Støtteforeningen for Skrammellegepladsen i Emdrup
Beretning for året 1. maj 2014 – 30. april 2015
Aflagt på Generalforsamlingen torsdag den 7. maj 2015
Foreningen
Støtteforeningen blev stiftet på en stiftende generalforsamling den 8. maj 2007.
På dette møde blev foreningen vedtægter godkendt og der blev valgt en bestyrelse.
Bestyrelsen har underskrevet vedtægterne efter den stiftende generalforsamling.
Foreningen fylder i år således 8 år, og dette er den niende Generalforsamling.
Bestyrelsen
Bestyrelsen har efter sidste års generalforsamling den 22. maj 2014 konstitueret sig med
formand, kasserer og referent.
Formand - Lars
Kasserer – Lars med Nina som assistance
Referent - Alle på skift, men mest Lars
Dirigent - Alle på skift
Bestyrelsesmøder 2013 / 2014
Vi har holdt 4 bestyrelsesmøder siden sidste generalforsamling den 22. maj 2014 i september,
november, februar og april.

Støtteprincipper i Støtteforeningen
Lige fra starten i 2007 har vi haft 3 faste principper for vores støtte til Skrammellegepladsen.
1. Vi vil støtte Skrammel økonomisk
2. Vi vil støtte Skrammel moralsk
3. Vi vil bygge på de unge

Hvordan har vi støttet Skrammel økonomisk?
Bestyrelsen har diskuteret, hvilke arrangementer eller andre formål, foreningen kan støtte
Skrammellegepladsen med. Det har også været diskuteret, om foreningen skulle søge fonde
om penge til Skrammellegepladsen.
Det er et eksempel på, hvordan vi kan give en hånd til Skrammellegepladsen på de steder,
hvor der ikke er økonomiske muligheder i driften.
Som et eksempel på økonomisk støtte har foreningen i forbindelse med Skrammellegepladsens
70 års jubilæum i august 2013 bevilliget et beløb på 10.000 kr. som støtte til udgivelsen af
bogen ”Børn af Skrammel”.
I 2015 har vi givet det hårdt prøvede personale en erkendtlighed, en vin- og chokolade gave til
alle tilbageværende 6 faste medarbejdere samt 3 vikarer.
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Hvordan har vi støttet Skrammel moralsk?
Bestyrelsen har diskuteret, hvorledes vi kan støtte Skrammellegepladsen moralsk i forhold til
den kommunale planlægning mv.
Vi er enige om, at vi bedst kan bruge den store medlemsstyrke som et beredskab, der kan
holdes klar, hvis Skrammellegepladsen trues i den kommunale planlægning.
I første 7 år har der ikke været brug for politisk opbakning til Skrammellegepladsen.
Nu er der vedtaget en ny Folkeskolereform, som betyder, at der i en lang overgangsperiode
overføres både medarbejdere og midler fra fritidshjem til skolen.
Dette har stillet store krav til Skrammellegepladsens bestyrelse og personale om at finde en
form og en måde at drive stedet videre på i samarbejde med skolen.
Bestyrelsen har på et møde med Skrammellegepladsens nye leder i april 2014 kort diskuteret,
hvordan vi som støtteforening kan hjælpe fremover.
På et forældremøde den 7. maj 2014 har vi givet et kort oplæg om støtteforeningen og i den
forbindelse har vi tilbudt vores hjælp på den måde, at støtteforeningen stiller sig til disposition
for Skrammelegepladsens bestyrelse.

