
Hvidovre LærerforeningHvidovre LærerforeningHvidovre LærerforeningHvidovre Lærerforening    
Danmarks Lærerforening kreds 14 Danmarks Lærerforening kreds 14 Danmarks Lærerforening kreds 14 Danmarks Lærerforening kreds 14     
Idrætsvej nr. 73, Idrætsvej nr. 73, Idrætsvej nr. 73, Idrætsvej nr. 73, 2650 Hvidovre2650 Hvidovre2650 Hvidovre2650 Hvidovre 
Tlf. 36 77 70 14   014@dlf.org  www.dlfkreds14.dk 
 

11. november 2011 
 

Generalforsamlingsresolution 
 

Kvaliteten i Hvidovres skoler 
 
Hvidovre Lærerforening går ind for at bevare 11 skoler i Hvidovre. Forslaget om at lukke 2 
skoler skaber ikke bedre kvalitet for eleverne. 
 
En lukning af 2 skoler vil betyde, at faciliteterne for eleverne på de berørte skoler forringes. 
Der vil blive færre grupperum og værkstedsmuligheder samt større pres på faglokaler, hvilket 
vil gøre undervisningen generelt, samt mulighederne for inklusion, vanskeligere. 
 
En lukning af skolerne vil også betyde, at der skal investeres betydelige midler i om- og 
udbygning på de skoler, der skal modtage eleverne. Der skal ligeledes anvendes midler til 
selve flytningen og de fusionsinitiativer, der skal til for at få de modtagende skoler til at 
fungere. Disse midler kan anvendes bedre til kvalitet her og nu for alle skoler. 
 
En væsentlig del af argumentationen for at lukke 2 skoler er et faldende elevtal. Hvidovre 
kommunes egne prognosetal viser, at elevtallet i normalklasserne frem til 2016 forventes at 
falde med 94 elever til 5.420. Danmarks Statistiks prognosetal forventer flere elever. Til 
sammenligning var der i skoleåret 1997/98 5.137 elever i normalklasserne. 
 
For  

• at sikre kvaliteten for alle elever i kommunen 
• ikke at bruge unødvendige midler til om- og udbygninger og flytninger 
• fortsat at udnytte det kreative samarbejde mellem Sønderkærskolen, Billedskolen og 

Musikskolen 
• at bevare den samlede erfaring med integration, man har på Enghøjskolen 

skal Hvidovre Lærerforening hermed kraftigt opfordre politikerne til ikke at lukke de 2 skoler, 
men til gengæld arbejde for, at alle skoler i kommunen som minimum bliver stabilt 2-sporede. 
 
 
Vedtaget på Hvidovre Lærerforenings ekstraordinære generalforsamling den 9. november 
2011. 
 
 
 
 

Flemming Ernst 
Kredsformand 

den 11/11- 2011 Christian Tastrup 
Dirigent 

 
 

 
 


