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Valby 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. 

 

   

   

      

 
 
 
 
 
 
Høringssvar Valby Lokaludvalg - Omstilling af bemandede legepladser 

Valby Lokaludvalg er glade for at blive hørt i denne sag. 
 
Høringssvaret falder i tre dele: 

1) Ændrede åbningstider og bemanding af Naturlegepladsen i 

Valbyparken 

2) Aktiviteter og brug af Naturlegepladsens fysiske faciliteter samt 

partnerskaber og samarbejdsformer med eksterne parter 

3) Behovet for en ny bemandet legeplads i Kulbanekvarteret 

Ad 1) 
Lokaludvalget er positive overfor oplæget til nye åbningstider på 
Naturlegepladsen i Valbyparken, da forslaget stemmer godt overens med 
lokaludvalgets oplevelse af, hvordan de fleste brugere benytter legepladsen. 
Fra et borger/brugerperspektiv er det også en fordel med tre bemandede 
weekender om året og gerne på de allerede foreslåede tidspunkter 1. maj, 
Rosenkåring og i forbindelse med naturarrangementer o.l. Det er vigtigt at 
de bemandede åbningstider bliver annonceret tydeligt, så brugerne ikke går 
forgæves. 
Men på et overordnet og mere væsentligt plan finder lokaludvalget det 
meget bekymrende, at der er lagt op til at skære ned på bemandingen på 
Naturlegepladsen i Valbyparken. Det er lokaludvalgets overbevisning, at det 
for så vidt godt kan forsvares at holde lukket de sidste 14 dage i december, 
men man kan med fordel holde åbent fra 1. – 15. december. Som allerede 
nævnt kan det også være hensigtsmæssigt med weekendåbning. Det er dog 
bekymrende hvis nedskæring i timetal og samtidig weekendåbning kommer 
til at gå ud over bemandingen på andre tidspunkter, særligt hvis det kommer 
til at betyde, at medarbejderne skal arbejde alene, da det kan indebære, at 
der ikke kan tændes bål og fyldes vand i søen – to af de centrale aktiviteter 
på legepladsen.  Bemanding med kun én personale gør også legepladsen 
særdeles sårbar over for sygdom mv.   

Frem for at skære ned havde det tvært imod været hensigtsmæssigt at 
opgradere bemandingen på legepladsen med en ekstra medarbejder med 
særlige kompetencer indenfor naturformidling, for eksempel 20 timer om 
ugen. Man ville herved i langt videre omfang kunne understøtte de 
eksisterende brugers oplevelse i og af naturen. Ved ansættelse af en 
naturfaglig medarbejder med stærke formidlingskompetencer, ville man 
kunne øge muligheden for at bruge naturlegepladsen som læringsrum for 
naturvidenskab i praksis. Der er gode erfaringer med dette i fx Byoasen. 
Alternativt til en nyansættelse kunne man efteruddanne det eksisterende 
personale. 
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Som beskrevet i høringsmaterialet vokser København, og især kommer der 
flere børn og unge i byen. Det gælder ikke mindst i Valby, hvor et helt nyt 
kvarter med mange familieboliger omkring Grønttorvet snart skyder frem. 
Også Sydhavnen har vokseværk og derfor kan man snarere end et mindre 
træk på Naturlegepladsen forestille sig et større behov i de kommende år. 
Ikke mindst på den baggrund forekommer det ejendommeligt at skære ned 
på mandtimerne.  
 
