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Vedrørende høring om forslag til ”Fremtidens Fritidstilbud”
Bispebjerg Lokaludvalg takker for muligheden for at udtale os i høringen
om forslaget til ”Fremtidens Fritidstilbud”.
Lokaludvalget har drøftet forslaget på mødet den 22. januar – hvor flere
lokale fritidshjem samtidig fik mulighed fremlægge deres holdninger til
forslaget. Lokaludvalget har desuden gennemført et dialogmøde mellem
forældrerepræsentanter fra lokale fritidshjem og repræsentanter fra Børneog Ungdomsudvalget.

Ikke et entydigt billede
Utterslev – Tagensbo – Grøndalsvængets skoler:
På baggrund af diverse tilbagemeldinger og lokaludvalgets kontakter til de
lokale skoler og institutioner tegner der sig ikke noget entydigt billede af
holdningerne til forslaget til ”Fremtidens Fritidstilbud”.
Institutionerne (skolebestyrelserne) tilknyttet Tagensbo Skole,
Grøndalsvængets Skole og Utterslev Skole har således ikke de store
indvendinger med den del af forslaget, der går på at samle fritidstilbuddene
på skolerne.
Utterslev Skole har hele tiden haft et sådan tilbud. Tagensbo Skole er godt
på vej som følge af opbygningen/moderniseringen – og det samme gør sig
gældende for Grøndalsvængets Skole hvor ombygning er på vej med
mulighed for nye ramme for et fritidshjems tilbud.
Men der er stor usikkerhed og bekymring for den del, der handler om
forslaget til ledelsesstruktur. Hvor f.eks. Utterslev Skole (med KKFO) er
bekymret for, at deres nuværende struktur skal omlægges.
I dag er der en velfungerende fælles ledelse med fritidshjem/skole, som har
en afgørende positiv effekt i det daglige arbejde - også set i lyset af
skolereformen. Der er stor bekymring for at denne velfungerende
samtænkning og brug af hinandens resurser vil blive undermineret, hvis
fritidsklub tilbuddet skal underlægges en anden tværgående ledelse.
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Lundehusskolen og delvis Holbergskolen:
Fra Lundehus Skolen gives der udtryk for stor bekymring og
utilfredshed blandt forældrene med forslaget om at samle
fritidshjemmene på skolen og lukning af fritidshjemstilbuddene på
specielt RYAC og Skrammellegepladsen. Samme bekymring kommer
til udtryk i kommentarer fra TKs Ungdomsgård, der især samarbejder
med Holbergskolen
Lokale løsninger:
Ovenstående bekræfter klart, at der er behov for en yderligere lokal dialog,
inden der bliver taget endelige beslutninger om Fritidshjemmenes fremtid
og organisering. Bispebjerg Lokaludvalg opfordrer derfor til, at der
iværksættes en tæt dialog med repræsentanter fra skoler og fritidshjem i
forbindelse med udarbejdelsen af en implementeringsplan – således at der
tages de helt nødvendige lokale hensyn.
Bispebjerg Lokaludvalg stiller gerne ressourcer til rådighed for at hjælpe
med at facilitere en sådan lokal dialog.
Lokale udfordringer / Lundehusskolen /Holbergskolen:
RYAC;
RYAC, som er beliggende i området ved Ryparken, udgør en særlig
udfordring. Området er de seneste år blevet tømt for flere og flere
funktioner. Lokaludvalget har overfor blandt andet Teknik- og
Miljøborgmesteren peget på, at der bør gøres en ekstraordinær
forebyggende indsats for at undgå, at området Ryparken ender som et
”udsat boligområde”.
RYAC spiller her en væsentlig lokal rolle i arbejdet med udsatte
børnefamilier og i relation til at lægge en dæmper på blandt andet
kriminalitet i området.
Det er lokaludvalgets oplevelse, at RYACs placering og nuværende struktur
giver pædagogerne mulighed for en målrettet indsats og kontakt med de
udsatte familier. Hvis det nuværende forslag bliver realiseret, vil det betyde,
