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Sydhavnens unge er sofakartofler
Af Lisbeth Dolberg

Kun godt halvdelen af de større børn i Kgs. Enghave dyrker sport og kun godt en 
fjerdedel går i klub. Det viser en ny spørgeskemaundersøgelse foretaget blandt 
bydelens 5. - 9.klasser.

Det står sløjt til med fritidsaktiviteterne blandt de større skolebørn i Kgs. Enghave. Det 
viser en ny undersøgelse foretaget blandt bydelens 5.-9.klasser.

Undersøgelsen, der for nylig blev fremlagt på en ungeworkshop i bydelen, viser blandt 
andet, at Sydhavnens børn er langt mindre aktive i fritiden end deres jævnaldrende i 
resten af landet. I hvert fald når det gælder de organiserede tilbud.

Kun 26 procent går i fritidsklub mod 42 procent i hele København. Samme tendens 
viser sig på idrætsområdet. 

Her dyrker kun 47 procent af de adspurgte unge idræt - landsgennemsnittet ligger på 
87,6 procent og er dermed næsten dobbelt så højt.

Undersøgelsen spurgte også ind til, hvilke aktiviteter børnene gerne vil have flere af. 
Her blev der blandt andet nævnt idrætsgrene som svømning, dans og fodbold, mens 
mange også var interesserede i musik og sang og computere.

Undersøgelsen og workshoppen blev sat i værk af beboerrådgiver Christina Al-aani som 
et forsøg på at dæmme op for nogle af de problemer, der har været med unge i bydelen. 
Beboerrådgivningen råder nemlig over 800.000 kroner i boligsociale midler, som de 
gerne vil dele ud til lokale børn- og unge projekter:

- Vi har oplevet, at der er et behov for at lave flere tilbud til de unge, der ikke benytter 
sig af fritidsaktiviteteterne og for at synliggøre de tilbud, der er, siger Christina Al-aanis 
barselsvirkar, Louise Cohn Jacobsen om baggrunden for workshoppen og 
undersøgelsen.

Projektgrupper

Workshoppen er nu mundet ud i fire projektgrupper, der skal være med til at synliggøre 
fritidstilbuddene for de unge. Der skal blandt andet nedsættes et ungdomsråd, der skal 
være med til at udvikle ideer til nye aktiviteter for børn og unge. 

Derudover skal der laves en storebror/storesøster-ordning, hvor store børn skal agerere 
rollemodeller for de mindre børn og dermed få dem til at melde sig ind i fritids- og 
sportsklubber, samt en lommepengeordning, hvor de større børn kan få småjobs hos 
lokale institutioner, så de får snuset til arbejdsmarkedet. 



Endelig er der nedsat en vidensdelingsgruppe, der skal skabe et overblik over 
aktiviteterne for børn og unge i området. 

Besvarelser

I alt 81 procent af eleverne i 5.-6. klasserne har besvaret undersøgelsen, for 7.-8. 
klasserne er det 79 procent, mens kun 18 procent af 9. klassernes elever har svaret.


