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Omstilling i Teknik- og Miljøforvaltningen: 
Teknik – og Miljøforvaltningen er i løbet af 2014 – 2018 i gang med en større omstillingsstrategi.  
 
København er i vækst og forandring; hver måned vokser byen med omkring 1000 indbyggere. Flere indbyggere og ændringer i 
befolkningens sammensætning stiller øgede krav til drift og vedligehold af byen og nye krav til den service Teknik- og 
Miljøforvaltningen skal levere for at opfylde byens behov.  
 
Både den stigende mængde driftsopgaver og håndtering af efterspørgslen af nye ydelser skal passes. Samtidig skal 
udfordringen i, at der allerede er kerneområder, der har brug for flere ressourcer, løses. Hertil kommer, at Teknik- og 
Miljøforvaltningen også skal bidrage til Københavns Kommune fælles effektiviseringsplan. Det giver tilsammen en stor 
økonomisk udfordring. 
Den udfordring håndteres med en flerårig omstillingsstrategi, der giver et økonomisk råderum til at omprioritere. Strategien 
skal både sikre forudsigelighed og stabilitet i opgaveløsningen og ruste forvaltningen til at modstå det øgede pres på ydelser 
og service. 
 
Kernen i omstillingsstrategien er således, at der fokuseres på Teknik- og Miljøforvaltningens kerneopgaver og på, hvordan de 
løses på en smartere måde. Med andre ord skal omstillingsstrategien sikre at forvaltningens tid, penge og kræfter bruges mere 
effektivt, og at ressourcerne flyttes derhen, hvor borgerne og byen får mest ud af det.  

De bemandede legepladser skal som del af Teknik- og Miljøforvaltningen også omstilles. 

Dog sker omstillingen af de bemandede legeplaser med øremærkede midler. Det vil sige, at der er tale om en omstilling, hvor 
ressourcerne omstilles internt mellem byens bemandede legepladser, så de – som omstillingsstrategien ønsker – i endnu 
højere grad tilgodeser byens behov.  

Til orientering 



Hvorfor omstille de bemandede legepladser? 
Teknik- og Miljøforvaltningen er som beskrevet på foregående side – som led i en generel omstilling i forvaltningen - i gang med 
at tilrettelægge en omstilling af de bemandede legepladser.  
 
Forvaltningen arbejder hele tiden på, at de bemandede legepladser skaber de bedst mulige rammer for leg og bevægelse, 
formidling og meningsfuldt samvær på tværs af alder og baggrund. Legepladserne er derfor tilbud, som skal tilpasses en by i 
konstant udvikling. Der er bl.a. et stigende antal børn og børnefamilier, et øget pres på de rekreative arealer og en skolereform 
med længere skoledage. Det skaber nye behov og ønsker til legepladserne, som omstillingen skal imødekomme.  
Omstillingen skal derigennem sikre, at legepladsernes åbningstider og tilbud matcher det hverdagsliv og de behov, som byens 
borgere har.  
 
Omstillingen sker med blik for de særlige og specifikke behov på de lokale bemandede legepladser i København samt med blik 
for et overordnet by-perspektiv. Omstillingen tager således også afsæt i, hvordan de bemandede legepladser kan supplere 
hinanden, hvormed de i fællesskab dækker byens behov.  
Omstillingen åbner ligeledes op for muligheder for at indgå i samarbejde og partnerskaber med lokale aktører, netværk og 
ildsjæle omkring udvikling af aktiviteter, og brug af de udendørs og indendørs faciliteter, til glæde for det lokale liv og for byen 
som helhed.       
 
For at sikre den bedst mulige omstilling af de bemandede legepladser, er der foretaget en omfattende undersøgelse og analyse 
(se side 5 og 6 samt bilag 1,2,3 og 4) af brugen af de bemandede legepladser og byens behov i forhold til disse.  
 
Omstillingen fokuserer således på tre spor; 1) ændrede åbningstider, 2) aktiviteter og brug af legepladsernes fysiske faciliteter 
og 3) Partnerskaber og samarbejdsformer med eksterne parter. 3 

Hvad er de bemandede legepladser? 
Københavns Kommune har i alt 26 bemandede legepladser. Byens bemandede legepladser er attraktive opholdsrum og tilbud for 
byens børn, voksne og unge samt institutioner og skoler. De er indbydende og trygge mødesteder og åndehuller, der rummer et 

væld af aktiviteter både indendørs og udendørs.    

