Bydelsplanstema: ”Børn, unge og fritidsliv på Nørrebro”
Aktiviteter i oktober, november, december 2016
Planlagte møder:
5. oktober 2016 kl. 17-19
3. november 2016 kl. 16.30-18.30

Vision og målsætninger
I Nørrebro Lokaludvalg ønsker vi at flere børn fra Nørrebro skal være en del af et organiseret foreningsliv.
Det ønsker vi, fordi foreningslivet byder på stærke fællesskaber, der skaber sammenhængskraft og
integration på Nørrebro. Vi tror på at det har afgørende betydning for bydelens (udsatte) børn at møde
betydningsfulde voksne og være en del af betydningsfulde fællesskaber.
Vores målsætninger







At der bliver skabt lige muligheder for alle børn og unge på Nørrebro for at deltage i foreningslivet
At vi får flere brede, stærke foreninger på Nørrebro, der har faciliteter og lokaler i bydelen og
dermed grobund for at udvikle på det sociale engagement, der kan skaber i og omkring en forening
At vi tænker kreativt for at finde mere kapacitet til både indendørs- og udendørs foreningsaktiviteter
i vores bydel
Flere løbende samarbejder mellem Nørrebros folkeskoler og lokale idrætsforeninger, hvor
foreningsidrætten introduceres for skolebørnene
At vi udvikler nye samarbejder lokalt i Nørrebros kvarterer mellem skoler, institutioner, foreninger
og lokalmiljø
At vi støtter idrætsforeningerne med ressourcer til at kunne modtage de børn vi har i bydelen, som
har brug for ekstra voksenkontakt og støtte

Fyraftensmøde om det gode børne-fritidsliv på Nørrebro





Betydningen af foreningsliv, gode fritidstilbud og stærke fællesskaber for børns trivsel og
udvikling.
Koblingen mellem foreningsliv og medborgerskab.
Status på forenings- og fritidstilbud på Nørrebro (antal foreninger og faciliteter).
Fokus på eksempler på nytænkende samarbejder om fritids-/forenings-/idrætstilbud på
Nørrebro

Målgruppe: Vi inviterer målrettet forældre fra bydelens institutioner og skoler m.fl. via intranet.
Dato/sted: LiteraturHaus. Dato: 24. nov. kl. 19-21 (eller kl. 17-19)
Forslag til oplægholdere:

1) Knud Eske Ryom
Unge, holdspil og medborgerskab - at kombinere holdspil med coaching og mentoring
Mange bydele i Danmark har store sociale udfordringer med mandlige unge og deres evne til bl.a. at tage
aktivt ansvar for deres egen livssituation. For at skabe nye perspektiver på unges liv tages i dette
forskningsprojekt afsæt i disse unge for at give dem mulighed for at opnå livskompetencer og gøre dem
livsduelige gennem aktiv deltagelse i holdspil, forskellige sociale og faglige læringsaktiviteter samt
coaching/mentoring.
I en senmoderne kontekst, hvor udvikling blandt unge i vid udstrækning handler om at ”skabe sig selv” og
som er karakteriseret ved en udpræget grad af kollektivt orienteret individualisme, forekommer det
plausibelt, at der er en sammenhæng mellem individuel kapacitets- og kompetenceudvikling og
paratheden til aktivt medborgerskab. ”Jeg er engageret, fordi det giver mening for mig, men også fordi jeg
oplever at jeg kan!” I en kontekst, hvor man selv er ansvarlig for at lykkes, engagerer man sig som
hovedregel primært der, hvor man oplever, at der er en realistisk chance med at lykkes.
På det Ydre Nørrebro, en bydel med stor befolkningsandel af anden etnisk herkomst end dansk, tager
projektgruppen udgangspunkt i unges dagligdag med afsæt i drenge fra 6.-8. klasse på Rådmandsgades
Skole. Gennem fællesskabet omkring et ”fælles tredje”, et holdspilsprojekt samt coaching/mentoring, er
det projektets formål at udfordre de unge til at arbejde med temaet ”livsduelighed” og aktivt
medborgerskab, så de aktivt oplever at kunne tage ansvar for sig selv og andre på de arenaer, hvor de
agerer i hverdagen. Begreberne livskompetence, livsduelighed, aktivt medborgerskab og social
sammenhængskraft vil være centrale for projektet, der har til hensigt at udvikle modeller, som også vil
kunne anvendes udenfor ”2200 København N”.
I dette aktionsforskningsorienterede projekt søges et tæt samarbejde med lokale aktører som ’2200 Kultur’
(Nørrebrohallen, bibliotek, medborgerhus), den lokale idrætsklub ’Nørrebro United’ og ikke mindst til de
involverede unge.

2) Mugge eller Flemming giver et kort portræt af Nørrebro. Hvor mange er vi? Hvor
mange faciliteter og foreninger har vi? Hvad er udfordringerne i vores bydel? Fakta om
Nørrebro..mm. Debat: genkender forældrene udfordringerne?
3) Flemming og Jonas fortæller om nyopstartet indsats for flere idrætsforeninger- og
tilbud på Indre Nørrebro – med eksempler fra Korsgadehallen og Muregården (nye slags
samarbejder).
4) Anoir Hassouni: Indspark fra Ressourcecenter Ydre Nørrebro, der jo arbejder meget
med koblingen mellem foreningsliv/frivillighed og medborgerskab.
Udkast til et budget:
Leje af lokale (LiteraturHaus? En skole?)
Transportudgifter til oplægsholdere (togbilletter)
3x34 til transport af PA-anlæg t/retur
Grafik
Forplejning
Gaver til oplægsholdere
Diverse

3.000 kr.
1.000 kr.
500 kr.
3.000 kr.
1.000 kr.
500 kr.
1.000 kr.

