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Nørrebro Lokaludvalg - høringssvar
Nørrebro Lokaludvalg er generelt positiv over for en styrkelse af
samarbejdet imellem skoler, institutioner og klubber.
Vi er enige i at sikre, at alle børn og unge bliver anskuet som de hele
mennesker, de er, på tværs af de sammenhænge, de indgår i og ser
derfor det både relevant og som en kvalitets ophøjelse hvis
samarbejdet mellem skoler, institutioner og klubber bliver så stærkt at
der sikres – i samarbejde med børnenes forældre- at særlig viden
omkring udsatte børn i forhold til læring, udvikling og trivsel ikke
tabes i overgangene. Vi anser det ligeledes som vigtigt, at de
forskellige kompetencer og den forskellig viden som lærerne og
pædagogerne bestrider, generelt i højere grad i hverdagen, kommer i
spil i et samarbejde omkring børnene.
Nørrebro Lokaludvalg har længe talt for en langt stærkere tilknytning
mellem børnehaver og lokal skolen således at både børn og forældre
igennem den kendte og trygge verden kan lære den lokale skole at
kende, og at gode venskaber etableret i børnehaven, ville kunne
forsætte i skoleregi.
Omkring samarbejdet mellem skolen og klubber omkring vores ældste
børn/unge på Nørrebro håber Nørrebro Lokaludvalg, at der med denne
styrkelse af samarbejdet samt bestræbelserne omkring generelt at se
på klub området, at der tør tænkes lidt mere ambitiøst på klubområdet
på Nørrebro.
Rigtig mange børn på Nørrebro føler sig, af forskellige årsager ikke
tiltrukket af det eksisterende tilbud på klubområdet. Deraf en lav
tilknytnings procent.

15-11-2012
Sagsnr.
2012-170866
Dokumentnr.
2012-918750

Mange af børnene går i de ældste klasser i skolerne og samarbejdet
mellem klubberne og skolerne og forvaltningen kunne være
medvirkende til at få tydeliggjort hvad der står i vejen for at en så stor
gruppe af vores unge ikke benytter sig af nuværende tilbud og hvilke
andre veje klubområdet kunne gå, for at i højere grad tiltrække flest af
Nørrebros unge og dermed skabe berigende ungdoms kultur
fællesskaber.
Nørrebro Lokaludvalg er en uafhængig lokal forsamling, der er oprettet af
Københavns Kommune. Lokaludvalget fungerer som bindeled mellem
københavnerne i bydelen og politikerne på Københavns Rådhus.

Folkeskolen arbejder pt. meget med profiler og anser dette som en
succes. Kunne man også forestille sig klubber med profiler såsom
teater, kunst, musik, street art osv. Og at dette kunne tiltrække unge
qua deres interesser og være med til at etablere levende og rige
ungdomsmiljøer hvor mange kunne trives og flere kunne løftes af
energien.
Afgørende for styrkelsen af samarbejdet mellem skoler, institutioner
og klubber er at beslutningen og målene bliver implementeret og
omsat til praksis i alle partners i forvejen travle hverdag.
Nørrebro Lokaludvalg hæfter sig derfor ved, at forvaltningen har
indtænkt en implementerings plan. Vi vil opfordre til, at denne i
praksis bliver styret stramt med klar forventnings afstemning med alle
de implicerede.
Med venlig hilsen

Kim Christensen
Formand
Nørrebro Lokaludvalg
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