Til orientering 
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Til orientering 
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• informere jer om resultaterne af undersøgelsen af de bemandede legepladser, som danner baggrund for forvaltningens forslag 

til omstillingen 

• høre jer om forvaltningens forslag til nye åbningstider på legepladserne i jeres bydel 

• høre jer om gode idéer til aktiviteter og brug af legepladsens fysiske faciliteter 

• høre jer om idéer til nye partnerskaber og samarbejdsformer i lokalområdet 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

  
Til orientering 

Teknik- & Miljøforvaltningen vil i den forbindelse gerne: 
 



Hvordan er byens behov blevet undersøgt? 

Der er i alt gennemført 6 undersøgelser:  

1) opholdstællinger på alle bemandede legepladser én hverdag 

og én weekenddag i september 2015 

2) telefoninterviews med udvalgte skoler, daginstitutioner, 

dagplejere og fritidsinstitutioner 

3) interviews med personale på alle de bemandede legepladser 

samt ledelsen i Center for Driftsudvikling 

4) spørgeskemaundersøgelse med 494 forældre og 

bedsteforældre (borgerpanel) 

5) fokusgruppeinterview med forældre og bedsteforældre  

6) interviews med (uledsagede) børn og unge  

 
 

 
 

 
Undersøgelse af byens behov  
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Hvem er blevet involveret?  
 

- forældre  

- bedsteforældre 

- (uledsagede) børn & unge  

- professionelle fra skoler daginstitutioner, 

dagplejere og fritidsinstitutioner 

- personalet på de bemandede 

legepladser  

- ledelsen i Center for driftsudvikling  

 
 

 
 

 

Til orientering 



Vigtigste pointer  fra undersøgelsens resultater: 
 
Besøgstal 
• Der er besøgende på de bemandede legepladser i hele tidsrummet fra kl. 07 – 19 
• På hverdage er der et dyk i besøgende i tidsrummet fra kl. 13 – 14 , men der er mange lokale variationer 
• I weekenden er der et højt besøgstal fra kl. 10 -19 

 
Skoler/institutioner 
• Generel stor tilfredshed med de bemandede legepladser 
• Disse grupper af besøgende er meget selvhjulpne og benytter ikke personalet så meget som andre besøgende 
• Nogle få peger på en tidligere åbningstid, altså allerede fra kl.09  
• Der er ønsker om mere tydelige åbningstider og regler for brug af toiletter 

• Der er ligeledes ønsker om nyere sandting, cykler og legeredskaber 
 

Forældre/bedsteforældre 
• Bemanding skaber tryghed og god kultur  
• Ønske om weekendåben 
• Ønske om senere åbningstider i hverdagen herunder mulighed for varierende åbningstider ift. sommer/vinter  
• Flere (natur)aktiviteter 
• Øget samarbejde med relevante samarbejdspartnere uden for de bemandede legepladser 
• Behov for tydeligere kommunikation om legepladsernes tilbud 

 
Børn/unge (uledsagede)  
• Relationer med personalet er vigtigt og der er stor lokal tilknytning til legepladsen  
• Personalet skaber tryghed og en god kultur på legepladsen, hvilket for mange er en vigtig forudsætning for at  benytte 

legepladsen 
• Behov for længere åbningstid i hverdagen – særligt pga. skolereform  
• Ønske om weekendåbent 
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Til orientering  
Undersøgelse af byens behov  
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Forslag til omstilling 
 
 

 
På baggrund af undersøgelserne af byens behov, arbejder forvaltningen med et forslag til 
omstilling af de bemandede legepladser inden for tre spor. 
   
