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Østerbro Lokaludvalg er en uafhængig lokal forsamling, der er oprettet af 

Københavns Kommune. Lokaludvalget fungerer som bindeled mellem 

københavnerne i bydelen og politikerne på Københavns Rådhus. 
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Høringssvar om Fremtidens fritidstilbud 

 

Østerbro Lokaludvalg har drøftet det meget store høringsmateriale 

med kontakter i bydelen. 

 

Lokaludvalgets hovedsynspunkt er, at de kommunale 

fritidsinstitutioner skal samles i klynger, og at de selvejende skal gå 

med i de kommunale klynger eller i egne netværk. 

 

Lokaludvalget mener, at ledelsen af skolen og ledelsen af de 

tilknyttede institutioner må ske i en løbende dialog mellem 

klynge/netværk og skole. Skolen skal således ikke varetage den 

samlede ledelse. 

Det er Lokaludvalgets opfattelse, at fremtidens fritidscentre bør 

organiseres som model nr. 2 (alle fritidscentre del af klubfællesskab). 

Da det vil give denne gruppe børn muligheder for at mødes på tværs 

af skoler, samt på tværs af almen og selvejende institutioner, som de 

allerede gør når de mødes til fritidsaktiviteter så som fodbold, atletik 

og håndbold. Dette giver samtidig mulighed for, at der reelt sker et 

stort samarbejde med sportsklubber.  

Lokaludvalget vil ikke udtale sig imod, at børnegrupper flyttes rundt i 

et omfang, der giver nærhed til den nærliggende skole, men mener, at 

institutioner med ganske særlige tilbud bør bevare deres placering og 

aldersgrupper. Her tænkes på eksempler som bygge-

/skrammellegeplads og/eller en institution med et bredt dyrehold, som 

ikke så let kan opstå i den vanlige skolegård, fritidsinstitution eller 

klynge. Denne holdning gælder også for institutioner tæt uden for 

bydelsgrænsen men med en væsentlig forældrekreds her fra bydelen – 

og omvendt. 

 

Østerbro Lokaludvalg opfordrer til, at det er klynge- og 

netværksmodellen, der konkretiseres til politisk drøftelse i marts 

2015. Lokaludvalget ser gerne, at der derefter foretages en yderligere 

høring. Denne høring bør være en offentlig høring. 

 

Med venlig hilsen 

 

Axel Thrige Laursen                    Lartey Lawson 

Ff. Østerbro Lokaludvalg                    Ff. Fagudvalg for børn og unge 

 