at elever fra Ryparken/Rymarksvænge vil have næsten 2 km mellem hjem
og skole/fritidstilbud. Det kommer næppe til at fungere godt.
Bispebjerg Lokaludvalg vil derfor anbefale, at et samlet fritidstilbud
fastholdes i de nuværende helt unikke rammer på RYAC. Både af hensyn til
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børnefamilierne – men også af hensyn til områdets udsatte position.
Der bør ikke flyttes flere funktioner/tilbud fra Ryparken/Rymarksvænge på nuværende tidspunkt. En nedprioritering af RYAC som et
sted med et samlet fritidstilbud med fritidshjem vil efter lokaludvalgets
vurdering kunne få betydning for at fastholde også de mere
ressourcestærke forældre i Ryparken.
Skrammellegepladsen:
Lokaludvalget finder også, at det bør tages hensyn til de unikke steder, - her
tænkes der på Skrammellegepladsen, som var den første legeplads af sin art
i hele verden.
Ifølge forslaget er det tanken, at Skrammellegepladsens fritidshjempladser
skal erstattes med klubpladser. Der er dog en udbredt lokal bekymring for,
at forsvinder fritidshjempladserne, vil sammenhængen i arbejdet på
Skrammellegepladsen også forsvinde – og dermed på sigt, også betyde en
lukning af dette specielle sted. Skrammellegepladsens nærhed på skolen
burde også tale for, at dette specielle sted/tilbud burde kunne videreføres –
som en del af samlet fritidstilbud.
Bispebjerg Lokaludvalg finder det vigtigt, at der fortsat er nogle varierede
og unikke fritidstilbud til børnene i hele byen. Der er børn, der netop har
brug for at udfolde sig på en Skrammelegeplads – eller få et medansvar for
heste, grise, kaniner eller bygge huse som det i dag sker både på RYAC
og/eller Skrammellegepladsen og andre steder i København.
Specielt omkring Lundehusskolen er der en lokal bekymring for, at det
bliver svært at få de unge til at tage imod et klubtilbud, hvis de ikke fra
skolestart har benyttet en fritidsplads i lokalområdet. Forringelsen af
tilknytningsforholdet kan især ramme de mest udsatte unge, der i forvejen
er svære at fastholde en kontakt til, og som samtidig har et særligt behov for
et pædagogisk tilbud tæt på hjemmet. Denne bekymring bliver også rejst fra
institutioner tilknyttet Holberg Skolen.
Bispebjerg Lokaludvalg skal ikke ”kloge sig” på det fagligt pædagogiske,
men der er bekymring for, at etablering af store centrale fritidshjem i
relation til f.eks. Lundehusskolen betyder, at indsatsen overfor de
ressourcesvage børn vil blive forringet – og at det på sigt vil betyde et tab af
ofte de omtalte meget unikke fritidshjem. En nedlukning af RYAC og
Skrammellegepladsen, der pædagogisk har unikke faciliteter herunder
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byggelegeplads og omfattende dyrehold, vil uundgåeligt betyde en
væsentlig forringelse af tilbuddet til de relevante børnegrupper. Det
kan desuden komme til at betyde et fravalg af Lundehusskolen.
Vi vil således igen understrege behovet for, at det bliver muligt at
foretage for lokale løsninger indenfor den lidt større ramme, som er
ved at blive lagt.
Løsninger der inddrager og tager hensyn til de formentlig kun ganske få
institutioner i København med helt ekstraordinære tilbud.
Denne dialog bør igangsættes med konstruktiv inddragelse af forældrene –
men også med inddragelse af alle de dygtige medarbejdere, der er ansat på
skolerne og i institutionerne.
Dette er afgørende, hvis de foreslåede, nødvendige ændringer skal
gennemføres i ordentlighed og med opbakning og tilfredshed fra forældre
og børn.

Med venlig hilsen

Alex Heick
Formand
Bispebjerg Lokaludvalg

Tove Auda
Formand
Bispebjerg Lokaludvalgs Bylivsudvalg
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