
Tak fordi vi måtte besøge jer og høre om jeres hverdag og fortælle om l lokaludvalget. 
Her er en fælles opsamling og idéer til videre samarbejde. 
 
Vi glæder os til at fortsætte dialogen. 
 
De bedste hilsner fra  
 
Lartey Lawson 
Fagudvalgsformand, Børn, Unge & Familie 
Østerbro Lokaludvalg 

I vil gerne samarbejde med fx andre skoler eller foreninger, men mangler 
tid og ressourcer til koordinering. 

Det kunne være spændende at organisere et møde mellem 
forældrerepræsentanter for klubber og skoler. 

Østerbro mangler tilbud og væresteder til de større børn. Både pædago-
giske tilbud, men også steder, hvor børnene bare kan være sammen. 

I vil gerne have sikre skoleveje og vil gerne samarbejde med lokaludvalget, 
hvor det giver mening. 
I vil gerne have fælles arrangementer for skolerne:  fx idrætsdag, af-
faldsindsamling m.m. 

Lokaludvalget kunne samle elevrådene til et fælles møde. På den måde 
kunne man få dialog direkte med målgruppen og få input. Samtidigt 
kunne der skabes et netværk mellem skolerne. 

Det tog vi med fra møderne 
Opsummering af jeres udfordringer, ønsker og idéer

Kære folkeskoler og 
skolebestyrelser på Østerbro. 



Lokaludvalget vil i efteråret 2020 og foråret 2021 arbejde på at realisere disse 
projekter i samarbejde med jer. Vi prioriterer de idéer, der har størst opbakning 
fra jer, så lad os høre, hvad I vil være med til.   

Lokaludvalget vil gerne afholde en workshop om emnet ”Fritidsliv og væresteder 
for unge”, hvor bydelens unge kan komme med idéer og ønsker.  

Lokaludvalget vil gerne afholde en idrætsdag i skoletiden, hvor skoleelever 
(ca. 5.-7. klasse) kan møde lokale idrætsforeninger. 

Ud med plastikposer, ind med stofnet! Lokaludvalget tilbyder sammen med 
Miljøpunkt Østerbro et forløb om bæredygtighed og genbrug, hvor eleverne bl.a. 
designer og syr muleposer af overskudsstof. Har I selv symaskiner til rådighed? 
Så kan vi tilbyde en gratis workshop for 6.-8. klasse. Poserne kan blive en del af 
Plastikposefrit Østerbro og hjælpe bydelen med at skære ned på engangsplastik 
til gavn for natur, miljø og pengepungen. 

Rigtigt mange af jer nævner sikre skoleveje, og vigtigheden af at elever kan færdes 
sikkert til og fra skole. Lokaludvalget vil derfor gerne arbejde med en tværgående 
indsats og gerne i et samarbejde med Teknik- og Miljøforvaltningen.  

Fortæl os om jeres udfordringer – vi kan hjælpe med at råbe politikerne op.  
Har I spørgsmål eller lyst til nye samarbejdspartnere? Vi kan være vejviser i 
kommunen og i bydelen og sætte jer i kontakt med fx foreninger eller forvaltningen.

Søg penge! Hvad ville jeres elevråd gøre, hvis de fik 15.000 kr.?
Læs om Lynpuljen her.
 
Vær med! Børn, Unge & Familie er et udvalg under lokaludvalget og det er åbent for 
alle med interesse for området. Her kan du bl.a. søsætte netværksskabende projekter 
for børn og unge i bydelen og få indsigt i og indflydelse på udvikling af Østerbro ud 
fra et børne- og ungefagligt perspektiv. 
Udvalget er åbent for alle, så send også gerne opfordringen videre i dit netværk.

Vi skal fortsætte dialogen! Udpeg en - eller gerne flere - repræsentanter fra skole-
bestyrelsen til at være kontakperson til lokaludvalget og send kontaktoplysningerne 
til os. Så vil lokaludvalget være primus motot for planlægningen af fælles aktiviteter 
og netværk på tværs. Vi vil også gerne kontakte jer, når lokaludvalget har brug for 
inputs fx til høringer med relevans for skoleområdet. 

En skole oplevede, at gadebelysningen ved skolen slukker for tidligt. På gråvejrsdage 
er det vanskeligt at se, og det er utrygt at cykle. Lokaludvalget kontaktede Teknik- og 
Miljøforvaltningen om problemet, og kunne efterfølgende fortælle skolen, at 
problemet heldigvis kun var midlertidigt: der var ved at blive indfaset et nyt system, 
og at der derfor var blevet slukket for lyset for tidligt.  

En skolebestyrelsesformand udtrykte bekymring omkring et farligt kryds på bag-
grund af forældrehenvendelser. Lokaludvalget var sideløbende i dialog med Teknik- 
og Miljøforvaltningen omkring en trafiksanering af gaden. Lokaludvalget sendte 
bekymringerne og ønsker videre til projektlederen i Teknik- og Miljøforvaltningen, 
så det kan indgå i projekteringen, og der blev taget direkte kontakt til skolen.  

En skole har ønsker om at få etableret flere opholdssteder særligt for de større elever. 
Lokaludvalget har været høringspart i en sag omkring et større byudviklingsprojekt, 
der er nabo til skolen, og lokaludvalget har viderebragt skolens ønsker om opholds-
muligheder. 

Dialogen virker
Det er der allerede kommet ud af besøgene

Det vil lokaludvalget gerne arbejde 
videre med – vil I være med?

Det kan I bruge lokaludvalget til

Næste skridt: 
Vælg en kontaktperson

Kontakt os! 
 Mail: oesterbrolokaludvalg@okf.kk.dk 

Lartey Lawson, fagudvalgsformand, Børn, Unge & Familie: 26606478 

Marie Holm-Andersen, sekretariatsmedarbejder: 2499 0213 

www.oesterbrolokaludvalg.kk.dk


