
Frederiksberg, 25.november 2020 
 

Høringssvar vedr. evt. lukning af Christianskolen 

- Etablering af et beslutningsgrundlag for en kommende beslutning om evt. lukning af 
specialskolen Christianskolen 

 
Skolebestyrelsen ved Skolen på La Cours Vej har gennemgået sagens akter knyttet til punkt 
288 (herunder Skoleafdelingens notat (Sagsnr: 17.01.04-G00-1-20) af 07-09-2020, samt svar 
på Enhedslistens spørgsmål af 18-09-2020) og har samlet skolens erfaringer og 
bemærkninger.  
Der udbedes konkret svar på:  

a) hvilke fordele og ulemper man ser ved en evt. lukning af Christianskolen, samt  
b) om man kan støtte eller ikke støtte en lukning. 

Her vil vi indledningsvis understrege, at der i tilknytning til ovenstående spørgsmål opstår det 
meget vigtige spørgsmål:  

c) Om det har betydning for skolerne på Frederiksberg, at der er professionel ekspertise og 
skoletilbud til den aldersgruppe, der er visiteret til Christianskolen, i Frederiksberg Kommune 
eller om man skal skaffe dette tilbud fx uden for Frederiksberg Kommune.  

 
Alle tre spørgsmål adresseres i det følgende og opsamles til sidst: 

- Frederiksberg Kommune må og skal have et tilbud til udfordrede udskolingselever – internt i 
kommunen.  
 

- Det betyder derfor også, at det vil være et særdeles stort tab for kommunen, hvis 
Christianskolen helt nedlægges og man fremover vil købe tilbud til denne målgruppe hos 
andre kommuner. 
 

- Om Christianskolen bevares som en selvstændig enhed som nu, hvor de holder til i en 
gammel villa er for os ikke afgørende – det der er vigtigt er, at der fortsat arbejdes og udvikles 
med afsæt i de miljøterapeutiske metoder, som skolen pt. tager afsæt i – deres know-how 
profiterer vi af. 
 

- De særlige kompetencer som Christianskolens personale har i forhold til meget udfordrede 
udskolingselever (det kan være skolevægring, misbrugsproblemer, sociale problemer i 
hjemmet osv.) bør bevares som en viden på Frederiksberg, så vi andre kan bruge dem som 
ressourcepersoner. Almenskolerne (os) har brug for at kunne trække på deres ekspertise, når 
vi støder ind i problemer i forhold til unge med fx skolevægring, så vi (forhåbentlig) kan løse 
problemerne uden segregering fra almenskolen. Hvis der kan udvikles et godt og tæt 
samarbejde mellem fagpersoner og Familieafdelingen er vores forventning, at en lang række 
af problemerne vil kunne løse tidligere end hidtil. 
 

- Ved at bevare tilbud til disse elever indenfor kommunens interne rammer er det langt lettere at 
udvikle ”skræddersyede” løsninger, hvor man fx kan kombinere skolegang på såvel 
hjemskolen som på Christianskolen el.lign. sted.  
 

- Kommunen vil kunne frigøre økonomi ved at samle tilbuddene til alle aldersgruppe ét sted – 
dels kunne der skæres lidt i ledelse (et sådant ungetilbud bør dog have deres egen afd. leder) 
og man vil kunne sælge villaen. 
 



Opsamlende: 
Ad a)  

- Fordele:  
o Eleverne undgår skoleskift, hvis man samler skolegangen for disse elever på ét sted.  
o Der kan frigøres økonomi ved at lukke Christianskolen 

- Ulemper:  
o Kun få, så længe personale og ekspertise bevares på Frederiksberg og holdes 

tilgængelig for almenskolerne 
Ad b)  

- Vi kan kun betinget støtte en lukning, såfremt eleverne samles ét sted med en kontinuerlig 
skolegang understøttet af den nuværende personalegruppe 

Ad c) 
- Det har stor betydning for vores skole, at den inden for kommunens grænser har adgang til 

den ekspertise, som Christianskolen p.t. besidder. 
 
 

 
På vegne af skolebestyrelsen på Skolen på la Cours Vej 
 
 
 
Signe Slot Hansen   Irene Hastrup 
Formand    skoleleder


