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Høringssvar fra Kvisten, socialpædagogisk fritidsforanstaltning på Indre Nørrebro 

Vedr. justering af klynger og netværk 

 

Vi anerkender principperne bag forslaget til organiseringen af klyngerne og det forslag, forvaltnin-

gen har udarbejdet herunder at ungdomsklubber for de 14-17 årige fremover også skal indgå i 

klynger og netværk. 

 

Vi vil derfor anmode det politiske udvalg om at være opmærksomme på Kvistens helt særlige 

socialpædagogiske og by dækkende profil og at det rum for udvikling, netværk og pædagogiske 

eksperimentarium som Kvisten også er, bliver sikret i den fremtidige klyngekonstruktion som 

Kvisten skal indgå i. 

 

Kvisten er kendetegnet ved at have en helt særlig værkstedsprofil med værksteder der 

frekventeres af et bredt udsnit af Københavns borgere – unge og voksne, studerende og i arbejde, 

enlige og familiefædre og mødre, musikinteresserede, knallertkyndige, og man kunne blive ved. 

Denne mangfoldighed er berigende for alle brugere af Kvisten og er et aktiv i det daglige 

pædagogiske arbejde. Den særlige sammensætning af brugere tilfører huset en masse energi, som 

er til glæde for alle. 

 

Kvistens særlige organisering med værkstedstilbud udnyttes og indtænkes i forhold til 

Folkeskolereformen og i forskellige sammenhæng i det omkringliggende samfund. Vi bringer 

værkstederne og medarbejdernes ekspertise og særlige fagligheder i spil i forbindelse med Stærkt 

Samarbejde og Åben Skole, og vi bruger værkstederne aktivt i vores gadeplansindsats, bl.a. med et 

mobilt motorværksted på Kapelvej og Blegdamsvej der primært henvender sig til 18+ grupperinger 

og medvirker til at holde ro i området.  

 

Kvistens værksteder bliver også bragt i spil når vi samarbejder med skolen om at etablerer særligt 

tilrettelagte forløb til elever der af forskellige grunde mistrives og har det vanskeligt. Vi bruger 

værkstederne i samarbejdet med fritidsklubberne, ungdomsskolen og foreningslivet, og vi indgik i 

2014 en partnerskabsaftale med STU Taga Skolen, der en gang om ugen har elever på alle vores 

værksteder. 

 

 



På Kvisten har vi i kraft af værkstedernes faciliteter og fagpersonale en bred vifte af voksne 

medlemmer, der kan agere rollemodeller for vores unge – de afspejler det omkringliggende 

samfund i karrierevalg, studieliv og fritidsliv, og kan udfordre stereotype forestillinger og give 

inspiration til nye drømme for uddannelse eller fritidsliv hos vores unge. De voksne medlemmer 

får ”i bytte” et mere nuanceret og mere positivt kendskab til de unge som kommer i 

ungdomsklubben. 

 

Kvistens unikke struktur giver os en helt særlig mulighed i forhold til overgange, forældre kontakt 

og partnerskaber. Når en ung bliver indmeldt i klubben får forældrene automatisk mulighed for at 

benytte husets værkstedstilbud, hvilket medvirker til at forældrene får en helt naturlig og legitim 

tilgang til huset. Værkstedsorganiseringen muliggør også at unge med interesse for musik, 

formgivning og keramik, træ og eller metal kan melde sig ind på værkstederne når de bliver for 

gamle til at gå i ungdomsklubben, hvilket også kan være til gavn for unge der har brug for lidt 

ekstra støtte i overgangen fra ungdomsklub til voksenlivet. 

 

Kvisten er samskabelse og inklusion hver eneste dag, i bredeste forstand og på helt naturlig vis. 

Husets mangfoldighed muliggør, at vi kan tilbyde unge og voksne at være en del af et stort 

produktivt fællesskab der bygger på rummelighed, tolerance, involvering, anerkendelse og tillid.  

Vi tilstræber og arbejder dagligt for at skabe et godt samspil mellem unge og voksne.  

Kombinationen med ungdomsklub og værksteder giver os en enestående mulighed for at arbejde 

med medborgerskab - samfundsmæssige normer og ageren i sociale sammenhænge. Vi tilbyder et 

trygt miljø, hvor husets medarbejdere er til stede og kan guide, vejlede og være med til at etablere 

positive møder imellem brugerne på tværs af alder, interesse og livssituation.  

 

 

Med venlig hilsen 

 

Christian Roikjer                             Jane Hvid 

Leder KVISTEN   Souschef KVISTEN 
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Tillidsrepræsentant i KVISTEN 


