

Intet at bemærke 

Bestyrelsen ved 
Skolen på la Cours 
Vej 

Ved at bevare tilbud til Christianskolens målgruppe inden for 
kommunens egne rammer er det lettere at udvikle 
”skræddersyede” løsninger, hvor man fx kan kombinere 
skolegang på såvel hjemskolen som på Christianskolen (eller 
andet tilbud) 

Intet at bemærke 
 

Bestyrelsen ved 
Skolen på la Cours 
Vej 

Det er ikke afgørende, om skolen fungerer som selvstændig 
skole; det vigtige er, at kompetencer og viden til at løse 
Christianskolens nuværende opgaver skal forblive i 
organisationen. 

 

 

Intet at bemærke 

Bestyrelsen ved 
Skolen på la Cours 
Vej 

Der vil ligge en besparelse som følge af forslaget. Dog bør der 
være en afdelingsleder for den del af Skolen ved Nordens 
Plads, der rummer Christianskolens elever. 
  

Det er fortsat hensigten, at der er ledelse 
tilknyttet skole-dagbehandlingsområdet. 

Bestyrelsen ved 
Søndermarkskolen  

Ønsker at bevare et tilbud til Christianskolens målgruppe 
internt Frederiksberg Kommune. Kan i så fald bakke op om 
forslaget om samorganisering 

 

Intet at bemærke 

Christianskolen, 
MED 

Mulighed for øget sammenhæng i specialtilbud samt 
synergieffekt ved ledelse og administration ved 
samorganisering. Desuden større mulighed for faglig udvikling 
samt jobsikkerhed for medarbejdere 

Som del af en større enhed vil skolen opleve sig som mere 
robust og fleksibel, bla. ved fald i elevtal 

Intet at bemærke 
 



Christianskolen, 
MED 

 

Ønsker at bevare Christianskolen som et fagligt fællesskab og 
selvstændig afdeling i ny organisering. Dette med 
udgangspunkt i elevgruppens behov samt sikring af fortsat 
fagligt specialiseret viden og kompetencer 

 

Intet at bemærke 

Christianskolen, 
MED 

 

Skolens medarbejderes nuværende arbejde med koordinering 
ift. Familieafdeling og PPR fremhæves. Dette vil ikke kunne 
løftes af eksterne tilbud 

 

 

Intet at bemærke 

Christianskolen, 
MED 

Fremhæver vigtigheden af de fysiske rammer for skolens 
elevgruppe. Derfor afgørende, at der etableres en afdeling 
med selvstændig indgang ved samorganisering 

 

Bemærker at dette vil kunne lade sig gøre 
såfremt Ungdomsskolen flyttes. 
 

Bestyrelsen ved 
Skolen på Duevej 

Fremhæver, at et skole/dagbehandlingstilbud til de ældste 
elever bør fastholdes internt i kommunen 

 

Intet at bemærke 

Bestyrelsen ved 
Skolen på Duevej 

Udtrykker undren over, at anbefalinger fra 
specialundervisningsanalysen ikke indgår som en del af 
grundlaget for høring vedr. samorganisering 

 

Skyldes at analysen ikke var afleveret fra 
konsulentfirmaet på tidspunktet for sagen, og at 
spørgsmålen om samorganisering er en 
budgetbeslutning der under alle omstændigheder 
skulle afklares. 



Bestyrelsen ved 
Skolen ved Søerne 

Kan ikke tage stilling til det overordnede spørgsmål om 
samorganisering, når det ikke sker på baggrund af 
anbefalinger fra specialundervisningsanalysen. 

 

Intet at bemærke 

Bestyrelsen ved 
Skolen ved Søerne 

Pointerer på et generelt plan, at Christianskolens nuværende 
elever skal tilbydes et fuldt ud lige så godt kommunalt tilbud, i 
fald Christianskolen ophører som selvstændig enhed 

 

 

Intet at bemærke 


