11. Ansøgning om støtte til Baby- og børnerytmik (2009-161565)
Sydhavnens børnebibliotek, Karens Minde Børnekultursted og lokale forældre søger Kgs. Enghave
Lokaludvalg om støtte til afholdelsen af Baby- og Børnerytmik i Kgs. Enghave. Aktiviteten vil køre i
2010 fra uge 7-21 samt 36-50 og vil foregå i børnekulturstedet Karens Minde.
Der søges om 14.300 kr.
INDSTILLING OG Beslutning
Kulturudvalget og Socialudvalget indstiller til Kgs. Enghave Lokaludvalg,
1.

at der bevilges hhv. 14.300 kr. eller 2.000 kr. som underskudsgaranti til
ansøgningen ”Baby og børnerytmik”

2.

at de 14.300 kr. eller 2.000 kr. bevilges af puljemidlerne

Problemstilling
Gennem Musik, bevægelse og leg stimuleres børnenes sanser, børn og forældre deler gode oplevelser
og forældrene får mulighed for at udvide deres sociale netværk i Sydhavnsområdet.
Netop når man går hjemme på barsel, har man rig mulighed for at knytte bånd og skabe netværk.
Disse bånd skabes naturligt på et hold, hvor de samme mennesker mødes en gang om ugen. At kende
folk der bor i ens eget nærområde er utrolig nyttigt ift. snak om daginstitutioner, deling af
oplysninger om andre børneaktiviteter, muligheder for at mødes på andre tidspunkter samt lysten til
at blive boende i området.
Det er også en måde at få beboerne i de nye boligområder på Sluseholmen og Teglholmen koblet
tættere på resten af København SV, da der netop er mange små børn i dette område. Erfaringen viser
at denne gruppe er glade for området omkring Karens Minde, når de først har opdaget det – men det
kræver en anledning. Erfaringen har vist, at mange forskellige slags mennesker deltager i
rytmikundervisningen.
Der er et stigende antal familier med små børn i Kgs. Enghave, og dermed også forældre på barsel.
Desværre er det begrænset hvad området byder på af aktivitetsmuligheder for denne målgruppe. Fx
har det hidtil har det været nødvendigt at tage til enten Valby eller Vesterbro for at deltage i
babyrytmik – som ellers er ret populært. I 2009 gik Børnekulturstedet Karens Minde, Sydhavnens
børnebibliotek og lokale nybagte mødre sammen om at danne et babyrytmikhold, som blev så
populært at det måtte udvides til tre.
Sidste år modtog Arrangørerne penge til at købe en del materialer til brug på holdene, men der er
løbende behov for nyanskaffelser. Arrangørerne forsøger samtidig at holde deltagerbetalingen lav, så
alle interesserede beboere i Kgs. Enghave har mulighed for at deltage, og baby- og
børnerytmikundervisningen kan således ikke løbe rundt af sig selv.
Derfor søges der støtte til undervisningsløn, administration, PR og støtte til at nedsætte
deltagerbetalingenAktiviteten vil være synlig på hjemmeside og facebookprofil. Derudover vil en folder om aktiviteten
ligge centrale steder i bydelen (biblioteket, institutioner, indkøbssteder m.m.) samt blive uddelt af
sundhedsplejerskerne i området.

Egen medfinansiering består af lokaler, administration og deltagerbetaling for 17.000kr. (Det vil
koste 250,00 kr. at deltage på ét hold i 14 uger)
Sydhavnens børnebibliotek, Karens Minde Børnekultursted og lokale forældre søger Kgs. Enghave
Lokaludvalg om et beløb på 14.300 kr.
Løsning
Ansøgningen har været behandlet i Kulturudvalget og Socialudvalget. Kulturudvalget indstiller at der
bevilges det ansøgte beløb 14.300 kr., da Lokaludvalget tidligere har støttet et lignende projekt.
Socialudvalget indstiller at der bevilges 2.000 kr. til materialer.
Økonomi
Såfremt Kgs. Enghave Lokaludvalg beslutter at støtte ansøger, kan pengene bevilges af
Lokaludvalgets puljemidler, der er afsat til uddeling i bydelen og egne projekter.

bilag
Kongens Enghave Lokaludvalgs beslutning den 10.12.2009
Indstilling godkendt om at bevilge 14.300 kr.: 9 for, 4 imod, 2 undlod at stemme.

