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Høringssvar: organisering af fremtidens fritidstilbud - Saxogården Vesterbro

Kære politikere,
Jeg er forældre til et barn, som har gaet pa Saxogardens fritidshjem, og kender derfor rigtig godt de rammer om
børnenes fritid I er ved at ændre. Jeg ved hvor stor betydning den institution har haft for hans udvikling og trivsel i
den periode. Jeg bliver pa baggrund af den nuværende situation pa fritidsomradet nødt til at give min mening til
kende. Jeg haber mulighederne undersøges ordentligt, de rette valg træffes politisk, samt at jeg som forældre
fortsat vil have et valg at tage ved indskrivning til fritidstilbud – alt efter om man generelt tror pa skole og fritid
som en stor integreret enhed eller to delvist uafhængige enheder, som giver børnene plads til at læring, udvikling
og leg i en bredere kontekst. Jeg er selv i den sidste gruppe, og haber fortsat at nar min yngste er klar til at indtage
skole og fritid om 2 ar, at jeg kan skrive ham op til Saxogarden.
Overgangsperioden: B & U Forvaltningen har konkluderet, at mulighederne for organisering af fremtidens
fritidstilbud tilknyttet TDS skal "undersøges nærmere" fordi der ikke er nogen umiddelbar løsning på, hvordan
man skaffer plads til 448 børn. Derfor mener jeg både Saxogården og Garvergården skal fortsætte uændret mens
disse undersøgelser pågår, samt mens der bygges nyt – Der skal ikke skabes en midlertidig stor pavilloninstitution
mens byggeriet pågår. De nuværende frit-grupper og normeringer på Saxogården og Garvergården (40 børn + 60
børn) bør fastholdes indtil man er klar med den (pt. uafklarede) fremtidige løsning.
Den frie valg af fremtidige fritidsløsning: B & U Forvaltningen fremhæver selv, at der skal være mulighed for at
vælge blandt flere tilbud i fremtiden. Hvis der etableres ét stort fritidstilbud ved TDS med 448 pladser, forsvinder
valgmuligheden. Vesterbro er en mangfoldig bydel på alle måder, og efter min overbevisning bør København
Kommune fortsat kunne understøtte mangfoldighed – også inden for børnenes udvikling og leg, ved valg af
fritidstilbud. De nuværende fritidshjem bør bevares og udvikles. Valget om at tilvælge et stort eller lille fritidshjem
skal være muligt for den enkelte familie. Børn fra TDS får efter min overbevisning det bedste af alle verdener ved
dels at kunne gå i en stor skole på flere matrikler og et lille fritidshjem. Der er i dag en rigtig god synergi og
udveksling mellem skole og fritidshjem i forhold til aktiviteter og indsatser om de enkelte børn. Det skal fortsat
støttet. En fremtidig fritidsmodel, bør indeholde både Saxogården og Garvergården - eller alternativt, bør disse 2
fritidshjem organiseres som et samlet fritidstilbud med 100 børn.
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