Den fremtidige organisering omkring Lundehusskolen,
Høring fra Bestyrelsen for Skrammellegepladsen i Emdrup
Børn- og ungeforvaltningen, Københavns Kommune anbefaler, at fritidsinstitutioner omkring
Lundehusskolen organiseres som kommunal klynge bestående Skrammellegepladsen, RYAC,
Lunden/Græshoppen.
Bestyrelsen på Skrammellegepladsen bifalder, at Børne- og ungeudvalget har anerkendt det
eksisterende samarbejde mellem fritidsinstitutionerne og Lundehusskolen. Ved at bevare
Skrammellegepladsen, RYAC og Græshoppen som fritidshjem fastholdes og styrkes den
eksisterende variation i børnenes hverdag og institutionernes bidrag til Lundehusskolens
læringsmiljø.

1:1 strukturen og koordinerende netværk
Bestyrelsen anerkender 1:1 strukturen, men mener ikke det skal være som kommunal klynge,
men i stedet ved udbygning af et koordinerende netværk mellem fritidsinstitutionerne
omkring Lundehusskolen og det fremtidige fritidscenter Bispebjerg Nord1.
Et koordinerende netværk understøtter 1:1 strukturen ved, at Lundehusskolen kun skal
kommunikere med én samlet ledelse for fritidsinstitutioner omkring skolen. På den måde vil
fritidsinstitutionerne kunne bidrage til understøttelse og sammenhæng med skolens
aktiviteter.
Bestyrelsen kan ikke se, at en blanding af selvejende og kommunale er uladsiggørlig. Vi vil
gerne appellere til, at konstellation af denne art bliver grundigt undersøgt – både juridisk og
om der findes fortilfælde for lignende samarbejder.
Såfremt det ikke kan lade sig gøre, at skabe et netværk bestående af både selvejende og
kommunale institutioner, indstiller Bestyrelsen på Skrammellegepladsen, at de eksisterende
kommunale institutioner gøres selvejende. I det foreliggende foreslår forvaltningen, at
fritidscenter Bispebjerg Nord skal gøres selvejende, og derfor vil det være nærliggende, at de
kommunale fritidsinstitutioner også gøres selvejende.
Bestyrelsen finder det vigtigt, at fastholde Skrammellegepladsen og RYAC som selvejende
institutioner, fordi netop konstruktionen som selvejende har skabt og understøtte den
variation og særlige kultur, som de to institutioner bidrager til i området omkring
Lundehusskolen.
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Forvaltningen foreslår, at fritidscentrene og fritidsinstitutioner indgår i et netværk/klynge, hvilket bestyrelsen bakker
op om.

Bestyrelsen foreslår således, at RYAC og Skrammellegepladsen bevarer deres
fritidshjemspladser på de eksisterende matrikler. Fritidshjemsstrukturen kan eventuelt øges
med tilgang af flere selvejende institutioner.
Fritidspladserne på Lunden kan fordeles til de ovenstående eksisterende institutioner, som
allerede har kapacitet til fritidshjemmene. Men morgenåbningen på Lunden kan fastholdes, da
der er rigtig gode erfaringer med denne.
Fordeling af de eksisterende børn fra Lunden til de øvrige fritidsinstitutioner vil udligne
fordelingen af børn fra de ressourcestærke og de mindre ressourcestærke hjem. Endvidere er
det sådant, at selvejende institutioner er karakteriseret med et stærkt forældreengagement,
som er drivkræften for institutionerne. Dette stærke forældreengagement vil have en positiv
afsmittende effekt på børn og forældre fra de mindre ressourcestærke hjem.

Bibeholde klubpladser på Skrammellegepladsen
Bestyrelsen er glad for, at Børne- og ungeudvalget har valgt at bevare Skrammellegepladsen
som kulturinstitution, hvilket tyder på at udvalget anerkender, at vi fagligt og pædagogisk
tilbyder og arbejder i og omkring nogle læringsmiljøer, som ikke ses ret mange andre steder i
København. Dette skal også i den nye struktur styrkes og bevares.
Derfor vil bestyrelsen også gerne fastholde klubpladser på Skrammellegepladsen. Ved at lade
det fremtidige fritidscenter indgår i netværket vil dette være muligt. Skrammels pædagogik er
bygget op omkring, at integrere de yngste med de ældre i og omkring kulturen på
Skrammellegepladsen.
Dette ønsker vi naturligvis at fastholde, derfor er det nødvendigt at have klubpladser på
matriklen af hensyn til at kunne fastholde den motivation, som børn har for at save, hamre og
bygge eller passe en have.
Bestyrelsen er forstående for en eventuel udvikling, hvor der i fremtiden bliver et mindre
behov for klubpladser, derfor er bestyrelsen for Skrammellegepladsen enige i, at det kan blive
nødvendigt at justere i fordelingen mellem fritidshjemsbørn og klubbørn. Konkret foreslås
det, at der i takt med, at klubbørn stopper på Skrammellegepladsen, bliver nogle af pladserne
konverteret til fritidshjemspladser i det omfang, der er behov.

