
Fra: Borgmesteren for BUF <borgmester@buf.kk.dk> 

Sendt: 4. december 2020 13:31 

Til: XXXXXXXXXXXXX
Emne: VS: ang. den politiske beslutning ift. SKRAMMELLEGEPLADSEN, RYAC etc. 

Kære XXXXXXXXXXXXX

Tak for din henvendelse, hvor du udtrykker bekymring for Skrammellegepladsens fremtidige placering og 

organisering. Indledningsvis skal jeg beklage det sene svar på din henvendelse.  

Jeg er først og fremmest glad for at høre, at Skrammellegepladsen fortsat nyder stor opbakning i 

lokalmiljøet og hos jer forældre. Det er en institution med en stærk historie og pædagogisk tradition, som vi 

selvfølgelig skal værne om og holde ved lige.  

Jeg har forhørt mig hos forvaltningen – samt de berørte institutioner og skolen – om den konkrete sag, du 

skriver om. Jeg kan forstå, at sagen handler om eventuelt at samle hhv. Skrammellegepladsen og 

fritidsinstitutionen på hver deres matrikler. Jeg kan også forstå, at der ikke er truffet nogle beslutninger – 

men at sagen stadigvæk er på et niveau, hvor den drøftes i de relevante bestyrelser.  

Du nævner, at den nuværende drøftelse omkring Skrammellegepladsen og KKFO’ens placering skulle have 

sit udspring i KKFO-beslutningen fra 2019. Som jeg har fået forelagt sagen, udspringer den ikke af KKFO-

beslutningen – den er vist oprindelig startet i forbindelse med nogle drøftelser mellem 

klubbens/fritidscentrets ledelse og bestyrelse.  

Jeg kan derfor også forsikre dig om, at den igangværende drøftelse ikke er et forsøg på at omgå den 

politiske beslutning om KKFO. 

Derfor vil jeg henvise til, at du – sammen med skolens og fritidscentrets ledelser og bestyrelser – tager en 

åben drøftelse af de muligheder, der er til overvejelse.  

Venlig hilsen 

Jesper Christensen 
Børne- og ungdomsborgmester 
_____________________________ 
KØBENHAVNS KOMMUNE 

Børne- og Ungdomsforvaltningen 
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Telefon  +45 33 66 20 00 
E-mail: borgmester@buf.kk.dk
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Jeg skriver til dig fordi vi er mange forældre i Emdrup-Østerbro der havde en fremragende dialog i 2015 

omkring organisering af Skrammellegepladsen som endte med den politiske beslutning at der skulle være 

klub OG fritidshjem på samme matrikel selvom det blev to institutioner. I besluttede at bevare det 

integrerede børnemiljø på matriklen selvom det ændrede sig administrativt. Det var rigtig rigtig mange 

forældre og børn meget glade for og er det stadig. Således har det været i fire år nu og mange af de gode 

intentioner lever videre for verdens ældste byggelegeplads der havde 75 års jubilæum i 2018. Denne 

institution har en kæmpe betydning for lokal områdets identitet og skaber tiltrækning af besøgsgæster fra 

hele verden der vil opleve den fantastiske  stemning med den geniale pædagogik. 

 https://www.facebook.com/bevarskrammellegepladsen 

Nu har I besluttet (i 2019) at fritidshjemmene er blevet KKFO fra august 2020, så man kunne øge 

betalingen, men samtidig lød det også at det IKKE var en øvelse i omstrukturering. MEN det passer ikke for i 

opløbet til overgangen til KKFO er lederne begyndt at tage dialogen med forvaltningen (dvs. med Henrik 

Schackinger Larsen) om omorganisering og man vil omgøre Skrammellegepladsen til ren klub og Emdrup-

Søgård til ren KKFO. Allerede nu oplever man at fritidshjemslivet ikke er vigtigt i skolelederens øjne - det er 

jo klassisk dogme/problem for mange SFO'er/KKFO'er. 

Vi er rigtig mange forældre i lokalområdet Emdrup og Østerbro der er oprørte over dette. Og vi oplever at 

forvaltningen er ligeglad med den politiske beslutning for vores område. Og det kan da ikke være rigtigt? 

Er det i orden at politiske beslutninger kan syltes uden politisk mandat til det efterfølgende? 

Vi ønsker, 

• at søskende kan være på som matrikel (dvs. på de to institution i samme hus/matrikel)

• at man bevare det gode børneliv med leg imellem store og små børn

• at den geniale opvækst i skrammel-huset hvor man får egen have, senere eget legehus og desuden

byggelysten stimuleret.

• at børnene oplever havepædagogikken og byggepædagogikken

De grønne fingre, træerne og græsset og ikke mindst regnormene er intergreret i pædagogikken. :o) 

En pædagogik som starter i fritidshjemmet og den kan fortsætte op i klublivet. Men det kræver at man har 

lært det i fritidshjemmet, da klublivet også byder på gamer-fristelsen etc. 

Med andre ord er det fantastiske på Skrammellegepladsen afhængig af både klub og fritidshjemslivet. 

Hvad tænker du om dette og er det nyt for dig? Dels at forvaltningen omgår den politiske beslutning og dels 

at man bryder det politiske løfte ift. at KKFO-ændring alligevel bliver en omorganiseringsøvelse? 

Jeg vil meget gerne høre hvad du mener om denne sag, og hvad kan vi gøre? Du er meget velkommen til at 

ringe til mig så vi kan drøfte det videre. 

Med venlig hilsen 

XXXXXXXXXXXXX
mobil: XXXXXXXX

Forældrerådsreræsentant for Skrammellegepladsens forældre 

Bestyrelsesmedlem i Klynge NBS4 (klubben) 
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