
 

                                                     
 
2. Høringssvar på fremtidens fritidsinstitution   

 

Udarbejdet af forældrebestyrelsen i Børnefortællingen VE3 

 

Indledningsvist, som tilføjet i beslutningsprotokollen, havde vi gerne set, at børne- og 

ungdomsudvalget havde haft en drøftelse af kommunens fritidspædagogik forud for beslutningen 

om en ny organisering af kommunens fritidsinstitutioner. 

 

Forvaltningens indstilling: 

Forvaltningen anbefaler, at Børne- og Ungdomsudvalget vedtager, at:  

 

 den oprindelige implementeringsplan for Vesterbro Ny Skole, om placering af en samlet 

fritidsinstitution på tre matrikler – henholdsvis Krudtuglens, Bryggergårdens og KKFO 

UNO’s matrikler, fastholdes. 

  

 det sendes i høring, at fritidsinstitutionen ved Vesterbro Ny Skole anbefales organiseret som 

KKFO. 

 

 Bryggergårdens klubpladser indgår i Fritidscenter Vesterbro og på sigt flyttes fysisk til 

Vestervangs matrikel. 

 

Vi er meget uenige i forvaltningens anbefaling og beder derfor om, at nedenstående synspunkter 

tages i betragtning, inden den endelige beslutning træffes.  

 

Vi har inddelt høringssvaret i to dele: 

 

 Fremtidens fritidscenter 

 Fremtidens fritidsinstitution 

 

 

Fremtidens fritidscenter 
 

Fejl i indstillingen vedrørende fritidscenter?! 

På baggrund af vores 1. høringssvar vil forældrebestyrelsen gerne påpege, at det må bero på en fejl i 

indstillingen, at det anbefales, at Bryggergårdens klub flyttes til Vestervang, Dannebrogsgade 47. 

 

Denne fysiske flytning vil medføre, at samtlige børn på Vesterbro Ny Skole og dermed den vestlige 

del af Vesterbro ikke har et nærliggende klubtilbud, hvilket ikke lever op til forvaltningens og 

fremtidens fritidscenters intention om, at flere børn skal benytte klubtilbuddene. Ej heller til 



 

forvaltningens kommentar i høringstema nr. 10, bilag 77, hvoraf det fremgår, at ”… der er enighed 

om, at det er hensigtsmæssigt, med fritidstilbud, der er placeret i børnenes nærområde”. 

 

I både høringssvaret fra skolebestyrelsen og vores 1. høringssvar pointerer vi netop vigtigheden af 

den fysiske placering.  

 

På mødet i klubfællesskaberne på Vesterbro den 7. april 2015, var der yderligere enighed blandt 

samtlige klubber om, at det ikke er holdbart at flytte alle klubpladser til den indre del af Vesterbro 

(Vestervang), da det ifølge medarbejdere, med indgående kendskab til klubarbejdet, vil få store 

konsekvenser for børnenes brug af klub. 

 

Hvis børnene f.eks. fravælger klubtilbuddet som følge af, at klubpladserne flyttes, vil vi således 

have børn helt ned i 9-10 års alderen, som går hjem eller flakker rundt efter skole. 

Vi formoder derfor, at det beror på en fejl, at klubpladserne foreslås flyttet! 

 

Vores forslag til fritidscenter 

Som følge af ovenstående foreslår vi i stedet, at: 

 

 klubben fysisk bliver liggende på Bryggergården og bliver en del af et 3. fritidscenter i 

området VVK i stedet for de nuværende 2 foreslåede fritidscentre.  

 

Konkret betyder det, at: 

 

 der forbliver et fritidscenter på indre Vesterbro, som er organiseret som selvejende,  

 der er et kommunalt fritidscenter i Valby 

 og at der laves et 3. kommunalt fritidscenter, som dækker ydre Vesterbro og indre Valby og 

evt. indre Kgs. Enghave.  

 

Ovenstående vil sagtens kunne lade sig gøre, da vi er ét område.  

 

Vi vil ligeledes forslå, at: 

 

 det 3. fritidscenter bliver organiseret i klynge VE3 - Børnefortællingen, da Bryggergården 

danner rammen om et samlingspunkt, hvor faciliteterne er i top, og klyngen har gode 

erfaringer med kombinationsstillinger. 

 

Herudover foreslår vi, at: 

 

 Bryggergårdens klub udbygges med ungdomsklubpladser, da disse også er en mangelvare 

vest for Enghavevej, og da vi kan se et behov for at rumme børn fra 14-18 år i et 

pædagogisk rum. 