1. Åbningstider 
Det foreslås at de bemandede legepladser skal have: 
• længere åbent i hverdagen og aftenåben udvalgte steder 
• weekendåbent på flere legepladser 
 
For at kunne dække dette behov, inden for nuværende midler, foreslås det at fokusere på: 
• nedjustering af bemandingen i formiddagstimerne, hvor legepladserne særligt benyttes af skoler og institutioner med eget 

personale. Forslaget er, at der én – to legepladsmedarbejdere på legepladsen om formiddagen 
• sæsonafhængige åbningstider justeret efter høj/lavsæson – dvs. mere åbent på de lyse sommeraftener end om vinteren eller 

omvendt, f.eks. på den indendørs legeplads 
 
 2. Partnerskaber og samarbejdsformer 
Omstillingen foreslår ændrede åbningstider. I den forbindelse vil der, hvis forslaget bliver politisk godkendt, blive kigget på 
mulige partnerskaber og samarbejdsformer.  
Partnerskaber og samarbejdsformer kan sikre, at de bemandede legepladser forsat imødegår byens behov ift. faciliteter og 
aktiviteter. Derfor er forvaltningens forslag fx at : 
• skabe partnerskaber, hvor institutioner og andre børnepassere nogle steder kan få adgang til legepladsens faciliteter uden for 

den bemandede åbningstid    
• finde aktører i lokalområderne der kan benytte lokalerne uden for den bemandede åbningstider, med henblik på at skabe 

ekstra aktiviteter til glæde for borgerne i lokalområdet 
 

3. Aktiviteter og brug af de fysiske faciliteter  
 

 

 
 

Forslaget om ændrede åbningstider, partnerskaber og samarbejdsformer skal bane vej for nye aktiviteter og nye måder at bruge 
legepladsernes fysiske faciliteter på, således at legepladserne fortsat indrettes bedst muligt i forhold til udviklingen af byens 
behov. 
 

Til høring 



Det samlede forslag til ændrede åbningstider vil i et by-perspektiv give følgende henholdsvis 
udvidede og reducerede tilbud: 
 
Udvidet tilbud: 

• 11 legepladser foreslås på hverdage hele året at åbne kl. 09 i stedet for kl. 09.30.  

• 21 legepladser foreslås på hverdage i sommersæsonen, svarende til 22 uger (maj-september), at holde åbent til kl. 18 i 

stedet for kl. 17. 

• 12 af disse legepladser foreslås desuden at have aftenåbent en eller to hverdagsaftener per uge.  

• 24 legepladser foreslås i sommersæsonen, svarende til 22 uger (maj-september), at have åbent i weekenden (lørdag og/eller 

søndag). 

• 2 legepladser foreslås på hverdage i vintersæsonen, svarende til 32 uger (oktober-april), at have åbent til kl. 18 i stedet for kl. 

17 på hverdage. 

• 4 legepladser foreslås i vintersæsonen at have aftenåbent en hverdagsaften per uge. 

 
Reduceret tilbud: 

• 17 legepladser forslås i vintersæsonen (lavsæson) at have kortere åbningstid, dvs. de lukker kl. 16 eller 16.30 i stedet for kl. 

17. 

• 1 legeplads foreslås at have en reduceret åbningstid, idet den primært benyttes af institutioner og dagplejere. 

• 16 legepladser foreslås at have færre personaleressourcer i formiddagstimerne, hvor hovedsageligt skoler og daginstitutioner 

er de primære brugere. 
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Forslag til omstilling – Åbningstider; i et by-perspektiv 

Til høring 
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Forvaltningen foreslår på baggrund af analysen af byens behov en omstilling af de bemandede legepladsers åbningstider. Der er 
tale om et forslag til nye åbningstider, hvor forvaltningen i højere grad mere målrettet tilgodeser byens behov. 
 
Ønsket med forslaget om nye åbningstider er overordnet, som nævnt, at udvide åbningstiderne i højsæsonen, som primært er 
forår og sommer, hvilket muliggøres ved at flytte ressourcer fra formiddag til eftermiddag og weekend samt at flytte ressourcer 
fra lavsæson, som primært er vinter, til højsæson. 
  
Forvaltningen ønsker i denne forbindelse at høre lokaludvalgets holdninger til denne prioritering af byens behov ift. 
åbningstiderne på de bemandede legepladser.  
 
Forslaget om nye åbningstider er på nuværende tidspunkt til høring hos: 

• Personalet på de bemandede legepladser 

• Lokaludvalgene i Københavns Kommune 

• Landsforeningen for socialpædagoger 

Forvaltningen forventer, at der på baggrund af høringerne vil komme ændringer i forslaget om nye åbningstider. 

