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Skriftlig udtalelse vedr. KKFO-satellit på Tingbjerg Skole og Fritid 

Personalet i Fritidscenter Tingbjerg 

 

 

Vi ønsker at skabe et fritidstilbud for børn i alderen 10-18 år med plads og rum til udfoldelse, aktiviteter og 

læringsmiljøer af høj kvalitet både inde og ude. Vores fritidstilbuds fysiske rammer skal ikke blot tiltrække 

børn og unge fra Tingbjerg, men fra hele København. Den nye UngeVærk-struktur skaber muligheder for, at 

vores nuværende og kommende unge kan få et større og meget vigtigt indblik i, hvad det vil sige at være 

ung i og udenfor Tingbjergs grænser. Det er med stor glæde, at vi torsdag d. 1.12.22 modtog nyheden om, 

at Tingbjerg ikke længere er at finde på parallelsamfundslisten. Det giver os håb og gør os motiveret for at 

fortsætte den gode udvikling. Vi er ikke i mål og derfor skal vi værne om vores fritidstilbud til Danmarks 

fremtid. 

 

De unge fortjener et attraktivt fristed, som er tilpasset og målrettet netop dem. De fysiske rammer, både 

inde og ude, der til sammen udgør klubbens pædagogiske tilbud, trænger til en modernisering. Vi ønsker os 

zoneopdelte lokaler, der skaber struktur og tydelighed for vores brugere. Vi ønsker mere plads til fysisk 

udfoldelse samt mere plads til fordybelse. Vores nuværende fysiske rammer er udfordrede, da mange af 

vores lokaler er gennemgangslokaler. I inddragelsen af både brugere og personale i forbindelse med det 

kommende byggeprojekt er det blevet tydeligt, at vi alle ønsker mere plads og flere målrettede aktiviteter. 

Børnene giver udtryk for, at de ønsker et udeareal, der indbyder til fysisk aktivitet. Blandt andet nævner de 

en basketbane, en større og bedre fodboldbane længere væk fra ridebanen, træningsfaciliteter og et 

asfalteret område, hvor man kan stå på rulleskøjter. Derfor ser vi positivt og med store forventninger mod 

tilblivelse af den kommende nye klub med masser af plads til vores børn og unge på eget areal. 

 

Det er vigtigt for os at få nævnt, at scenarie #1, hvor KKFO-satellitten placeres i den 3. Længe på gården, fra 

vores perspektiv, ikke imødekommer ovenstående. Denne løsning vil ikke kun udgøre en sikkerhedsmæssig 

risiko i forhold til dyr og mindre børn, men også mindske vores børn og unges oplevelse af, at den 

kommende klub er et tilbud målrettet dem. Vi mener ikke at det er hensigtsmæssigt med en løsning, hvor 

to så forskellige målgrupper blandes på et areal, der i forvejen er presset i forhold til børnetal, de daglige 

gøre ål og aktiviteter. Vi vil eget ger e byde KKFO’e  velkommen på faste dage, som vi gør i dag, hvor vi 

kan sikre at både bemandingen og aktiviteterne er struktureret og målrettet de mindre børn.  

 

På baggrund af ovenstående har vi i personalegruppe drøftet, hvilket scenarie vi bedst ser vores visioner, 

ønsker og drømme lykkedes i. Valget er faldet på scenarie #3. Vi mener, at vi med denne løsning fortsat kan 

sikre gode overgange mellem KKFO og klub, godt samarbejde på tværs og samtidig drømme stort og 

ambitiøst på vegne af vores målgruppe.   

 

På vegne af personalet i Tingbjerg Fritidscenter 

TR, Ditte Mundeling Samuelsen 


