
Referat af forældremøde d. 11.12.2017 

Tilstede: 12 forældre, Brian (ES), Patricia og Jesse (Skrammel), Thomas (fritidscenterleder), Julie 

(afdelingsleder)  

 Præsentation af personalet på SKES (Emdrup Søgård + Skrammel) samt fritidscenterleder Thomas.  
Thomas forklarede kort om klyngens struktur, bestyrelsens rolle og forældrerådets rolle.  
Forældrerepræsentant i bestyrelsen for SKES Sabine præsenterede sig selv og uddybede omkring 
bestyrelsens rolle.  
Forældrerådsformand Susie præsenterede sig selv og uddybede omkring forældrerådets funktion. 
Der blev opfordret til, at man meldte sig til at deltage i forældrerådets arbejde: Jacob, far til Vera i 
4. kl. fra skrammel vil gerne deltage. Derudover består forældrerådet af Sabine, mor til Sofia fra Es i 
5 kl. og Jan, far til Peter fra Es i 6. kl.   
 

 Situationen vedr. Skrammel: Der er ikke sket noget rent praktisk på Skrammel. Tiden er gået med, 
at de forskellige mulige parter har forsøgt at finde ud af, hvem der egentlig står med ansvaret. I 
sidste uge fik vi endelig besked om, at Københavns Kommune har vedkendt, at det er dem, der skal 
handle i sagen. Vi forventer derfor, at der inden for meget kort tid vil ske noget mere. Der er en 
bekymring blandt forældrene på Skrammel om fremtiden, men ordlyden i Københavns kommunes 
mail er ”renovering”. D.v.s. at vi absolut forventer en udbedring af skaderne, hvorefter vi flytter 
tilbage på Skrammellegepladsen. Men et tidsperspektiv kan vi desværre ikke give p.t.   

 

 Samlingen af børnene på Es var nødvendig men absolut ikke optimal for hverken personale eller 
børn. Lån af Lundens lokaler er derfor den bedste løsning i situationen.  
Det positive i samlingen af børnene var, at der blev dannet nye relationer på tværs af børnene i de 2 
klubber, samt at børnene har lært de voksne at kende i begge klubber. Så det ikke er så ”farligt” at 
deltage i et arrangement, der foregår i den anden afdeling. Børnene er blevet opfordret til at 
komme på besøg i hinandens klubber, så relationerne bibeholdes. Børnene skal blot spørge de 
voksne i den klub, de vil på besøg i, om de må være på besøg. Vi har aldrig oplevet at måtte sige nej, 
medmindre der er et arrangement i den pågældende afdeling.  Man kan også besøge Ryac eller TK – 
der skal blot spørges, om det er ok i den pågældende klub. Er det en stor gruppe, der gerne vil på 
besøg samtidig, skal det dog nok lige aftales på forhånd.  
 

 Der ønskes fortsat et samarbejde med fritterne på hhv. ES og Skrammel. Sommerfest er blevet 
afholdt sammen i husene. Julehygge holdes samme dag på Es, men p.g.a. pladsmangel kan det i år 
ikke lade sig gøre på Skrammel. Overgangsarbejdet mellem frit og klub på Skrammel bliver nok 
udfordret i år, hvilket der blev udtrykt bekymring overfor af forældrene på Skrammel.  

 

 Næsten al personale i SKES arbejder i en af klyngens ungdomsklubber 1 – 2 aftner om ugen. 
Trygheden i en kendt voksen gør overgangen for 7. klassebørnene til Ungdomsklub nemmere. Der 
er allerede afholdt et besøg i Kantorparkens Ungdomsklub, og vi forventer i foråret at tilbyde flere 
besøg for 7. klasserne i både Ryacs Ungdomsklub og Kantorparkens Ungdomsklub. 7. klassebørnene 
kommer ikke så ofte, men vi gør, hvad vi kan for at tage kontakt til dem, når vi tilbyder besøg i 
Ungdomsklubberne.  

 

 Bøn til forældrene: i må meget gerne hjælpe med at få børnene tilmeldt vores arrangementer. Vi 
bruger rigtig meget tid på at huske dem på det, bede dem tage et foto af arrangementsopslaget, så 
de kan vise det derhjemme, og sætte alarmer på deres telefoner, så de husker kontanter. Mange 
venter på, at deres venner melder sig først, selv om de giver udtryk for gerne ville deltage.    



 

 Klyngen har fået fat i 100 billetter til Vilde Vulkaner (Musikfestival for børn) i uge 27 næste år. 
Hvordan fordelingen af de 100 billetter mellem SKES, TK og Ryac bliver, vides endnu ikke.  

 

 Der arbejdes fortsat på mobilepay, men der er desværre nogle tekniske vanskeligheder. Så indtil da 
er alle tilmeldinger med cool cash i klubberne.  

 

 Skrammels forældre udtrykte bekymring vedr. børnene færden, når de vil i f.eks. kiosken eller 
fakta. Børnene skal sige til personalet, hvis de går derover, men det er op til forældrene at 
bestemme, om de må eller ej. Personalet vil gerne være behjælpelige med at huske børnene på at 
benytte broen eller lyskrydset, når de skal over Lersø Park Alle.  

 

 Hvis personalet oplever et barns indtag af slik, chips eller sodavand er bekymrende, tages en snak 
med barnet. Sker der ingen ændring, tager vi en snak med forældrene.  

 
 
Ref. Julie   
 
Tillæg til referatet: På skrammel-delen af mødet blev der talt om, at klubben skulle udfærdige en 

plan for, hvordan man vil anvende skrammelmatriklen i foråret (selvom vi stadig er på Lunden), 

således at det integrerede arbejde ml. frit- og klubbørn kan fortsætte (dog på nedsat “blus”).  

 
 


