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Høringssvar vedr. ny kultur- og fritidspolitik i Hvidovre Kommune 
 

Skolebestyrelsen på Risbjergskolen er generelt positiv over for udkastet til den nye kultur- og fri-

tidspolitik. Og vi vil spændt følge, hvordan den følges op af konkrete initiativer.  

 

Bestyrelsen er enig i, at kommunes kultur- og fritidstilbud skal være for alle. Ingen skal stå ufrivil-

ligt uden for, og alle skal have ret til et rigt og indholdsrigt fritidsliv. Dette er også i tråd med kom-

munens vision om at være børnenes og familiernes by, som vi bakker op om. 

 

Læring, dannelse og refleksion 

Det nævnes på side 5, at kommunen ønsker at styrke samarbejdet med skoler og institutioner, så 

kulturen kan supplere og understøtte den almene undervisning. Det er et ønske, vi bakker op om. Vi 

påpeger dog, at nye opgaver for skolerne bør følges op af ressourcer. Skolernes budgetter er 

stramme i de kommende år, og hvis der skal løses nye opgaver, bør der følge penge med. 

 

Natur, byrum og faciliteter 

Vi er enige i, at byens arealer, torve og bygninger bør udnyttes aktivt. Herunder støtter vi op om, at 

skolernes lokaler kan benyttes i eftermiddags- og aftentimer, hvor de står tomme. Det er dog vigtigt 

at huske den øgede udgift, der vil følge med øget brug. Herunder udgifter til ren- og vedligeholdelse 

og forbrugsudgifter (øget brug af el, vand og varme m.v.). En sådan udgift bør ikke alene skulle 

dækkes af skolernes budgetter.  

På Risbjergskolen benyttes både idrætssalene, der i forvejen er slidte, og græsarealerne i vidt om-

fang af foreninger, og multibanerne benyttes meget ofte til aktiviteter for børn og unge fra lokalom-

rådet. Det er bestyrelsens opfattelse, at denne brug ikke alene skal belaste skolens økonomi, men at 

der bør følge penge med, når faciliteterne er åbne for foreninger og borgere.   

I øvrigt savner vi lidt mere konkrete planer vedrørende kommunens fysiske faciliteter. Børnetallet 

stiger, og det er vores indtryk, at det allerede nu er svært at få halplads nok. Flere haller og anlæg 

fremstår allerede nedslidte. Vil der blive bygget til eller bygget nyt, og vil der blive renoveret?  Det 

tematiske pejlemærke ”Vi vil bruge det, vi allerede har – og bruge det bedre og mere” tyder ikke 

umiddelbart på det, og det kan bekymre. Nye moderne faciliteter vil inspirere til bedre aktiv udnyt-

telse. 
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Vi savner endvidere et større fokus på udvikling af byens grønne og andre rekreative områder, her-

under parkerne og havnen. Disse områder er oplagte at bruge til motion og aktiviteter for alle til 

gavn for båden den fysiske og mentale sundhed.  

Vi bakker op om ideen om tiltag, der giver forældre mulighed for at være fysisk aktive, mens deres 

børn træner.  

Vi tilslutter os, at bookingsystemet i kommunens foreningsportal skal sikre nem adgang til lån af 

lokaler og anlæg, så brugen kan effektiviseres. 

 

Vi står naturligvis til jeres rådighed for eventuelle drøftelser, opklarende spørgsmål eller andet. 

 

Med venlig hilsen 
 
Risbjergskolens skolebestyrelse 
 
v/Carsten Gutfeld Telling, formand 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


