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Høring om organisering af Fremtidens Fritidstilbud 
 
 

Støtteforeningen for Skrammellegepladsen i Emdrup er oprettet i 2007 og har som 
medlemmer cirka 150 tidligere børn, forældre, medarbejdere eller gode venner af den 
72 år gamle kulturbærende, selvejende institution Skrammellegepladsen i Emdrup. 

 
Fra Støtteforeningen vil vi gerne afgive følgende høringssvar til lokal høring om 

”Organisering af Fremtidens Fritidstilbud”. 
 
1. Selvejende 1:1 ledelse af fritidsorganisationen ved Lundehusskolen 

 
Efter Børne- og Ungdomsudvalgets beslutning af 18. marts 2015 om de fysiske 

rammer for fritidstilbuddene er der lagt op til, at Skrammellegepladsen både kan 
bevare sine fritidshjemspladser og udbygges med yderligere fritidshjempladser. 
 

Denne beslutning hilser vi meget velkommen i Støtteforeningen, idet den både sikrer, 
at Skrammelegepladsens enestående faciliteter fortsat kan udnyttes og at vores gode 

pædagogiske praksis fortsat kan bevares og udvikles for de mindste børn. 
 

Beslutningen sikrer også, at fritidshjemspladserne på den anden selvejende institution 
RYAC kan bevares, og det hilser vi også velkommen. 
 

Vi har også noteret os, at 4 partier i udvalget vil være åbne overfor en selvejende 
ledelse af fritidsorganisationen omkring Lundehusskolen. 

 
Det er helt afgørende for samarbejdet om og udviklingen af det pædagogiske miljø på 
Skrammellegepladsen, at institutionen fortsat kan bevare sin selvejende status.  

 
En kommunal ledelse af Skrammellegepladsen, som forvaltningen indstiller i høringen, 

ville ødelægge det arbejde på Skrammellegepladsen, som der er så stor respekt om. 
 
Når der nu skal gennemføres en 1:1 ledelse for fritidshjemsområdet, så vil vi derfor 

pege på en selvejende ledelse af fritidsorganisationen. 
 

Støtteforeningen vil derfor anbefale, at fritidsorganisationen omkring Lundehusskolen 
organiseres som selvejende institutioner på 3 matrikler med fælles selvejende ledelse, 
som kan sikre det entydige samarbejde med skolen, som der lægges op til. 

 

2. Konsekvenser af en Selvejende 1:1 ledelse for området 
 

Efter forvaltningens indstillinger i øvrigt, så kan der ikke etableres en 1:1 ledelse af 
fritidsorganisationen omkring en skole for en blanding af kommunale og selvejende 

institutioner. 



 
Derfor vil vi pege på, at det kommunale fritidshjem Græshoppen bliver organiseret 

som selvejende institution på lige fod med Skrammellegepladsen og RYAC. 
 
Endvidere vil vi pege på, at skolefritidshjemmet Lunden bliver nedlagt, og at Lundens 

pladser fordeles på de øvrige fritidshjem.  
 

Lukning af Lunden vil sikre, at den utilsigtede sociale og etniske opdeling imellem 
fritidstilbud omkring Lundehusskolen nedbrydes. 
 

Støtteforeningen er også opmærksom på, at den nye selvejende ledelse af området 
fremover må kunne træffe alle nødvendige visitationsmæssige tiltag for en bedre 

koordinering af visitation, for at undgå social og etnisk opdeling. 
    

3. Fortsat tilbud om alders-integrerede enheder på flere matrikler 

 
Støtteforeningen finder det uhensigtsmæssigt, at der efter forvaltningens indstilling 

ikke fortsat kan tilbydes et aldersintegreret tilbud på Skrammellegepladsen. 
 
Vi har noteret os, at fritidsklubpladserne omkring Lundehusskolen fremover skal indgå 

i et Fritidscenter med klubpladser på flere forskellige adresser. 
 

Her vil vi gerne foreslå, at der på Skrammellegepladsen, ligesom på RYAC, fortsat vil 
kunne bevares et antal fritidsklubpladser, som sikrer, at børn fra fritidshjemspladser 
kan overgå til klubpladser her på stedet, når de fylder 10 år. 

 
Vi er specielt opmærksomme på, at børn ikke må tabes på gulvet, hvis de skal skifte 

til en ny institution, når de fylder 10 år, og her er det mere nærliggende for os at 
tænke på både samhørighed med andre børn og kriminalitetsforebyggelse, end at 
foregribe eventuelle resultater af Skolereformens længere skoletid for store børn. 

 
Udvalget har allerede besluttet, at Fritidscentret skal have en 1:1 selvejende ledelse, 

som går på tværs af de matrikler, som fremover lokaliserer klubpladserne. 
 
Støtteforeningen kan godt forestille sig at denne ledelse kan fungere på denne måde, 

ligesom en selvejende 1:1 ledelse vil kunne fungere for fritidshjemspladser på flere 
matrikler i Fritidsorganisationen.  

 
Vi vil ikke tage stilling til, om selvejende ledelse af de to områder kan aktualisere nye 
ledelsesmodeller, men der skal selvfølgelig også være et samarbejde på tværs af de 

to områder i fremtiden. 
 

Med venlig hilsen 

Støtteforeningen for Skrammellegepladsen i Emdrup  
www.skrammelvenner.dk 
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