
 

KØBENHAVNS KOMMUNE 

Børne- og Ungdomsforvaltningen 

NOTAT 

Til forældre- og institutionsbestyrelser i dag- og fritidstilbud, 

skolebestyrelser, lokaludvalg, Brug Folkeskolen, Skole og Forældre, 

Københavns Forældreorganisation, Københavns Fælleselevråd, 

Handicaprådet, de selvejende institutioners paraplyorganisationer og 

de faglige organisationer (LFS, BUPL, KLF, SKK) 

 

Høring om organisering af Fremtidens Fritidstilbud 

 

Børne- og Ungdomsudvalget sender hermed beslutning af 18. marts 

2015 om Fremtidens Fritidstilbud i lokal høring. På mødet vedtog 

udvalget de fysiske rammer af Fremtidens Fritidstilbud på baggrund af 

1. høring, og med den 2. høring er der nu mulighed for at kommentere 

på den lokale organisering af Fremtidens Fritidstilbud. 

 
Partierne i Børne- og Ungdomsudvalget har haft mulighed for at få deres 

kommentarer til forslagene med i høringen. De fremgår nedenfor som 

bilag til høringsbrevet. 

 

Høringsfristen er 1. maj 2015 

 

Med de lokale høringer beder Børne- og Ungdomsudvalget således 

om kommentarer til de anbefalede modeller for organisering af 

henholdsvis fritidsinstitutioner og fritidscentre. 

 

De anbefalede modeller for organisering for de enkelte skoler og 

fritidscentre kan findes HER og er desuden omfattet af den allerede 

trufne beslutning om, at såvel skoler som fritidscentre skal have en 

entydig og enstrenget ledelse. 

 

Børne- og Ungdomsudvalget vedtog på mødet den 18. marts det 

justerede forslag til fysiske rammer for Fremtidens Fritidstilbud, men 

tilkendegav samtidig, at det også i 2. høring om organisering vil være 

muligt at komme med yderligere bemærkninger til de fysiske forhold. 

 

Efter endt høring vil Børne- og Ungdomsudvalget på møde den 20. 

maj træffe endelig beslutning om Fremtidens Fritidstilbud. Der vil 

herefter blive gennemført lokale dialogprocesser om, hvordan 

beslutningerne føres ud i livet fra 1. august 2015 alle steder, hvor det 

er praktisk muligt. 

 

Bemærkningerne bedes indsendt via høringsportalen på 

www.blivhoert.kk.dk. I vil finde høringen under ”Høringstyper” og 

”Andre høringer”.  
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Bilag 
Kommentarer til de enkelte planer for skoler Fremtidens 
Fritidstilbud  
 
Fritidscentre Indre Nørrebro 
Det bør overvejes, om Kvisten som institution er egnet til at have 
klubberne fra 10 år, set i lyset institutionens rolle på Indre Nørrebro 
de sidste 15 år. 
Kan der tænkes alternativ ved brug af Murergården, Cappella eller 
Blågård Skole. 
Fra Enhedslisten, SF, Dansk Folkeparti og Socialdemokraterne 

 
Blågård Skole 
I dette skoledistrikt er det særligt vigtigt, at der er sammenhæng i 
børnenes liv, og at der er et stærkt og finmasket samarbejde mellem 
skole, fritidsinstitutioner og lokalområdets aktører. Vi opfordrer til, at 
alle parter i høringsperioden sætter sig sammen skaber den fælles 
platform for samarbejdet. 
Fra Enhedslisten, SF, Dansk Folkeparti og Socialdemokraterne 

 
Fritidscentre Indre By 
Spørgsmålet om, hvorvidt centret skal være selvejende netværk eller 
kommunal klynge er åbent, og vi opfordrer høringsparterne til at 
diskutere det indgående. 
Fra Enhedslisten, SF og Dansk Folkeparti 

 
Christianshavn Skole 
Det er vores ønske, at der bygges en ny skole på Holmen. Her kan der 
skabes de bedste muligheder for et sammenhængende børneliv. Vi 
opfordrer høringsparterne til at tage dette med i overvejelserne om 
fremtidens fritidstilbud.  
Fra Enhedslisten og SF 

 
Skolen på Islands Brygge 
Vi ønsker, at fremtidens tilbud afklares i forlængelse af, hvordan den 
nye skole på Islands Brygge skal organiseres, og at planerne ikke 
nødvendigvis implementeres, før den ny skole er færdig. De 
kommende år vil skolen stå med meget store pladsmæssige 
udfordringer. 
Fra Enhedslisten, SF og Dansk Folkeparti  

 
Lundehusskolen 
Det er afgørende, at den utilsigtede sociale og etniske opdeling 
imellem fritidstilbudene omkring Lundehusskolen nedbrydes i en ny 
samlet fritidsorganisation. Vi er åbne over for, at 
fritidsorganisationen organiseres som selvejende. 
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Fra Enhedslisten, SF, Dansk Folkeparti og Socialdemokraterne 
 

Dyvekeskolen 
Det er vigtigt, at fremtidens fritidsorganisation tænkes sammen med 
planerne om nyt kulturhus og bibliotek og nedrivningen af 
Solvangscenteret. 
Fra Enhedslisten, SF, Dansk Folkeparti og Socialdemokraterne 

 


