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Kære Tobias Børner Stax
Skolebestyrelsen for Europaskolen i København holdt bestyrelsesmøde torsdag den 30. marts og
diskuterede i den forbindelse Kommunens nyligt ændrede planer for genhusning af skolen til
Kirsebærhavens Skole i skoleåret 2017/18.
Europaskolens bestyrelse beklager meget Kommunens beslutning om ikke at gennemføre
Kommunens originale genhusningsplan, som blev kommunikeret til skolens forældre i november
2016. Bestyrelsen vil desuden gerne udtrykke sin utilfredshed med beslutningsprocessen og den
manglende strategiske planlægning og koordination i Kommunen i forbindelse med opstart af
Europaskolen, der bl.a. har forårsaget denne ændring i planerne.
Europaskolen har allerede været igennem tre genhusninger siden skolen åbnede i august 2014 og
familierne på skolen har i mange tilfælde planlagt deres liv, f.eks. ved indgåelse af lejekontrakter og
boligkøb, i henhold til den genhusningsløsning, der blev kommunikeret ud i november sidste år.
Mange forældre er derfor både skuffede og vrede over den ændrede beslutning.
Da beslutningen om genhusning til Kirsebærhavens Skole ikke står til at blive ændret igen, arbejder
Skolebestyrelsen nu fremad for på alle måder at skabe de bedst mulige rammer for børnene og de
ansatte. I den forbindelse beder vi Kommunen om at gøre genhusningen på Kirsebærhavens Skole
så god som mulig for forældre, børn og ansatte ved blandt andet at imødekomme følgende ønsker:
•
•
•
•
•

En bus service mellem Sydhavnen og Kirsebærhavens Skole
Afgrænsede legeområder for Europaskolens elever
EAT kantine eller tilsvarende madordning for Europaskolens elever
Garanti for at Europaskolen ikke skal flytte igen indtil skolen kan flytte ind i sin nye
skolebygning i Carlsberg-byen
En fortsættelse af svømmeundervisningen for nogle af klasserne på Europaskolen i
Kirsebærhavens Skoles svømmehal

Forældregruppen vil i forbindelse med informationsmødet i forvaltningen d. 26. april eventuelt
fremsætte flere ønsker i forhold til genhusningen på Kirsebærhavens skole.
Vi ser frem til et godt samarbejde med Kirsebærhavens Skole, der ligesom vores skole, sent i
indeværende skoleår er blevet informeret om genhusningsplanerne for næste skoleår, men har
været særdeles imødekommende. Ligeledes har vores ansatte været meget proaktive og positive
og vil gøre deres for at genhusningen på Kirsebærhavens Skole bliver en succes.
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Ved samme lejlighed vil vi også gerne udtrykke vores skuffelse over at vi som bestyrelse ikke blev
hørt i forbindelse med beslutningen om særligt optag af søskende, som på baggrund af en
forældrehenvendelse blev vedtaget i Borgerrepræsentationen.
Vi håber på et godt samarbejde og en god dialog med Kommunen om den fortsatte proces i
forbindelse med genhusningen og at i vil se positivt på vores brev og ønsker.
Med venlig hilsen
Skolebestyrelsen på Europaskolen / European School Copenhagen Board
Jonas Christoffersen, Executive Director, Danish Institute for Human Rights, eksternt medlem og
bestyrelsesformand
Hans Bryuninckx, Executive Director, European Environment Agency, eksternt medlem
Poul Toftdahl, Expert Consultant, Københavns Kommune, eksternt medlem
Caroline Warner, forældrerepræsentant
Henriette Vollmers-Hansen, forældrerepræsentant
Joel Samaha, Teacher, medarbejderrepræsentant
Rasmus Hornecker, medarbejderrepræsentant og tillidsrepræsentant
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