 
Ad 2) 
Valby Lokaludvalg oplever, at Naturlegepladsen bliver brugt af mange skoler 
og daginstitutioner, ligesom også andre lokale aktører benytter legepladsen 
herunder rollespillere og pensionistklub. Men man kunne med fordel tænke 
flere konkrete og mere strategiske samarbejdsrelationer – herunder 
forskellige former for partnerskaber ind i legepladsens arbejde. Man kunne 
for eksempel indgå samarbejde med Hotel og Restaurantskolen, hvis lærere 
og elever kan lave forløb med legepladsens brugere – særligt institutioner og 
skoler. Man kunne også undersøge muligheden for at indgå samarbejde 
med NEXT – Erhvervsuddannelserne i København om at deres undervisere 
og elever kan lave forløb på legepladsen. På den måde får man også tidligt 
vist de erhvervsfaglige uddannelser frem for børn og unge. Den tidligere 
nævnte medarbejder med naturfaglig formidlingsprofil kunne stå for at indgå 
og understøtte disse samarbejdsrelationer. 
Det kunne også være en mulighed med en model hvor lokale foreninger 
efter særlig aftale kan få adgang til alle legepladsens faciliteter f.eks. som 
man kender det fra Kultur- og Fritidsforvaltningens selvbetjente faciliteter 
udenfor de bemandede åbningstider. For at sikre, at kun reelle lånere har 
adgang til de – i øvrigt sparsomme – indendørsfaciliteter og materialer, kan 
anvendes engangskoder, der kun kan aktiveres i det aftalte/lånte tidsrum og 
kode/nøgleboks.  
Tætte samarbejdsrelationer med andre uddannelsesinstitutioner, 
naturlegepladser og miljøpunkter i byen kan også være med til yderligere at 
styrke legepladsens profil. Man skal, i arbejdet med at opbygge nære og 
målrettede relationer til andre aktører i og udenfor forvaltningen, dog sikre, 
at der ikke bliver unødigt bureaukrati og afrapportering, men fokus på 
konkrete projekter til gavn for legepladsens brugere.  
 
Ad 3) 
Valby Lokaludvalg nærer et ønske om at få yderligere en bemandet 
legeplads til bydelen.  
Kulbanekvarteret med sine 2443 beboere er blandt andet kendetegnet ved, 
at der er langt flere børn og unge i alderen 6 – 17 pr. indbygger end 
gennemsnittet i København, en markant forhøjet andel af borgere udenfor 
arbejdsmarkedet, flere enlige forsørgere, betydeligt lavere 
uddannelsesniveau og markant flere almene boliger. Der er også langt flere 
borgere med ikke-vestlig baggrund end i gennemsnittet i resten af byen. 
Samtidig er kvarteret kendetegnet ved hurtigt og tilfældigt opført byggeri, 
som har medført, har betydet, at boligområderne ligger som lukkede 
områder uden gennemgående stier. Industriområderne bidrager til 
lukketheden, da de enten har dobbelthegn eller hegn med pigtråd. (Kilde 
Kulbanekvarteret – foreløbig kvarterplan). Det største tilbud til unge er 
ungdomsklubben Ungehuset, der dog kun kan rumme et begrænset antal af 
kvarterets unge. Her er der positive voksenrelationer, men huset er nedslidt 
og utidssvarende med et meget begrænset udbud af aktiviteter. Til sammen 
betyder disse forhold, at der er mange unge i kvarteret uden tilstrækkelige 
tilbud, hvilket medfører, at en del af de unge hænger ud på gaden, hvilket 
igen medvirker til at skabe en oplevelse af utryghed i kvarteret og til 
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stigmatisering af de unge. (Kilde Kulbanekvarteret – foreløbig kvarterplan). 
Der er derfor behov for nye positive tiltag rettet mod de unge. 
En bemandet legeplads med uddannet socialpædagogisk personale der har 
åbent i eftermiddags- og aftentimerne, vil kunne imødekomme de unges 
ønsker om mødesteder og aktiviteter, styrke den positive voksenkontakt og 
være med til at nedbringe utrygheden for alle beboere i kvarteret. Valby 
Lokaludvalg ser derfor gerne, at Teknik- og Miljøforvaltningen går i dialog 
med Kvartergruppen for Kulbanekvarteret og Sekretariatet for 
Områdefornyelsen, samt Børne- og Ungdomsforvaltningens lokale 
repræsentanter og andre væsentlige aktører om mulighederne for anlæg og 
drift af en bemandet legeplads med socialpædagogisk personale i 
Kulbanekvarteret, som man kender det fra blandt andet Legepladsen på 
Hulgårds Plads og Legepladsen ved Degnestavnen.  
 
Med venlig hilsen 
 
Michael Fjeldsøe 
Formand for Valby Lokaludvalg 
 
Stefan Emkjær  
Formand for Et Helt Liv – Valby Lokaludvalg 
 


