
 

 

 

Frederiksberg d. 26. november 2020 

Høringssvar vedr. evt. lukning af Christianskolen 

Christianskolens MED-udvalg har skrevet et samlet høringssvar, som udtryk for vores holdning til en kom-

mende sammenlægning med Skolen ved Nordens Plads. Samtidig er høringssvaret en støtte til forvaltnin-

gens råd om ikke at lukke Christianskolen for til gengæld at anvende private skole- og dagbehandlingstil-

bud. 

 

Potentialet i en sammenlægning 

Christianskolens MED-udvalg kan godt se et potentiale i at sammenlægge specialskolerne på Frederiks-

berg, og dermed nedlægge Christianskolen som selvstændig institution. Vi kan få øje på muligheder for at 

skabe sammenhæng i specialtilbuddene, både når det gælder om at udbygge det stærke specialfaglige 

miljø, adgangen til faglokaler og mere fritidsprægede faciliteter, men også en mulighed for at skabe en 

synergi ved en sammenlægning af administrative funktioner.  

Vi har gennem mange år oplevet at være udsat som lille og selvstændig skole, og har ofte omkring bud-

getforhandlingerne hørt tale om lukning. I år har vi tilmed oplevet, at der ikke er blevet visiteret elever til 

skolen siden februar, og den medfølgende elevnedgangen har haft stor indvirkning på dagligdagen for ele-

ver og medarbejdere. Hvis Christianskolen var en del af en større organisation, ville vi være mere robuste 

og fleksible ved omstrukturering eller elevnedgang. 

Vi mener en sammenlægning kan give bedre mulighed for en fremtid, hvor der er tryghed og stabilitet i 

elever og forældres skolesituation. Samtidig vil det give større sikkerhed for medarbejdernes jobsituation, 

og bidrage til motivation og engagement ift. udvikling og dygtiggørelse. 

 

Christianskolens som fagligt fællesskab  

Vi ser klare tegn på, at der stadig er en stor gruppe udskolingselever på Frederiksberg, som har brug den 

helt særlige indsats, vi kan tilbyde som skole- og dagbehandlingstilbud. Vi mener det er afgørende, at 

Christianskolen kan fortsætte som fagligt fællesskab, fordi der er nogle særlig kendetegn i vores opgave-

løsning, som vi også kan bidrage med i den nye organisation: 

 

Skolefaglighed i fokus 

På Christianskolen er vi fokuseret på at skabe en tryg og tillidsfuld relation til eleverne, og vi mener vores 

miljøterapeutiske tilgang sikrer de udsatte elevers udvikling af både personlige, følelsesmæssige og soci-

ale kompetencer. Vi er dog i mindst lige så høj grad optaget af at udvikle elevernes faglige kompetencer, 

for vores grundindstilling er, at uddannelse og faglig dygtighed er en stor beskyttelsesfaktor for udsatte 

unge og deres fremtidsmuligheder.  

Det ses stadig på mange skole- og dagbehandlingstilbud, at skoledelen og opmærksomheden på faglig ud-

vikling er begrænset, men på Christianskolen er vi kommet langt i den udvikling. Et eksempel er de meto-

der omkring læringssamtaler, som vi de seneste par år har udviklet og implementeret sammen med læ-

ringskonsulenterne fra Styrelsen for Udvikling og Kvalitet, og som netop har til formål at løfte det faglige 

fokus hos de elever, som har haft allersværest ved skolegang og faglig udvikling. 

 

Struktur, kontinuitet og koordinering 

På Christianskolen er det første der møder en familie eller en samarbejdspartner, at der er en klar struk-

tur for kontinuiteten i den enkelte elevsag. Vi ser det som vores vigtigste opgave, at ingen sager falder 

imellem stole, og at ingen bliver glemt eller venter unødigt længe. Vi sidder ikke og venter på en bureau-



kratisk afgørelse, men går straks i gang med opgaven, og gør alt hvad vi kan, for at eleven og familien op-

lever at blive hørt og hjulpet i mødet med det offentlige. Med en tydelig samarbejdsstruktur tager vi an-

svar i det professionelle samarbejde på tværs af organisationer og forvaltninger, og hjælper i koordinatio-

nen imellem de forskellige indsatser i kommunen. Netop det koordinerende arbejde på tværs af Familie-

afdeling, PPR, Christianskolen og andre skoletilbud, som er så afgørende i de komplekse elevsager, vil en 

privat udbyder aldrig kunne løfte med samme kvalitet.  

 

Specialpædagogiske kompetencer 

Christianskolen er i mange år lykkedes med at håndtere de elever, som ikke kan udvikle sig i noget andet 

skoletilbud på Frederiksberg. Vi har en specialpædagogiske viden og kapacitet, som det er afgørende ikke 

går tabt, og vi er ikke i tvivl om, at vores speciale også kan komme til nytte i en ny organisering. 

De seneste år har vi fået mange erfaringer inden for skolevægring og isolation, som i stigende grad er et 

problem for de store elever i vores skolevæsen. Der er et stort behov på de almene skoler for hjælp til at 

holde fast i elever, som har et stort skolefravær, og vi brænder for at bringe vores kompetencer inden for 

netop det område i spil. Derfor håber vi, at Christianskolen i den nye organisering får mulighed for at være 

ressourcecenter vedr. skolevægring for resten af skolerne på Frederiksberg. 

 

Ønsker til de nye rammer  

Der er dog nogle fokuspunkter, som vi skal holde os for øje, hvis vi skal lykkes med at lave en sammenlæg-

ning med Skolen ved Norden Plads: 

Det er vigtigt både for elever på Christianskolen og for eleverne på Skolen ved Norden Plads, at vi ikke 

ukritisk blander den daglige skolegang sammen. Det er åbenlyst, at det vil være uhensigtsmæssigt, at de 

af Christianskolens elever, som er store og uregerlige, skal dele gange og udearealer med de skrøbeligste 

elever på Skolen ved Norden Plads. I vores optik kan en sammenlægning kun lade sig gøre, hvis Christian-

skolen får adskilte og velegnede lokaler med egen indgang. Kun ved at holde de kommende afdelinger ad-

skilt, mener vi at vi kan skabe rolig og overskuelige omgivelser for alle børn på specialskolen. 

På samme måde mener vi, det er nødvendigt, at de professionelle på Christianskolen kan fortsætte med 

at være organiseret i en selvstændig afdeling. Netop vores tætte tværfaglige samarbejde er vores største 

styrke, og den organisering bør vi holde fast i.  
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