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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. 
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Høringssvar fra Nørrebro Lokaludvalg vedr. høring om omstilling 

af De Bemandede Legepladser  

 

De Bemandede Legepladser på Nørrebro er meget forskellige i 

forhold til funktion og målgruppe. Det er derfor vigtigt at kigge på 

hver legeplads enkeltvis, hvis brugen af dem på Nørrebro skal 

optimeres. 

 

De Bemandede Legepladser anvendes af mange børn og unge, der 

traditionelt ikke er tilknyttet de organiserede fritidstilbud i BUF og 

KFF. Legepladserne er derfor en oplagt mulighed for, at få denne 

børne- og ungegruppe knyttet tættere på de organiserede fritidstilbud. 

Det er der store potentialer i at arbejde med, både i – og udenfor 

legepladsernes åbningstid. Forældre med mindre børn, benytter også 

De Bemandede Legepladser flittigt, og legepladserne er derfor et 

oplagt sted at komme i dialog med børnefamilier i alle sociale og 

kulturelle grupperinger.  

 

Særligt for Nørrebro 

Nørrebro er atypisk på børne- og ungeområdet, da der findes et utal af 

offentlige og projektrelaterede aktører, som ingen helt har fuldt 

overblik over. Nørrebro Lokaludvalg vil derfor gerne understøtte en 

proces med fokus på at styrke samarbejdet mellem de forskellige 

lokale aktører på børne- og ungeområdet på Nørrebro. I forhold til De 

Bemandede Legepladser er det Lokaludvalgets håb, at samspillet med 

de øvrige lokale aktører på børne- og ungeområdet styrkes, primært 

aktører fra KFF og BUF.  

 

Oplagte samarbejder  

Nørrebro Lokaludvalg ser potentialer i at den bemandede legeplads i 

Mimerparken f.eks. indgår tættere samarbejde med de lokale 

idrætsforeninger, der anvender idrætsfaciliteterne om eftermiddagen, 

aftenen og i weekenderne.  De bemandede legepladser i Hans Tavsens 

Parken bør naturligt knyttes tættere til de lokale skoler, 

fritidsinstitutioner samt de idrætsforeninger, der skal anvende de 

kommende idrætsfaciliteter i Hans Tavsens Parken. Ved ByOasen er 

der et større græsareal, hvor der også er mulighed for samarbejde 

omkring fysisk aktivitet i samarbejde med idrætsforeninger og den 

bemandede legeplads. 

 



 

 Side 2 af 2 

De Bemandede Legepladser opnår ved øget samarbejde med f.eks. de 

lokale frivillige idrætsforeninger (og andre foreninger) og BUFs 

institutioner en øget mulighed for at blive et lokalt samlingssted i alle 

døgnets lyse timer for især børnefamilier og lokale børn og unge, uden 

at det påfører Københavns Kommune yderligere udgifter. Tværtimod 

kan det føre til optimering af anvendelsen af offentlige faciliteter, og 

de tilbud, vi har på Nørrebro til de lokale børnefamilier.  

 

Udvidelse af åbningstider 

En udvidelse af åbningstiderne på De Bemandede Legepladser må 

ikke gå ud over kvaliteten af det det arbejde og de tilbud De 

Bemandede Legepladser har. Det er vigtigt at den pædagogiske 

ressource ikke udvandes ved at sprede de eksisterende ressourcer ud 

over udvidede åbningstider. De udvidede åbningstider skal ikke føre 

til dårligere arbejdsforhold til medarbejderne, da glade og tilfredse 

medarbejdere er centralt for kvaliteten af tilbuddet på legepladserne.  

 

Lokaludvalget indstiller i øvrigt til, at man overvejer at tilpasse 

åbningstiderne årstiderne, da udvidede åbningstider i 

sommermånederne synes mere nødvendigt end i vintermånederne.  

 

Nørrebro lokaludvalg vil gerne støtte op om nye samarbejder mm.  

Sidst, men ikke mindst: Nørrebro Lokaludvalg vil gerne medvirke til 

en proces, der arbejder på optimering af anvendelsen af de enkelte 

bemandende legepladser på Nørrebro. Nørrebro Lokaludvalg har et 

godt samarbejde med en bred vifte af aktører på børne- og 

ungeområdet på Nørrebro, og ser utallige muligheder for samarbejder, 

der ikke påfører Københavns Kommune ekstra udgifter, men i stedet 

kan optimere det tilbud, som Københavns Kommune kan tilbyde til 

sine børn og unge samt deres forældre.  

 

I forbindelse med ovenstående høringssvar har vi bl.a. været i dialog 

med De bemandede Legepladser på Nørrebro, lokale aktører fra 

Guldbergsgade-kvarteret, Nørrebro Idrætsråd, fritidsinstitutionen 

Murergården, Områdefornyelse Nørrebro, Osramhuset og 

Fritidsakademiet (FRAK). 

 

 

Med venlig hilsen 

 

Mogens Petersen 

Formand for Nørrebro Lokaludvalg  


     

 


