
Høringssvar – organisering af klynger og netværk 

 

Personalet på Bellahøj Fritidscenter anbefaler, at de selvejende institutioner i 

området omkring Rødkilde Skole organiseres i et netværk, bestående af 

institutionerne i det nuværende Netværk Bellahøj (tidl. FRIE6) - Bellahøj 

Fritidscenter, Bellahøj Børnehave, Riiset, Fritidshjemmet Lindholm samt KKFO 

Rødkilden, Børnehuset Spiretoppen og Parkhøj. 

Dette netværk vil med nuværende normeringer samlet rumme 731 børn - en 

størrelse, som både økonomisk og personalemæssig er bæredygtig. 

 

I Netværk Bellahøj samarbejder vi allerede om en del af de tiltag, som der i 

reformen lægges op til. Børnehaver og vuggestue benytter f.eks. fritidshjemmets 

lokaler i formiddagstimerne, og lokalerne benyttes også i forbindelse med vores 

Stærke Samarbejde med Rødkilde Skole. Vi er i gang med at etablere en 

ressourcebank med henblik på at dele pædagoger med særlige kompetencer, 

ligesom vi afholder fælles personalemøder og -arrangementer omkring f.eks. de 

pædagogiske pejlemærker. 

Netværk Bellahøj rummer hele spektret fra 0-18 år, og dén sammenhæng, som vi 

i fællesskab kan tilbyde børn og familier, giver netværket stor faglig styrke. 

 

Hvorvidt den foreslåede organisering af kommunens institutioner er pædagogisk 

forsvarlig, tillader vi os at sætte et stort spørgsmålstegn ved - for hvor er 0-18 

års perspektivet blevet af? 

 

I forhold til den nuværende struktur indebærer forslaget, at børnene på Rødkilde 

Skole kun har et lokalt forankret fritidstilbud til og med 3. klasse. 

De nuværende i alt 180 fritidsklubpladser skal ifølge forslaget i fremtiden høre 

under og ledes fra det netværk, som er centreret omkring Husum Skole. 

 

Personalet ser en reel risiko for, at børnene mister den sammenhæng, som de får 

i et klubtilbud, som hører tæt sammen med fritidstilbuddet. 

Børn på 10-14 år har (også) behov for kontinuitet og tryghed. De har brug for 

kendte voksne og et sted, som er deres. De har brug for at være en del af et 

større fællesskab, hvor de kan udvikle og udfolde sig - uden samtidig at skulle 

bruge energi på at finde sig til rette i en anderledes institutionskultur. De har 

brug for fritids- og juniorklubben som base for og springbræt til deres 

udforskning af mulighederne udenfor.  

 



Bellahøj Syd er et område i udvikling - og mange af de udfordringer, som vi 

oplever i området, kan vi kun løse, fordi vi formår at fastholde de unge - og deres 

familier - i betydningsfulde relationer med voksne, som de har tillid til. 

 

Hvis den lokale forankring fjernes, vil fritidsklubbørnene ikke længere være en del 

af det store institutionsfællesskab omkring skolen - og de mister den 

sammenhæng, dét skaber i børnenes liv. 

 

De fremtidige medarbejdere i Fritidscenter Brønshøj Husum, som skal arbejde på 

mange forskellige matrikler i andre netværk end dét, de er ansat i, skal derfor 

sikres mulighed for tid til samarbejde med de institutioner, de deler lokalitet med. 

 

Med håbet om, at 0-18 års perspektivet ikke forsvinder! 

 

Udviklingsparate, men meget bekymrede hilsner 

 

Personalet på Bellahøj Fritidscenter 

Anne O’Neill, TR – LFS 

Hanne Christensen, TR – BUPL 