Kampen om Skrammellegepladsen
Herefter var freden så også forbi og Støtteforeningen har i det forgangne år været meget aktiv
i det arbejde, som en stor gruppe forældre har startet for Skrammelegepladsens overlevelse.
Kommunens udspil har været at lukke alle fritidshjem og samle dem i store enheder omkring
skolerne, også i dette område omkring Lundehusskolen.
Vi har henover efteråret og vinteren protesteret og ved hjælp af vores kraftige modstand har
vi fået ændret planen lokalt til at fritidshjem på først 3, senere 4 matrikler overlever, herunder
også skrammel og RYAC, men at vi mister vores fritidsklubbørn, der skal samles i Fritidscenter
Nord på flere forskellige andre adresser.
Til gengæld for tabte klubbørn har vi imidlertid fået stillet i udsigt, at vi vil få tilført endnu flere
fritidshjemsbørn, især fra Emdrup Søgård, der afvikles som fritidshjem. Dette vil fremtidssikre
Skrammels økonomi, og vi kan derfor ikke sige nej tak til denne udvidelse.
På det seneste har vi forlangt en Selvejende ledelse af alle fritidshjem under 1 ledelse (1:1)
omkring Lundehussskolen, og ved en snedig kontakt til 4 partier i Børne- og Ungdomsudvalget
har vi på forhånd, forud for Høring nummer 2, opnået tilsagn om, at disse partier med flertal i
udvalget vil ”være åbne overfor en Selvejende Ledelse”. Dette er godt politisk håndværk!
Vi har i høringssvaret desuden forlangt, at Skrammel kan bibeholde nogle klubpladser efter det
behov, der vi være fremover.
Nu hvor Høring nummer 2 er afsluttet, så afventer vi udvalgets endelige afgørelse den 20. maj
2015, hvorefter der skal gennemføres lokale forhandlinger.
Men vi står stærkt inden disse lokale forhandlinger, forhåbentlig med en tydelig og entydig
politisk beslutning for vores område.
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Hvordan organiserede vi modstanden og hvem hjalp os?
Modstanden har bygget på et helt enestående stort hold ualmindeligt stærke og vedholdende
forældre, der vil kæmpe for Skrammellegepladsen for deres børns skyld.
Forældrene nedsatte en Task Force Gruppe, der har koordineret arbejdet gennem 2 grupper på
Facebook samt systematiske mange Status-møder, 3 store og vellykkede demonstrationer på
Rådhuspladsen i samarbejde med gruppen ”Bevar de små Fritidshjem i København”, 1
offentligt møde med politikere, iværksat af Lokalrådet for Bispebjerg og afholdt på RYAC samt
systematiske kontakter og korrespondance til 4 politiske partier i Børne- og Ungdomsudvalget,
der også har været vist rundt på Skrammellegepladsen og på skolens fritidshjem Lunden.
Desuden har vi været i kontakt med forskere på daginstitutionsområdet, Erik Sigsgaard på
UCC, Charlotte Ringsmose og Grethe Kragh-Müller på Århus Universitet (Afdeling i Emdrup).
De sidste to forskere barslede med en diger forsknings-rapport med kraftige advarsler om
store daginstitutioner netop dagen før vores sidste store demonstration på Rådhuspladsen,
hvor politikere fra de 4 partier var inviteret som talere.
Støtteforeningen har leveret høringssvar i to store høringer om Fremtidens Fritidstilbud.
I den første kommunale høring om ”den fysiske placering af fremtidens fritidstilbud” indkom
der hele 666 svar fra hele byen og især mange fra området her omkring Lundehusskolen, og
fra Skrammels forældre og RYAC’s forældre, personale mv.
I den anden kommunale høring om ”den fremtidige organisering af fritidsområdet lokalt”
indkom der over 1.000 svar fra hele byen og igen især mange fra vores område.
Forud for Høring nummer 2 har Støtteforeningen været involveret i et vigtigt møde med
bestyrelsesmedlemmer og ledelse på RYAC den 25. marts 2015 for at skabe et stærkt
samarbejde mellem især Skrammel og RYAC om Selvejende ledelse af fritidsområdet ved
Lundehusskolen.
Kort efter har vi overladt scenen til de to institutioners bestyrelser, der holdt et fælles møde
den 9. april 2015 og aftalte retningslinier for Høringssvar i Høring nummer 2.
Alle høringssvar blev herefter koordineret efter nogle fælles hovedpunkter og fælles krav til
kommunen, og det er lykkedes at få et godt fodslag i høringen, dog også suppleret med en del
ny modstand fra de kommunale fritidshjem i området.
Skrammellegepladsen vil overleve, næsten stærkere end før og vi skylder de unge forældre i
Task Force meget stor tak for at det er lykkedes eller at det vil lykkes.

Hvordan har vi bygget på de unge?
Der har tidligere 4 gange været gennemført et årligt unge-arrangement i januar måned med
økonomisk støtte fra foreningen. Der har deltaget cirka 20-25 unge pr. gang og det har været
rigtig hyggeligt at se de unge mødes i deres gamle klub.
Men Bestyrelsen har ikke villet gentage dette arrangement i 2013, 2014 og 2015, fordi
personalet har skønnet, at arrangementet kræver for meget arbejdskraft fra fritidsklubben i
forhold til udbyttet for klubben.
Vi mangler således efter vores målsætninger nogen gode, nye initiativer på dette felt.
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Arrangementer afholdt i året 2013 - 2014
Loppemarked i juni 2014
Loppemarkedet blev afholdt i fint vejr og med god stemning og god tilslutning.
Efterhånden er det blevet en fin tradition og antal af boder og aktiviteter vokser år for år.
Vejret i juni bliver også bedre og bedre år for år.
Vi krydser fingre for vejret ved dette års Loppemarked også. Det er den 20. juni 2015.
Bankoarrangement i oktober 2014
Bankoarrangementet blev som sædvanligt en stor succes.
Især forældre med børn kommer til dette arrangement.

Planer for det kommende år 2015 - 2016
Der er foreløbig planlagt følgende møder og arrangementer for resten af 2014.
Den nye bestyrelse skal beslutte det videre.
Mødekalender for 2014 - Møder og arrangementer for resten af året
Generalforsamling torsdag den 7. maj 2015 kl. 17,00 – 19,00 (Annika)
Loppemarked lørdag den 20. juni kl. 9,00 -16,00 (Åbent 10,00 – 15,00) (aftaler senere)
Sommerferie
Sommerfesten på Skrammel fredag den 21. august 2015 kl. 18,00
Bestyrelsesmøde nr. 38 mandag 7. september 2015 kl. 17,00 – 19,00 (Nina)
Banko-arrangement torsdag den 8. oktober 2015 kl. 17,00 – 21,00 (åbner kl. 18,00) (Sussie)
Bestyrelsesmøde nr. 39 mandag 16. november 2015 kl. 17,00 – 19,00 (Lars)
Vi henviser i øvrige til hjemmesiden
www.skrammelvenner.dk
Til Sommerfesten til august har vi planlagt nogle store overraskelser for forældrene. Det er
noget med Musik, med Lotteri og med Fotografering, og Støtteforeningen vil gerne markere, at
Skrammellegepladsen med nød og næppe overlevede netop i år.

Lars Fløche
7. maj 2015
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