 

 
På de følgende sider gennemgås de konkrete forslag til åbningstider på jeres bydels legeplads(er). 
 

Forslag til omstilling – Åbningstider; 

Til høring 



Forslag til omstilling – Åbningstider: 
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Til høring 

 
I Valby er der følgende bemandede legepladser: 
Naturlegepladsen (Valbyparken) 

 
 



Nuværende officielle åbningstider hele året: 
Mandag – torsdag: kl. 09.30 – 17.00  
Fredag: kl. 10.00 - 17.00 

 

Forslag til kommende åbningstider: 
 

Sommersæson – maj - september 

 
 

 
Åbent 3 weekender over sommersæsonen, hvor der skal være en særlig anledning eller et fagligt tema for børnefamilier.  
(Rosenkåring,  1. maj, naturarrangementer o.l.)  

 
Vintersæson – oktober- april 

 

 
 

Et weekendarrangement i vinterhalvåret. Der vil være lukket i december måned. 
 

Interessenter, som forslaget om de nye åbningstider tilgodeser: 
 

Legepladsens primære brugergrupper er skoler, institutioner, fritidshjem, interessegrupper og børnefamilier.  
 
Åbningstiderne tilgodeser skoler, institutioner og fritidshjem, idet legepladsen  i sommersæsonen åbner tidligere.  
Børnefamilier tilgodeses, idet  der vil være weekendåbent i udvalgte weekender.  
 
Særlige arrangementer og aktiviteter uden for åbningstiden kan forsat planlægges på legepladsen. 
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Forslag til omstilling – Naturlegepladsen; forslag til åbningstider 

Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag 

09-17 09-17 09-17 09-17 09-17 

Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag 

09.30-16 09.30-16 09.30-16 09.30-16 09.30-16 

Til høring 



I løbet af 2017 vil der i tæt samarbejde med byens borgere, legepladserne og legepladsernes brugere blive kigget på at 
finde forslag til nye partnerskaber og samarbejdsformer.  
Nye partnerskaber og samarbejdsformer kan sikre, at de bemandede legepladser forsat imødegår byens behov ift. 
aktiviteter og faciliteter. Partnerskaber og samarbejdsformer kan således sikre en bedre udvikling af aktiviteter og brug 
af de bemandede legepladsers udendørs og indendørs faciliteter.  
 
Eksempler på tidligere og nuværende partnerskaber: 

• Den grønne forening og legepladsen på Hulgårdsplads samt De etniske rødstrømper og legepladsen på HTØ har 

indgået et partnerskab omkring afholdelse af folkekøkken  

• Astrid Noacks atelier og legepladsen i Mimersparken har indgået et partnerskab omkring kunstprojekter  

• Boligselskabet Vibo og Teknik - og Miljøforvaltningen har indgået et partnerskab omkring oprettelsen af den 

bemandede legeplads Kornblomstparken indtil den permanente bygning står klar  

• Fritidshjemmet Færgen og Tårnlegepladsen har haft et partnerskab omkring vinteråbent på Tårnlegepladsen 

• Den boligsociale helhedsplan ’Partnerskabet’ og de bemandede legepladser i Remiseparken (Bondegården og 

Byggelegepladsen) har indgået et partnerskab om Urbanplanten 

 
Der fokuseres på fx at finde nye partnerskaber og samarbejdsformer følgende steder: 
• Lokale aktører 
• Netværk 
• Organisationer/foreninger 
• Lokale ressourcepersoner og ildsjæle 
• Øvrige forvaltninger 

 
Forvaltningen vil i den forbindelse gerne høre lokaludvalget om eventuelle ideer og forslag til nye partnerskaber og 
samarbejdsformer, der kan være til gavn for byens behov. 

 

Forslag til omstilling – Partnerskaber og samarbejdsformer: 
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Til høring 



Forslag til omstilling – Aktiviteter:  
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Til høring 

Omstillingen foreslår nye åbningstider og weekendåbent flere steder. I den forbindelse vil der, hvis forslaget bliver politisk 
godkendt, blive kigget på aktiviteter, der kan foregå i de nye tidsrum. Udviklingen af nye aktiviteter vil foregå i tæt samarbejde 
med byens borgere, legepladserne og legepladsernes brugere.  
 