 

Bryggergårdens gode fysiske rammer 

Bryggergårdens klub har nogle af de bedste fysiske rammer på Vesterbro, med en gymnastiksal og 

professionel musik- og lydstudie samt diverse værksteder, som giver børnene gode muligheder for 

valg af fritidsaktivitet.  

 

Herudover har Bryggergården 1600 m², hvorfor der er rigelig plads til 160 klubbørn samtidig med 

fritidshjemsbørnene.  

 



 

Brobygning og bevarelse af faglighed 

I Bryggergården arbejdes der i dag systematisk med sammenhæng og overgang mellem fritidshjem 

og klub, hvilket giver rigtig gode resultater for børnene og forældrenes hverdag.  

 

Forældrebestyrelsen ønsker at fortsætte dette arbejde i forbindelse med den fremtidige 

fritidsstruktur, hvorfor vi mener, det er vigtigt at bevare klubpladserne på Bryggergården, 

sammenlægge Bryggergården og UNO til ét fritidshjem og organisere disse i klyngen. 

 

Herudover mener vi, at det er meget vigtigt, at der er pædagoguddannede medarbejdere i klubben. 

Klubbørnene har en alder, hvor de er meget sårbare og påvirkelige. Derfor er det vigtig, at der er 

fagligt, kvalificerede medarbejdere, der kan håndtere relationsarbejdet. 

 

For at få uddannede medarbejdere, er det vores erfaring, at det er afgørende at kunne 

opretholde/tilbyde stillinger på 30-35 timer. Dette kan lade sig gøre, hvis klubben forbliver i 

klyngen, da vi så kan lave kombinationsstillinger med fritidsinstitutionen samt 0-6 års enhederne og 

dermed sikre en høj faglighed og tryghed i ansættelsen.  

 

Disse kombinationsstillinger har vi allerede i dag, og vi ved derfor, at de fungerer rigtig godt! 

 

 

Fremtidens fritidsinstitution 

 
Organisering af fritidsinstitution ved Vesterbro Ny Skole 

Med hensyn til den fremtidige fritidsinstitution foreslår vi, at: 

 

 UNO og Bryggergården sammenlægges til ét fritidshjem og  

 fritidshjemmet organiseres i klynge VE3 Børnefortællingen. 

  

Det er vores vurdering, at der er flest fordele ved, at den fremtidige fritidsinstitution bliver et 

fritidshjem, frem for en KKFO, og organiseres i klyngen.  

 

Pædagogisk faglighed og godt arbejdsmiljø 

For det første mener vi, at organiseringen skal være i klyngen, da klyngen ganske enkelt har de 

bedste resultater i forhold til den pædagogiske faglighed og arbejdsmiljøet samt overholdelse af 

økonomi.
1
  

 

Herudover er det vigtigt at gøre opmærksom på, at UNO´s medarbejdere også foretrækker en 

organisering i klyngen, og at UNO’s forældreråd bakker op omkring dette ønske.
2
 

 

For os er det vigtigt at bevare en ramme omkring fremtidens fritidsinstitution, som har et 

pædagogisk fokus, og hvor tænkningen er relationsbåret med fokus på legen som supplement til 

skoletænkningen med læring i centrum.  

 

Vi mener, at dette opnås ved, at fritidsinstitutionen organiseres i klyngen, hvor dette fokus har 

særdeles fortrin i en 0 – 18 års sammenhæng i forhold til i en KKFO. 

                                                           
1 Jf. Bryggergårdens pædagogiske tilsyn i april 2015, Københavns Kommunes Trivselsundersøgelse 2015 og 

Børnefortællingen VE3’s regnskab. 

2
 Jf. medarbejderrepræsentanter og forældre på UNO. 



 

 

Plads nok 

For det andet er det vores vurdering, at Bryggergården og UNO sagtens vil have plads til 448 børn i 

den fremtidige fritidsinstitution. 

 

Bryggergården har fusioneret med Krudtuglen og har samlet 170 børn, som er fordelt på 

Bryggergårdens 1.600m2 samt lokalerne i det gamle Krudtuglen, der bruges som indslusningshus 

for 0. klasserne med plads til 50-60 børn.  

 

Herudover udsluses to klasser fra Bryggergården, da børnene går på Tove Ditlevsens Skole og 

fremover skal tilknyttes den fremtidige fritidsinstitution ved denne.  

 

Sammen med UNO’s 250 børn og lokaler mener vi, at der vil være nok fysisk plads i de 

eksisterende lokaler.  