I alt

10.000 kr.

Arrangement på én af de bemandede legepladser
Opsøgende dialog med forældre på De Bemandede Legepladser. Målgruppen er forældre på
Nørrebro (vuggestue/børnehaveforældre). Hvad er deres forestillinger og forventninger til at aktivt
fritidsliv i bydelen for deres børn? Hvilke ønsker har de og idéer til at udvikling af
fritidstilbud/foreningsidræt mm. på Nørrebro. Hvad er det gode børnefritidsliv.. osv.
Dato/sted: Vi afprøver konceptet på Flyverlegepladsen i Nørrebroparken, og ser hvordan det virker.
Der er meget forskel på legepladser, så vi kan afprøve endnu en efter årsskiftet. Tid og dato: kl. 15-17 den
28. eller 29. okt.
Forslag til program og koncept:
Underholdning: 2-timers børneunderholdning (gøglere/cirkusworkshop)
Borgerinddragelse: Lokaludvalgets har en bod (evt. bare en af de grønne cykler og et A-skilt). Vi
tager et spørgeskema med og derudover åben dialog med folk over en kop kakao eller saft?
Bestille pandekagevogn / låne pandekagebod af Støberiet? Evt. invitere FRAK til at lave
pandekager? / eller bare noget varmt af drikke? Kakao/varm saft? (Det er et ressourcespørgsmål
med pandekagerne). Legepladsen i Nørrebroparken v. Stefansgade vil gerne være med, f.eks. med
bål og varm kakao. Ift. til tidspunkt sagde de, at fredag eftermiddag ofte er god fra 15-17 eller
15.30-17.30.
Udkast til et budget:
Saft/kakao
Honorar til gøglere (cirkus workshop x 2)
Plakat til opreklamering?
Diverse
I alt

1.000 kr.
5.000 kr.
3.000 kr.
1.000 kr.
10.000 kr.

Spørgeskema-undersøgelse blandt forældre på skoler (og fritidsinst.)
Vi har brug for at vide mere om hvilke fritidstilbud, Nørrebros børn benytter sig af. Sammen med
invitationen til fyraftensmødet, sender vi et spørgeskema ud via intranet til forældre på
Rådmandsgade Skole, Guldberg Skole, Blågård Skole, Nørrebro Park Skole, Nørrebro Lilleskole,
Skt. Ansgar Skole, DIA privatskole m.fl.
Spørgeskema sendes ud omkring 1. november
Forslag til spørgsmål:
-

Hvor gammelt er dit barn/børn?(scroll down på alder)

-

Dreng eller pige?(sæt kryds)
Bor du i postnummer 2200?(ja/nej)
Hvilket af følgende fem områder bor I i? Guldberg-, Blågård-, Haraldsgade-,
Lundtoftegade- eller Mimersgadekvarteret?(scroll down)
Hvilken skole er du forælder på (scroll down med folkeskoler og privatskoler på Nørrebro)
Går dit barn i fritidsinstitution? (fritidshjem, frittidsklub, ungdomsklub)- scroll down
Hvis ja, hvor mange dage om ugen kommer han/hun der?
Går dit barn til en foreningsaktivitet eller et fritidstilbud? (ja/nej)
Hvis ja, er det på Nørrebro? Hvis nej til Nørrebro, det i en anden bydel i Kbh? Uden for
Kbh? Hvad er grunden til det? Venteliste på Nørrebro? Tilbud findes ikke på Nørrebro?
Idrætsforening / Anden forening / Ungdomsskole / privat udbyder?
Hvilken slags aktivitet?
Hvor træner han/hun? Hvor foregår aktiviteten?
Transporterer han/hun sig selv til aktiviteten?
Har I brugt fritidsguiderne?
Har han/hun været på venteliste? Hvis ja, hvor lang tid?
Er der tilbud I savner?
Har du været træner i en forening? Kunne du forestille dig at blive det?

Der er ikke brug for midler fra bydelsplansbudgettet hertil

Spørgeskema-undersøgelse blandt elever i 1.-3-klasse
Vi har brug for at vide mere om hvilke fritidstilbud, Nørrebros børn benytter sig af. Via lærere og
Stærk Samarbejde sender vi et spørgeskema til eleverne med udfyldelse i skoletid.
Forslag til spørgsmål:
Går du til noget efter skoletid?
Hvad vil du gerne gå til?

Kronik i Politiken eller Information (”jydeperspektivet”)
Vi har talt om at skrive en kronik, personificeret igennem Karen fra NLU. Udgangspunktet er en beskrivelse
af forventninger til ens barns fritidsliv og et møde med ventelister og få foreninger på Nørrebro. Vi ”framer”
det som ”jydeperspektivet” – hvor man har en klar forventning til at der selvfølgelig er massere af
idrætsforeninger man kan engagere sig i. Fokus er på at vi mangler plads til idrætsfaciliteter, og dermed også
foreningerne. At vi mister frivillige træner ressourcer til andre bydele, hvor de ressourcestærke forældre
søger hen, hvis der ikke er noget i nærområdet. Her kan vi også flette noget ind om hvad børn får ud af at
have et aktivt fritidsliv, deltage i et fællesskab mm. Og pointen med at alle børn på Nørrebro skal have lige
muligheder for at deltage i foreningslivet/have et aktivt fritidsliv, men at mobiliteten blandt børn på Nørrebro
ikke er særlig stor osv.

Der er ikke brug for midler fra bydelsplans-budgettet hertil