Forvaltningen vil i den forbindelse gerne høre lokaludvalget om eventuelle ideer og forslag til, hvordan sådan aktiviteter kan være, 
fx ift. at der på den bemandede legeplads i Valby er et forslag om weekendåbent. 
 
 



Procedure for høring 

• Lokaludvalgene modtager informations - og høringsmateriale den 15. august 2016. 

• Der er 6 ugers høringsfrist. 

• Lisbeth Meier Rasmussen - fy9e@tmf.kk.dk modtager de skriftlige høringssvar senest  mandag den 26. september kl. 12 

• Forvaltningen vender ultimo november tilbage med forvaltningens bemærkninger til høringssvarerne. 
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Procedure 

mailto:fy9e@tmf.kk.dk


Bilag 1. Besøgstal på de bemandede legepladser 
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Bilag 2. Citater fra forældre og bedsteforældre   
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”Der burde være mulighed for at 
udvide åbningstider. Det er som 

om, der ikke er plads til os som 

arbejder.” 

                                   [Forælder]  

”Jeg synes, personalet er virkelig 
professionelle, opsøgende, 

imødekommende og 

inddragende.” 

                        [Bedsteforælder]  

”Personalet er gode 
rollemodeller, gode eksempler, 

der slår en god tone an.”  
                                      [Forælder] 

 

”Som bedsteforældre har man måske 
ikke lige så meget legetøj derhjemme, 

der er det fint at kunne bruge 

legepladsen og måske gå indenfor for 

at tegne eller lave puslespil”  
  [Bedsteforælder] 

”Personalet hjælper altid 
hvis der er en konflikt, det 

er rart..”   
                  [Bedsteforælder]                                                          

”Ja, muligheden for at skabe 
naturoplevelser. Jeg synes det 

bør være en opgave for de 

bemandede legepladser, at vise 

natur i byen for børnene” 

                                  [Forælder] 

 
”Der var bål engang, det 
var fedt! Det er fedt i en by 

med nogle lidt landlige 

oplevelser”                                  
                         [Forælder]  

BILAG 



Bilag 3. Citater fra børn & unge   
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”Vi ville komme i weekenderne, hvis 
der var åbent. Det gad vi godt! Men 

det ville ikke være ligeså godt at være 

her i weekenderne uden personalet.” 

Og så lukker det her sted 

snart, så man kan bare ikke 

nå det. Det lukker klokken 

fem, og vi får fri klokken halv 

fire.” 

”Jeg ville gerne være her i 
weekenderne med personalet. 

For jeg har ikke så meget at 

lave i weekenderne.”  

”Der ville være kaos, hvis der var 
åbent og [Medarbejder 1] og 

[Medarbejder 2] ikke var der. Og det 
ville ikke være ligeså sjov, hvis der var 

åbent uden dem.” 

”Det er stemningen. Folk er altid glade og 
positive. [Medarbejder 1] og [Medarbejder 2] 

hjælper til, at alle er glade og i godt humør, 
selvom de kommer lige fra skole og måske er 
trætte. Så spiller vi spil og går måske ud og får 

frisk luft. Nogen gange så lukker de huset og går 
ud og spiller alle sammen i huset – det er det, 

der binder os sammen.” 

Jeg sidder meget derhjemme, når her 
er lukket – og så spiller vi fodbold i 
Nørrebroparken med mine naboer. 

Men hvis der var åbent herovre, ville 
jeg helt klart gå herhen.” 

BILAG 

Hvordan ville det være, hvis de ikke var her? 

 
”Så tror jeg nok ikke, jeg ville være her. Så 

tror jeg der ville være lidt sindssygt (…) Ja, så 
tror jeg, der ville være sådan ingen regler og 
kaos. Så der ikke er nogen, der siger, det må 
du ikke og det må du ikke. Så tror jeg bare, 

de gør, hvad de har lyst til.” 
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BILAG 

Bilag 4. Skoler og institutioners brug af bemandede legepladser   


