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København, 1. maj 2015 

 

 

 

Til Børne- og Ungdomsudvalget, Københavns Kommune 

Til Børne- og Ungdomsforvaltningen, Københavns Kommune 

 

 

 

Forældres kommentarer til Fremtidens Fritidstilbud omkring Rådmandsgade Skole 

Vi har med interesse læst det seneste forslag til den fremtidige fritidshjemsstruktur omkring 
Rådmandsgade.  

Vi er meget positive i forhold til forslaget om at fritidsinstitutionen udgøres af tre matrikler, bestående 
af Rabalders to matrikler (herunder en lokation på skolen) og den Grønne Girafs matrikel. Vi har dog 
svært ved at læse os til hvordan børnene skal organiseres aldersmæssigt på disse matrikler, og byder 
derfor ind med vores forslag hertil. 

For så vidt angår en ledelsesmæssig organisering i klyngestruktur er vi også positive. Vi har dog svært 
ved at læse os til en præciseret tolkning heraf, og byder derfor ind med vores forslag til tolkningen af 
klyngestrukturen. 

I relation til det i tabel 1 oplyste budget må vi konstatere, at oplysningerne er uspecificerede, at en 
kommentering derfor ikke er mulig. Derudover mangler vi en afklaring af hvordan de pædagogiske 
retningslinjer og den faglige kvalitet skal organiseres på matriklerne. 

Vores bemærkninger til de konkrete planer for området omkring Rådmandsgades Skole samt vores 
løsningsforslag kan læses nedenfor: 

 

En klyngestruktur der skaber sammenhæng i børnenes liv. 

I den Grønne Giraf kender personalet børnene og familierne over mange år, og dermed også det 
enkelte barns forudsætninger og udfordringer, når barnet rykker videre til næste trin. Det er en fordel, 
fordi det giver en sammenhæng i børnenes liv. 

Gennem en fælles klynge kan der skabes en sammenhæng og en helhed for det enkelte barn. 
Desværre er det også en sammenhæng, der potentielt kan ødelægges, hvis fritidshjemspladserne 
struktureres i en særskilt klynge, og der derved foretages en skarp opdeling af børn over og under 6 år.  

Vi ser derfor gerne valget af en klyngestruktur over flere alderstrin, hvor sammenhængen i børnenes 
liv kan bevares og styrkes. 
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Kun én administrativ, ledelsesmæssig og økonomisk enhed på den Grønne Girafs matrikel 

For at hverdagen skal fungere i den Grønne Giraf giver det god mening at fastholde et organisatorisk 
samarbejde mellem børnehave, vuggestue og fritidshjem. Dette gøres bedst ved at den Grønne Girafs 
tre afdelinger betragtes som én enhed i en klyngestruktur.  

Såfremt fritidshjemmene organiseres i en klynge for sig, vil der på den Grønne Girafs matrikel opstå 
udfordringer. Eksempelvis deler børnehave og fritidshjem legeplads, hvilket i en opsplittet økonomi vil 
give udfordringer i relation til slitage af materiel og renholdning.  

Vi ønsker et optimalt samspil over alderstrin og udnyttelse af de på matriklen værende ressourcer. 
Dette ser vi kun opnået gennem en klyngestruktur, hvor de tre afdelinger på den Grønne Girafs 
matrikel fortsat er ledelsesmæssigt og økonomisk sammentænkt som én enhed. 

 

Der er flere måder at skabe fuldtidsstillinger til pædagoger 

De integrerede institutioner giver de ansatte endnu flere muligheder for at opnå en fuldtidsstilling, da 
fritidshjemspædagogerne timer også kan placeres i de integrerede institutioners børnehaver og 
vuggestuer. Børnehavebørnene kender allerede de voksne fra fritidshjemmet gennem den fælles 
legeplads, og særligt de ældste børnehavebørn vil have gavn af en relation til fritidshjems-
pædagogerne. 

For os er det derfor naturligt, at der konstrueres en klyngestruktur, hvor fritidshjemspædagogerne 
også kan få timer på tværs af alderstrinene. 

 

At skabe plads til alle børnene (på en god måde) kræver økonomiske ressourcer 

Såfremt forvaltningen vælger at opnormere fritidshjemspladserne i den Grønne Giraf, bør der følge 
økonomiske ressourcer med til udbygning af fritidshjemsdelen.  

I den Grønne Giraf har vi en (for området) unik udendørs legeplads. Vi ønsker at fastholde 
legepladsens areal, og imødeser derfor at en udvidelse af lokalerne foregår opad.  

 

Hvorfor stoppe dér? En udvidelse af klyngerne kan spare lederløn. 

I den Grønne Giraf ser vi faktisk en bedre mulighed for at spare lederløn. Den mulighed ser vi gennem 
en omstrukturering af de eksisterende klynger. Vi undrer os over opdelingen af klynger i forhold til de 
nuværende skoledistrikter, da de eksisterende klynger ligger på tværs af de nuværende skoledistrikter. 
En måde at skabe sammenhæng i børnenes hverdag er, at lade børnene følges ad fra vuggestue til 
klub. Det giver derfor mening at indrette klyngerne efter skoledistrikterne, hvor vores skoledistrikt 
eksempelvis kunne indrettes med to klynger med kommunale enheder, hvor klyngen i området tættest 
på Rådmandsgade Skole indeholder 0-18 år, og dermed også fritidshjem og klub. 
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Vores løsningsforslag 

For området omkring Rådmandsgade Skole beder vi jer derfor overveje følgende forslag, sådan at vi 
bedst muligt bevarer attraktive fritidstilbud fremover. 

 

Forældrerådet i den Grønne Giraf foreslår 

 En klyngestruktur 

 hvor der bevares et 0-18 års perspektiv i klyngen, så klyngen dermed indeholder 
vuggestue, børnehave, fritidshjem og klub 

 at den Grønne Giraf bevares i et 0-10 års perspektiv med vuggestue, børnehave og 
fritidshjem 

 at der skabes fuldtidsstillinger på tværs af enhederne i klyngen, så fritidshjems-
pædagogerne også beskæftiger sig med børn under 6 år 

 at hver matrikel/enhed i klyngen har egen pædagogisk leder 
 

 Pædagogisk og faglig profil 

 at hver matrikel/enhed i klyngen lægger en individuel pædagogisk og faglig profil 

 at den enkelte matrikel/enhed med fritidshjem organiseres med aktiviteter til børn i hele 
aldersgruppen 6-10 år 
 

 De fysiske rammer tilpasses ved 

 at fritidshjemsdelen i den Grønne Giraf ombygges, så der kan være plads til det ønskede 
antal børn og aktivitetsrum, og at der i ombygningen af den Grønne Giraf tænkes opad for 
at bevare matriklens udeareal 

 at fritidshjemmet Rabalder ombygges og moderniseres, så der kan være flere børn. 

 at ressourcerne til tilpasningen af de fysiske rammer også indeholder midler til akustiske 
forbedringer samt aktivitetsrum afstemt efter enhedens pædagogiske og faglige profil 

 at børnenes færdsel over Rådmandsgade sikres ved en vejspærring på strækningen 
mellem Mimersgade og Tagensvej 

 
 

Ved dette løsningsforslag imødekommer vi Jeres ønske om en ændret fritidshjemsstruktur, samtidig 
med at fordelene ved et samlet 0-18 års perspektiv og sammenhængen i børnenes liv bevares. 

 

 

 

Venlig hilsen 

Forældrerådet i den Grønne Giraf 


