
Forældremøde på Christianskolen d. 29. oktober 2020 
Emne: Høring og indsigelse vedrørende evt. lukning af Christianskolen 

 
Deltagere: 

Gorm Bagger Andersen – skolechef, Frederiksberg Kommune 

Michael Peyk – skoleleder, Christianskolen 

Annette Tronier – souschef, Christianskolen 

Kurt Conrad – lærer & tillidsrepræsentant, Christianskolen 

Pia Jensen – forælder  

Michael Mortensen – forælder 

Sussie Madsen – forælder 

Susanne Nilsson – forælder 

 

Forældremødet startede med en velkomst ved Michael Peyk.  

 

Gorm Bagger Andersen redegjorde for forvaltningens beslutningsgrundlag vedrørende en 

indstilling til Kommunalbestyrelsen om en evt. lukning af Christianskolen som en selvstændig skole 

og med henblik på en evt. efterfølgende samorganisering med Skolen ved Nordens Plads (NP). 

 

Forældrene blev herefter bedt om at tilkendegive deres mening i forhold til: 

1) hvilke fordele og ulemper, de ser ved en evt. lukning af Christianskolen, samt 

2) om de kan støtte eller ikke støtte en lukning 

 

Forældrenes udtalelser til punkt 1: 

 

 ”Min datter har gået to år på Christianskolen og det har helt sikkert reddet min pige. Men 

med de få elever, der på nuværende tidspunkt er indskrevet på Christianskolen hænger det 

åbenlyst ikke sammen økonomisk.”  

 ”Det vil være meget ærgerligt, hvis dagbehandlingstilbuddet for disse elever ikke længere 

eksisterer, men hvis personalet og eleverne rykker samlet ud under NP, så kan det være ok.” 

 ”Det er da ærgerligt, hvis Christianskolen bliver nødt til at lukke, som en lille enhed. Vores 

datter har gået på NP. Hvis hele Christianskolen kan rykke samlet ud på NP, er det en god 

ide. Der ikke er noget dårligt at sige om NP, men Christianskolen kan noget helt særligt. 

Christianskolen er en skole, som elever, der har det svært på de andre skoler, gerne vil gå 

på.” 

 ”Jeg frygter, at man vælger, at slå både NP, Ungdomsskolen og Christianskolen sammen til 

en kæmpestor skole. I så tilfælde er vigtigt, at de deles op i mindre enheder.” 



 ”Frederiksberg Kommune har ikke mange specialskoler, så det er meget vigtigt fortsat at 

bevare Christianskolens faglige viden og bevare personalets kompetencer inden for 

kommunen.” 

 ”Det er ærgerligt, at Christianskolen skal lukke som den lille enhed, den er nu. 

Christianskolen er et hyggeligt ’hjemligt’ miljø med mange muligheder i den lille have, de 

små værksteder, mindre klasser og et lille køkken. Det er svært at skabe det samme miljø 

på en stor skole. Til gengæld er der ikke mange indskrevne elever lige nu. Ved en 

sammenlægning vil det være godt at der kommer flere børn at kunne spejle sig i.” 

 ”Alle de gode ting, de voksne på Christianskolen kan, tror jeg vil kunne fungere lige så godt i 

andre rammer. Hvis bare der er blik for ikke at splitte det hele op, men i stedet bevare den 

viden og det personalet kan, som en samlet enhed i den nye skole.” 

 

Forældrene udtrykte på mødet, at det er ærgerligt, hvis Christianskolen skal lukke som selvstændig 

skole, men samtidig kunne de godt se, at det er svært at fortsætte som selvstændig i den 

nuværende situation. 

 

Forældrenes holdning til punkt 2: 

 

Forældremødets støtte til forslaget om lukning er betinget af at Christianskolen kan fortsætte som 

en adskilt afdeling, og at lokaler og faciliteter passer til skolens behov. Pointen fremgår i 

udsagnene fra de fremmødte forældre: 

 ”Som forældre har vi været glade for Christianskolens som en lille skole. Eleverne har fået 

meget ud af gå på en skole med Christianskolens værdier, faglighed og kompetencer. Det er 

ærgerligt, hvis Christianskolen lukker, men vælger man at lukke skolen, så er det vigtigt at 

bevare de særlige værdier og kompetencer, som personalet på Christianskolen har.” 

 ”Det er meget vigtigt, at der investereres penge i at skabe de rigtige lokaler og indretning 

på den nye skole, så Christianskolen kan fortsætte det gode arbejde i nogle ordentlige 

rammer.” 

 ”Jeg synes ikke personalet skal splittes op, men flyttes som en samlet enhed, så man kan 

bevare Christianskolens specialviden og helt særlige kompetencer, og så der fortsat er et 

tilbud for denne elevgruppe internt i kommunen.” 

 

Michael Peyk afsluttede mødet med at takke for opbakningen til Christianskolens fortsatte arbejde 

evt. i nye rammer. 

 


