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Høringssvar om afvikling og omstrukturering af fritidshjem og – klubber 
 
Østerbro Lokaludvalg kan, som udgangspunkt, godt forstå det rimelige i, at pladstilbudene 
byen rundt med mellemrum tilpasses det behov, de forskellige dele af byen har - over tid. Lo-
kaludvalget kan derfor tilslutte sig, at et konstateret overskud af fritidshjempladser på fritids-
hjemmet Livjægerhuset flyttes til steder i byen, hvor der er et udækket behov. Overskuddet er 
af forvaltningen vurderet til 14 pladser.  
 
Spørgsmålet er, hvordan man vil kunne øge antallet af fritidshjempladser igen på denne del af 
Østerbro, når/hvis der bliver behov for det? Især med den løsning der lægges op til med salg 
af en satellitbygning?  
 
I den nuværende økonomiske situation, hvor der skal ryddes op i forvaltningsøkonomien, er 
det umiddelbart naturligt at nedlægge og sælge Livjægerhusets satellitlejlighed da denne vur-
deres til at indbringe 4-5mio.kr., men derved nedlægges 22 og ikke 14 pladser.  
 
Østerbro Lokaludvalg synes det er betænkeligt, at man så blot vil opnormere selve Livjæger-
huset med 8 pladser og dermed samle flere børn på de samme kvadratmeter. Der bør søges en 
anden løsning. 
 
En anden ulempe ved omstruktureringen er, at det vanskeliggør det stærke pædagogiske sam-
arbejde der er mellem Langelinieskolen og Livjægerhuset  
Der vil gå skår i metodikken med at lade hele skoleklasser fortsætte udelt i samme fritidshjem 
om eftermiddagen.  
 
På den anden side kan lokaludvalget i Børne- og Ungdomsforvaltningens nuværende økono-
miske situation støtte kommunens udspil - jf. dog behovet for stillingtagen til de to spørgsmål, 
vi har stillet ovenfor. 
 
Det bemærkes, at Lokaludvalget via Fagudvalget for Børn og Ungdom har talt med skolen og 
med de to fritidshjem om forslaget til omstrukturering. Desuden har forældrebestyrelserne 
haft lejlighed til at kommentere fagudvalgets udkast til lokaludvalgets høringssvar.     
 
Vi er bl.a. gjort opmærksomme på, at Langelinieskolen ikke er blevet hørt, hvilket kan undre 
da der jo som nævnt, er et pædagogisk samarbejde mellem skole og fritidshjem. Skolen bør i 
så fald høres. 



 
Østerbro Lokaludvalg 
 
Det tilføjes - uden for høringssvaret - at Fagudvalget for Børn og Ungdom gerne vil mødes 
med kommunen om børne- og ungdomspolitikken mere generelt, og om det oplysningsbehov 
udvalget har. 
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