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Jf. vedhæftede henvendelse fra skolebestyrelsen på Amager Fælled
Skole, opfordrer bestyrelsen til følgende:
”Vi vil opfordre til, at vi i fællesskab (AVLU, Fritidshjem, BUF,
BUU, KFU, KFF og AFS), laver en helhedsplan for skolen og de
interessenter, der er i forbindelse med skolen. Så vi kan få skabt nogle
gode differentierede rammer for både skolen, fritidshjemmene og
foreningslivet omkring skolen - i en løsning der er holdbar og så vidt
muligt fremtidssikret".
Ud fra mit kendskab til sagen lyder det endog meget fornuftigt at
kigge på en fremtidssikret løsning de foreslåede parter imellem,
hvorfor jeg vil høre jer om jeres holdning hertil og hvordan vi kan
gribe dette praktisk an med henblik på en fælles og optimal løsning,
såfremt dette ikke allerede er i støbeskeen?
Svar
Ansvaret for bygningskomplekset ligger i Børne- og Ungdomsforvaltningen. Kultur- og Fritidsforvaltningen har meddelt BUF, at
KFF gerne indgår i et arbejde om en evt. helhedsplan for området.
I øvrigt kan det oplyses, at med vedtagelsen af overførselssagen 20112012 besluttede BR den 10. maj 2012, at Børne- og
Ungdomsforvaltningen og Kultur- og Fritidsforvaltningen skulle
fremlægge en samlet oversigt over, hvilke af de københavnske
folkeskoler, der fysisk kan udbygges, og på hvilke skoler, der tillige er
fysisk plads til etablering af idrætshaller. Dette skete med henblik på
forhandlingerne om Budget 2013. Undersøgelsen, der blev forelagt
Kultur- og Fritidsudvalget den 23. august 2012, viste imidlertid, at der
på Amager Fælled skole ikke var mulighed for at placere en idrætshal.

Sekretariat Rådhus

Efterfølgende har Børne- og Ungdomsforvaltningen i samarbejde med
Områdeløft (Teknik- og Miljøforvaltningen) og Lokale- og
Anlægsfonden etableret et nyt gårdanlæg, som der i forbindelse med
udvidelsen af skolen og implementeringen af Fremtidens Fritidstilbud,
i videst muligt omfang skal tages hensyn til.

Københavns Rådhus,
Rådhuspladsen 1
1599 København V

Der blev endvidere i 2014 iværksat en forundersøgelse af skolen og
fritidstilbuddet med henblik på at få belyst de udvidelsesmuligheder,
der er på skolen og de tilknyttede fritidshjem på Amager Fælled skole.

E-mail
EU6B@kff.kk.dk

Mobil
2362 9401

EAN nummer
5798009780515

I forbindelse med udvidelsen og helhedsrenoveringen af skolen vil
skolens idrætsfaciliteter således blive vurderet og efterfølgende
istandsat, så de fremstår moderne i anvendelse og kvalitet, uagtet at
salene er af ældre karakter og derfor forholdsvis små, som på mange
andre af Københavns Kommunes folkeskoler.

Til uddybning af besvarelsen henvises til vedlagte bilag.

Carsten Haurum
/Mads Kamp Hansen
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