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Høringssvar vedr. Fremtidens Fritidstilbud
Hej!
Mit høringssvar fokuserer på bevarelsen af fritidshjemmet i Rymarksvænge Aktiv Center,
Fritidshjemmet Pomfritten på Rymarksvej 13 på ydre Østerbro i Ryparken. I folkemund kaldes
det RYAC, og det kalder jeg det videre.
I f. m. det seneste Pia Allerslev har udtrykt i medierne (Vanløsebladet uge 6: http://www.epages.dk/vanlosebladet/335/, side 4) forstår jeg, at RYAC (stadig) er lukningstruet fordi det:
1) er et lille fritidshjem (normeret til 44 børn)
2) grundet beliggenhed
Pia Allerslev og Børne- og Ungdomsudvalget har tidligere omtalt skolereformens længere
skoledages negative indvirke på fritidshjemmenes arbejdspladser. En generel og nem løsning
er at forlænge lukketiden med 1 time.
Jeg vil videre tale for at RYACs beliggenhed er lige præcis det, der gør, at det er
uhensigtsmæssigt at lukke det.
Jeg vil afslutte med en anmodning om at bevare RYAC, et forslag til, hvordan det kan lade sig
gøre og til sidst et forslag om, hvad der skal til, hvis RYAC lukkes.
Kort om RYAC:
RYAC samarbejder med Lundehusskolen i Emdrup. RYAC ligger ca 2,2 km fra Lundehusskolen.
Fritidshjemmet er selvejende og er en del af en integreret institution. Der er børnehave,
fritidshjem, fritidsklub, ungdomsklub og pensionistklub. Der er samarbejde på kryds og tværs.
Fritidshjemmet har god økonomi og er kultur- og integrationsskabende i nærsamfundet.
Personalet er dybt engagerede i børnene og deres familier, og har en kæmpe indflydelse på
områdets udvikling.
Beliggenhed:
Det er ikke nogen hemmelighed at Rymarksvænge/Ryparksområdet er en del af København,
der er socialt belastet, og lå nr. 37 på ”ghetto-listen” i Danmark i 2012:
(http://www.dr.dk/Nyheder/Indland/2012/07/14/114231.htm).
RYAC er med til at udvikle og sikre at området blomstrer og at børnefamilier tilflytter og bliver.
Kigger man på det socioøkonomiske Københavnerkort viser det med al tydelighed, at området
i Ryparken døjer med sociale udfordringer. Der er megen arbejdsløshed, mange uden
uddannelse, lav indkomst m.m. En virkelighed som personalet i RYAC’s fritidshjem kender alt
til i deres daglige arbejde, og de har over tid hjulpet udsatte familier med problemer som bl.a.

analfabetisme - krigstraumer - alkoholproblemer m.m. Fritidshjemmets personale engagerer
sig utroligt meget i disse familier, og støtter ved at motivere og hjælpe med at strukturere
disse familiers hverdag både på det mere overordnede plan men også helt ned i detaljen, hvor
der ydes hjælp til helt konkrete problemstillinger, som at få sit barn op og i skole om
morgenen. Fjernes RYAC så fjernes disse familiers støtte og hjælpende hånd ind i samfundet.
Vi mister en billig og virkningsfuld integrationsindsats i hverdagen. Den stadig faldende
kriminalitet kan formodes at øge igen.
Det hedder sig, at ”den politiske ambition er at skabe sammenhæng og tryghed i de 6-9 åriges
hverdag, og samtidig sikre familierne mere kvalitetstid”. Dette er og har RYAC længe været
garant for.
Ca. 90% af RYACs børn bor ved siden af eller meget tæt på fritten. Det vil sige, at de alle har
2-2,5km vej til Lundehusskolen. Hvis I beslutter at lukke RYAC, vil det indebære, at flertallet af
børnenes forældre skal rejse op til 2 x 2,5km mere dagligt for at hente fra en satellit institution
tæt på Lundehusskolen eller fra den økonomisk bæredygtige institution på Lundehusskolen
med 300-448 børn (alt efter hvor mange satellitter der skabes/beholdes). Det ville være løgn
at sige, at der er gode rejsemuligheder fra Ryparken til Lundehusskolen, med mindre man bor
tæt på bus 21, der kører op ad Tuborgvej. Om vinteren kan der gå op til 20 minutter mellem
busserne fra Emdrup mod Rymarksvej. De fleste Københavnere kender godt Tuborgvej
(desværre). Jeg går ud fra, at I også ved, hvordan den er i myldretrafik. Tanken om børn, der
står og venter ved Emdrup busstoppested i mere end nogle minutter, er ikke rar. ”Ja, men
børn skal da ikke rejse alene, når de kun går i frit!” tænker du måske nu, eller ”Deres forældre
henter naturligvis”.
Jeg er alenemor. Jeg har et tilfredsstillende og krævende fuldtids arbejde i en privat
virksomhed. Jeg er (i sammenligning med nogle af de 43 familier, der er direkte tilknyttet
RYAC) hvad man kalder ressourcestærk. Som tidligere henvist, er Ryparken et område med
forholdsvis store sociale problemstillinger. Der er familier, der hænger sammen og fungerer,
fordi RYACs pædagoger og leder kender og støtter dem. De giver et trygt og kontinuerligt
sammenhæng for børnene i deres hverdag. De samme familier er afhængige af, at deres børn
kan gå hjem selv fra fritidshjemmet. Familierne fungerer så optimalt som muligt, fordi deres
børn kan gå hjem selv kl.18.00 fra fritten og være hjemme kl. 18.03. For disse børn og deres
familier er behovet for, at RYAC fortsætter, enormt.
