BESLUTNING OM PUNKT 5 FRA B&U-MØDET DEN 18. MARTS 2015
DET UNDERSTREDE HAR BETYDNING FOR OMRÅDET VED LUNDEHUSSKOLEN

BESLUTNING
Det Radikale Venstre stillede følgende ændringsforslag:
"at processen i tilknytning til Fremtidens Fritidstilbud udskydes indtil pædagogiske og
økonomiske forhold er nærmere belyst".
Ændringsforslaget blev forkastet efter afstemning med følgende resultat:
For stemte 2 medlemmer: B.
Imod stemte 8 medlemmer: A, C, F, O, V og Ø.
Ingen medlemmer undlod at stemme.
Indstillingens 1. at-punkt blev herefter godkendt med følgende ændringer ønsket af et enigt
udvalg:
Vedrørende bilag 37 om Blågård Skole tilføjes institutionen "Murergården" som en del af
skolens samlede fritidsinstitution. Institutionens klubpladser tilknyttes desuden fritidscenter
”Indre Nørrebro”.
Vedrørende bilag 40 om Lundehusskolen tilføjes institutionen "RYAC" som en del af skolens
samlede fritidsinstitution. Institutionens klubpladser tilknyttes fortsat fritidscenter ”Bispebjerg
Nord”.
Vedrørende bilag 48 om Tove Ditlevsen Skole præciseres det, at det kan besluttes i den lokale
drøftelse, at de børn, der allerede er indmeldt i "Saxogården" og "Garvergården" kan blive der,
mens pladserne i "Saxogården" overgår til KKFO'en, når der indskrives nye fritidshjemsbørn og at pladserne i "Garvergården" flyttes, når der er fundet egnede lokaliteter tættere på skolen
og når disse er indrettet.
Indstillingens 2. at-punkt blev godkendt.
Indstillingens 3. og 4. at-punkt blev taget til efterretning.
Indstillingens 5. at-punkt blev godkendt.
Det Radikale Venstre ønskede følgende tilført beslutningsprotokollen: "Vi havde gerne set at
BUU havde haft en drøftelse af kommunens fritidspædagogik forud for beslutningen om en ny
organisering af kommunens fritidsinstitutioner. Herudover mener vi ikke, at den samlede
økonomi er fuldt belyst. Derfor ønsker vi at sagen udsættes til ovenstående er fuldt belyst".
Et enigt udvalg ønskede følgende tilført beslutningsprotokollen: ”Det er vigtigt for udvalget at
understrege, at med denne beslutning, har vi taget stilling til de fysiske rammer. Vi sender
spørgsmålet om den ønskede organisering af fritidsinstitutionerne i det enkelte skoledistrikt og
fritidscentre i de enkelte lokalområder i høring. Det er ydermere vigtigt for os at tilkendegive,
at denne anden høring vil blive taget ligeså seriøst som den første, og at der endnu ikke er
besluttet noget, der ikke kan ændres frem mod mødet i Børne- og Ungdomsudvalget den 20.
maj 2015.”

