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Til Børne-og undervisningsministeren.

Kære Pernille Rosenkrantz-Theil.

Politikkerne i København vil hæve forældrebetalingen på fritidsområdet, det lader sig ikke gøre så længe
fritidstilbuddene er under dagtilbudsloven, fordi der heri er et loft på forældrebetalingen på 30%
Anderledes ser det ud hvis man kun har KKFOer i kommunen, en KKFO er under folkeskoleloven og her er
umiddelbart intet loft på forældrebetalingen.
Vi ansatte, i de to selvejende fritidshjem Thomas P. hejle og Vartov, synes vi har pligt til at gøre
opmærksom på hvad en lovændring vil betyde, ikke bare for forældrene, men for børnene og ikke mindst
for vores kultur.
Ja, vi har hørt fra flere steder, at ministeriet ser det her som et ”Københavnerproblem”.
København huser også 1/5 af den danske befolkning, det bør også have betydning for om det er noget
ministeren vil forholde sig til. Vi kan ikke sammenligne København med andre Danske byer, typisk er
København kendetegnet ved mangfoldighed. Her er rummeligt og plads til mange særlige
mennesker/familier. Det er dét, der er med til at gøre København så særligt.
1947 købte den grundtvigske landsforening Kirkeligt Samfund Vartovs bygninger – undtagen kirken, som
ejedes af menigheden – fordi man ønskede at gøre de smukke bygninger omkring Grundtvigs gamle kirke til
hjemsted for et socialt og folkeligt børne- og ungdomsarbejde med Grundtvigs præg. Forældresamarbejdet
i Vartov er stærkt og sammenholdet blandt børn, forældre og personale i Vartov er unikt. Vartov er en
mindre afdeling, end Thomas P. Hejle, en del børn har brug for en særlig indsats og netop de børn, nyder
godt af den lidt mindre ramme i Vartov.
I 1948 grundlagde Thomas P. Hejle, Thomas P. Hejles ungdomshus, hans tanke var at der manglede et
tilbud til Københavns fattige børn. Han ville præsentere dem for skuespil og teater. Den dag i dag, arbejder
vi videre på at opfylde hans ønske. Vi bedriver fritidspædagogik hvori der er tilbud om teater, drama og
musik, det er en del af vores historie og er blevet vores kultur. Thomas P. Hejles fritidshjem ligger i flere
etager, og også her har vi fokus på mindre børnemiljøer hvor også børn i udsatte positioner vokser og
udvikler sig.
De to fritidshjem blev sammenlagt i 2016, som et efterspil af skolereformen.
Hvis vores driftsoverenskomst med kommunen bliver opsagt og vi kommer under folkeskoleloven, er der en
reel fare for at dette stykke kultur forsvinder. Ved at flytte fritidshjemmet til folkeskoleloven, er der
mulighed for, at vi på sigt skal have sambrugslokaler på skolen og ikke længere har vores egne lokaler. Det
betyder et farvel til dramalokale, små musikrum, puderum, kuglerum, træværksteder og krea-værksteder.
De er med til at skabe æstetiske børnemiljøer.
Det betyder også at børnene ikke vil opleve et skift til fritidshjem, men at de vil tilbringe hele dagen i
skolen. I dag er der en del børn der i særdeleshed trives ved skiftet fra skole til frit, en dårlig dag kan ofte
blive vendt til en god dag.
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I børnenes frie tid, bør de tilbydes aktiviteter, men vigtigst af alt bliver de stillet over for valg; Hvis du skal
være på robotværksted, kan du ikke også gå med i svømmehallen. I skolen er der en masse ”skal”-ting, men
på fritidshjemmet lærer børnene at et tilvalg af noget, kan være et fravalg af noget andet. Det er med til at
udvikle dem som mennesker.
Vi synes at det giver bedst mening og sammenhæng i børnenes fritidsliv 0-18 år, hvis de befinder sig under
dagtilbudsloven alle årene, og ikke afbrudt af fire år i folkeskoleloven, fordi man som politiker så har
mulighed for at hæve forældrebetalingen. Det er godt at der i dagtilbudsloven er krav til vores arbejde med
børnene, det viser at der er visioner på området, det er med til at sætte forventninger til os pædagoger og
vi arbejder for at indfri de forventninger, om bl.a. at udvikle børns selvstændighed og evne til at indgå i
forpligtende fællesskaber samt samhørighed med og integration i det danske samfund. Vi ønsker samtidig at
gøre det under nogle rammer der hylder det mangfoldige.
De forældre vi taler med synes, som sådan, det er rimeligt at de skal betale mere for at deres barn går i
fritidstilbud, men mange af dem undrer sig over at pengene ikke bliver på området. I det øjeblik vi bliver
KKFO, vil der kunne ske store ændringer netop for de børn og forældre. Ved at, justere dagtilbudsloven og
derved bevare de selvejende fritidshjem, vil forældrene ikke mærke en forringelse for deres børn.
Hjælp os med at bevare de to kulturinstitutioner Thomas P. Hejle og Vartov fritidshjem, for vi synes også
det betaler sig at investere i mennesker.

Mange hilsener fra
Personalet på Thomas P. Hejle og Vartov fritidshjem.

