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”Fritidens hus på Ydre Nørrebro” 

Afsender: Fritidscenter Ydre Nørrebro 

 

I Skodsborggade 6 bor Fritidscenter Ydre Nørrebro (FCYN). Her går vi til daglig og drømmer om de 

uudnyttede kvm, som vi med jeres opbakning vil kunne omdanne til et stort, visionært børne- og 

ungehus, som vil være omdrejningspunkt for koordinering og afvikling af aktiviteter for alle børn og 

unge i bydelen på tværs af aktører og forvaltninger. 

 

Da fritidsklubberne fusionerede 

I august 2016 åbnede FCYN, som en fusion af tre eksisterende fritids- og ungdomsklubber på Ydre 

Nørrebro; Samuelsgården, Sct. Stefans og FUN. I Skodsborggade 6 har FCYN to etager. Fritidshjemmet 

Parkfritten bor på 1. og 2. sal og vi deler derudover rytmikrum, musiklokale, tagterrasse og legeplads. 

Seneste udmelding er dog, at Parkfritten skal flytte over på Nørrebro Park Skole fra august 2021, da 

denne overgår til KKFO (allerede fra aug.2020), hvilket i så fald vil frigive yderligere to etager á cirka 

360 kvm. Dette vil gøre at vi kan afgive vores anden matrikel i Baldersgade 10 og på den måde skabe 

stærkere sammenhængskraft for både personale og børn på tværs af alder og skoler. I første omgang 

ønsker vi at rette opmærksomheden mod, at fjerde salen, samt en tidligere viceværtslejlighed på tredje 

sal (i alt 450 kvm), har stået tomme de sidste to år.  

 

Hvad vil det kræve at indfri husets potentiale 

Huset er et kapitel for sig, og er blevet handlet privat i to omgange på denne korte tid, trods klausul fra 

kommunens side med tilbagekøbsret i 2042. Bygningen er i forfald og der er flere opgaver i huset som 

skal udbedres snarest, det gælder vinduer, varme og vandanlæg osv. Disse forbedringer vil nuværende 

ejere gerne være med til at investere i, men det kræver at kommunen er villig til at udarbejde en 

langtidsleje. 

Vi er allerede i gang med en ny struktur i FritidsCenteret, som vi implementerer fra uge 43, 2020. 

Denne kunne passende blive fulgt op af en politisk beslutning, som kan udvikle den 3- delte hverdag for 

børn og unge, nemlig fritids- forenings og skoleliv, i en og samme gryde. Dvs. meget tættere 

samarbejde om børn og unge, koordinering af fritids og foreningsliv og yderligere deltagelse i skolen.  

Hvis vi sammen kan skabe et finmasket net, hvor de voksne på de forskellige platforme snakker sammen 

og koordinerer indsatser, tror vi hurtigt, at vi kan se resultater, i form af tidlig opsporing og 

igangsættelse af indsatser, bedre adgang for udsatte børn og unge i foreningsliv og deltagelse i 

skolerne med forskellige fagligheder.  

Alle disse indsatser skal koordineres et sted fra og det kan være fra huset i Skodsborggade, hvor vi fra 

næste år, kan afse en hel etage til netværkskontorer, hvor alle samarbejdspartnere i bydel kan have til 

huse. 

Dette vil vi gerne være på forkant med, og ser huset som et stort børne- og unge kulturhus, som 

indeholder, FritidsCenter, foreningsaktiviteter, børnemuseum, Fritidsbank og meget andet. Som 

udgangspunkt kan huset være omdrejningspunkt for koordinering og afvikling af børne og unge 

aktiviteter, til gavn for alle i bydelen. Huset skal være åbent i aftentimerne og i weekender efter behov, 

og vi ved fra vores nuværende netværk, at dette kunne skabe sammenhængskraft i det daglige arbejde, 

at vi kunne være tættere sammen. 

Vi har igennem de sidste par år, snakket i vores bestyrelse, med børn og forældre, med 

samarbejdspartnere og internt i Fritidscenteret om denne kæmpemulighed der ligger foran os. Vi 

mener, at Kbh`s kommune burde investere i denne mulighed og dermed få Ydre Nørrebro, på det 

pædagogiske landkort, så vi bliver sat i førersædet ifht. Fremtidens fritidsliv, hvor kvalitet, fællesskab og 

tryghed, bliver de bærende elementer. Dette kræver en del ressourcer og derfor denne opfordring til, at 

borgerrepræsentationen tager stilling til om, man en gang for alle vil investere i børn og unge på Ydre 

Nørrebro, for at skabe en bedre fremtid for alle. 
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