 

Fuldtidsstillinger og tryghed i ansættelsen 

For at kunne beholde/tiltrække uddannede, faglige dygtige pædagoger i fremtidens fritidsinstitution 

er det, som tidligere nævnt, vigtigt at kunne bevare/tilbyde fuldtidsstillinger i form af 

kombinationsstillinger med 0-6 års enhederne i klyngen eller i klubben.  

 

I Bryggergården har vi allerede i dag kombinationsstillinger mellem fritidshjem og 0-6 års 

enhederne, men også kombinationsstillinger mellem klub og fritidshjem og mellem klub og 

gårdmand for både Bryggergården og Børnehuset Vesterbro, som ligger i samme ejendom.  

 

Alle kombinationsstillingerne fungerer optimalt. Både for medarbejderne, men også for 

kerneydelsen, da det giver rigtig god mening, at fritidspædagogerne f.eks. arbejder i børnehaver 

eller vuggestuer om formiddagen som kombination til fritidsdelen, der ligger om eftermiddagen. 

 

Samtidig giver det gode muligheder for at arbejde med sammenhæng og systematisk med 

overgange i et 0-18 års perspektiv. 

 

Brugeroplevelse 

En forælder i vores klynge har skrevet og fortalt, at de i deres familie oplever, at 

forældresamarbejdet styrkes ved at lade fritidshjemstilbuddet forblive som en del af klyngen. 

 

De oplever, at det giver en tryghed for dem som forældre at kende ledelsesstrukturen, personalet og 

de fysiske rammer fra børnenes tidligere institutioner.  

 

De har haft et barn i Troldhytten (klyngens udflytterbørnehave), som nu er startet i Bryggergårdens 

fritidshjem. Deres andet barn har gået i Børnehuset Vesterbro (også en af klyngens 

vuggestuer/børnehaver) og er nu startet i Troldhytten.  

 

De skriver i deres henvendelse, at de føler sig lige så meget som en del af klyngen som en del af den 

enkelte institution, og at det giver dem en tryghed, når deres barn starter et nyt sted, at der er mange 

velkendte ansigter og strukturer - både for forældre og børn. Overgangene opleves dermed som 

glidende i stedet for bratte. 

 

Det er vores vurdering, at ovenstående taler for en organisering i klyngen.  

 



 

Bagsiden ved en KKFO 

Skulle fremtidens fritidsinstitution, mod alt forventning, blive en KKFO, vil der komme store 

udfordringer med at opretholde fuldtidsstillinger og dermed beholde/tiltrække faglige dygtige 

pædagoger. 

 

Vi er allerede bekendte med, at Vesterbro Ny skole ikke kan/vil lave kombinationsstillinger i 

skolen, da de netop har varslet mange af deres medarbejdere i KKFO’en (UNO) ned i tid og 

afskediget medarbejdere grundet manglende mulighed for kombinationsansættelse i skolen.  

 

Hele denne problematik løses som nævnt ved at organisere fremtidens fritidsinstitution i klyngen. 

Lad 2.C blive på Bryggergården 

Vi vil meget kraftigt opfordre til, at der gives en garanti til børn og forældre i 2.C på Tove 

Ditlevsens Skole om, at de kan få lov til at blive på Bryggergården det sidste år.  

 

Bryggergården har pt. to klasser (en 2. og en 3. klasse), som går på Tove Ditlevsens Skole, og som 

følge af 1:1-modellen skal udsluses fra Bryggergården. 3. klassen stopper naturligt til sommer, 

mens 2.C har ét år tilbage på fritidshjemmet.  

 

Det er et meget stort ønske fra både børn og forældre i 2.C, at de ikke flyttes, men får lov til at blive 

deres fritidshjemstid ud på Bryggergården.  

 

Da der kun er tale om én enkelt klasse, mener vi sagtens, at det kan lade sig gøre at lade børnene 

blive i overgangsfasen, og vi håber meget, at Børne- og ungdomsudvalget vil lytte hertil!!!!  

 

Vi kan se af bilag 48, at Saxogårdens allerede indskrevne børn heller ikke flyttes og håber, at det 

samme derfor er tilfældet for 2.C på Bryggergården. 

 

Hvis I har spørgsmål, er I meget velkomne til at kontakte forældrebestyrelsesformand Susanne Alm 

eller klyngeleder Lisbet Nørlund. 

 

På forældrebestyrelsens vegne 

 

Susanne Alm 
Forældrebestyrelsesformand  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vedlagt: Underskriftsindsamling fra forældre i 2.C på Tove Ditlevsens Skole. 