For min søn og jeg vil en lukning af RYAC betyde, at sund hjemmelavet-fra-bunden aftensmad
står på bordet kl. 18.45 de fleste dage, i stedet for kl. 18.00. Vi spiser nok på et kvarter.
Puster mave og småsnakker i 5 minutter. Afdækker bord, 5 min. Så er kl. ca. 19.10 – i stedet
for at klokken ca. er 18.25. Min søn er 7 år, og har stadig brug for at komme i seng kl. 19.30
og sove senest kl. 20.00. Matematikken er nem. Vores familietid forkortes med 45minutter om
dagen, hvis RYAC lukker. 225 minutter mindre tid til nærvær om ugen. Det vil sige, at vi
ugentligt mister en lille smule over 3 timer til at læse bøger, lave lektier, lege, bare være, gå
til svømning, bage en kage, snakke om livet og lidt om dit og dat.
Der er mange familier i Rymarksvænge, der mister meget hvis RYAC lukkes og børnene er på
Lundehusskolen.

RYAC mistede retten til morgenåbning omkring sommerferien i 2014. Dette har indebåret, at
et flertal børn ikke kommer i skole til tiden, som før kom til tiden. Når fritidshjemmet kunne
drive en morgenåbning og afleverede børnene i skole i privat bus, blev det brugt af op imod 30
børn. Hvis vi igen fik morgenåbning ville jeg gøre brug af det de fleste af ugens dage. Hvis der
var morgenåbning på RYAC ville jeg aflevere min søn kl. 07.10, og være helt tryg med, at han
ville komme godt og glad i skole. Jeg bruger ikke morgenåbningen på fritidshjemmet Lunden,
der er på skolen. Hverken min søn eller jeg føler, at det er en god start på skoledagen. Hvis
der nu stadig var morgenåbning på RYAC, ville jeg være på arbejde kl. 07.30. Jeg ville gå
kl.16.00. Jeg ville hente kl.16.30. I dag, hvis jeg er heldig, er jeg på arbejde lidt i kl. 09.00
efter aflevering i skolen. Jeg går fra arbejde mellem 16.00 og 16.30. Jeg er glad for, at jeg har
et arbejde, hvor jeg kan flekse min tid. De dage, hvor min søn er hos sin far, arbejder jeg over
for at udfylde mine opgaver og kompensere i tid. Jeg klager ikke, just stating the facts. Med
bevarelse og morgenåbning på RYAC ville jeg have en mere sammenhængende arbejdstid og
flere muligheder for at bruge byen med min søn og f. eks. mulighed for at afspadsere ved barn
syg i stedet for at tage feriedage.
Jeg fortæller jer disse ting om RYAC, om Rymarksvænges familier og om mig selv med håbet
og troen på, at I vil genkende noget i jer selv. Se, at det ville være ødelæggende for
nærsamfundet, og at I nu aldrig ville drømme om at lukke RYAC. Jeg håber, at I et eller andet
sted er blevet berørt og ser, hvad en lukning vil betyde i flere lag og nuancer. Hvad det vil
betyde for børnene, for forældrene, for familielivet, for arbejdstrivsel, for sygemeldinger, for
brugen af byen og dens forretninger etc. etc. etc. Det er for, at I skal se hvad en lukning af
RYAC, og mange andre små fritidshjem, kan betyde på flere niveauer i samfundet.
Min anmodning er:
Bevar Fritidshjemmet Pomfritten!!! Og giv os gerne muligheden for at holde morgenåbent
tilbage. Vi vil beholde vores daglige ledelse, pædagoger og pædagogmedhjælper. Det er dem,
der er kulturbærende og det er disse ildsjæle, der løfter området socialt. Som jeg ser det, er
der mulighed i Jeres forslag til at skabe et fritidshjemsfælleskab med en fælles koordinator,
således at man kan imødekomme ønsket om 1:1 princippet. Jeg tænker, hvis det lykkes for
nogle af fritidshjemmene at overleve, kunne man lave et koordinerende fælleskab på tværs af
selvejende og kommunale institutioner.
Hvis I beslutter, at RYAC skal lukkes, er der nødt til at ske nogle ting for at sikre
Rymarksvænges børn.
1) Ny busrute fra samme busstopsted som 14 kører fra i dag, i Ryparken ved Netto. Denne bus
må køre op ad Emdrupvej, og have et busstopsted udenfor Lundehusskolen
2) For videre at sikre en sikker skolevej, skal der indrettes et overgangssted med lys på
Lersøpark Allé udenfor skolen
3) Personalet fra RYAC tilbydes som samlet gruppe arbejde i en af satellitterne eller på den
kommende institution på Lundehusskolen, hvor alle nuværende RYAC børn bliver tilbudt plads
på deres afdeling. Dette for at sikre børnenes fortsat gode udvikling og tryghed og kontinuitet i
støtten til familierne
4) Øget indsats til Rymarksvænges familier, der har sociale problemstillinger
Tak!
Ruth Sollitt

