Kære forældre.
Børn og unge i det offentlige rum.
Lige om lidt bliver det varmere og alle er mere udenfor – og det trænger mange til ovenpå et
noget mærkværdigt og tilknappet Corona år. Året har især været hårdt for børn og unge, som
i den grad har måttet give afkald på mange af de sociale aktiviteter, der er så afgørende for
god trivsel og bare det ”at høre til og være sammen”. Derfor forventes det, at der kommer til
at være et større tryk på kommunens udearealer i år. Mange har nok lidt mere brug for at
være sammen – og det kommer til at kunne mærkes, ses og høres.
Børn og unge i Slagelse kommune er ingen heldigvis ikke anderledes end andre, når det
kommer til at ville hygge sig sammen. De benytter børnehavernes udearealer, skolegårde og
klubber, strandarealer og i øvrigt andre offentligt tilgængelige arealer som fx Anlægget i
Slagelse, Kulturhuset i Korsør og Lystbådehavnen i Skælskør, som samlingssteder til at være
sammen, øve sig på fællesskaber, skabe og udvikle sig sammen med hinanden.
I KPE har vi den erfaring, at vi hvert forår og sommer modtager lang flere henvendelser fra
skoler, SFO’er, børnehaver og forældre, vedrørende unge der samles og hænger ud. Det må
de unge også meget gerne. Det er blandt andet derfor, at mange af vores offentlige steder er
skabt – for at give et alsidigt og levende byrum. Men det hænder desværre, at de unge med
deres adfærd skaber utryghed, larm, støj og til tider hærværk, uden hensyntagen til
omgivelserne. Det er meningen, at disse steder skal bruges, men de skal selvfølgelig bruges
med hensyn og respekt for alle. Det ved langt de fleste børn og unge godt, nogle gange
glemmer de det bare, når de er sammen.
Kære forældre, hvis I har børn eller unge mennesker, som hænger ud med deres venner i det
offentlige rum, så tag en snak med dem om, hvordan man opfører sig og viser hensyn. For os
alle – også de unge- vil det endvidere være en kæmpe hjælp, hvis I tager forbi skolen eller
andre steder, hvor de unge mødes, når der luftes hund, løbes tur eller andet . Slå jer sammen
med andre forældre, kig forbi og sig hej.
Vi ønsker gerne at se glade børn og unge, der hygger sig, og som ikke har en adfærd som
skaber utryghed og måske skræmmer andre væk. Det vil sige, at der gerne må hygges, så
længe der ikke bliver udøvet hærværk, røget hash, hugget træ af borde/bænke til brænde,
smidt affald ud over områderne, smadret flasker etc. Hver gang der ødelægges noget, tager
det penge fra alt det andet, der kunne laves – f.eks. dejlige aktiviteter for kommunens børnog unge, gode udefaciliteter osv.
Vi håber, at vi i fællesskab – børn, unge, forældre, andre voksne, offentligt ansatte, sports- og
fritidstilbud mv. – kan få en få en super udesæson med højt til loftet og i respekt for alle de
forskellige behov, der er i det offentlige rum.
Kontakt os gerne, hvis I har spørgsmål eller kommentarer. I kan kontakte: Claus Martin,
Koordiator KPE Slagelse Syd og Korsør, Tlf.: 51539491 clmar@slagelse.dk eller Ditte Brøgger
Løjborg, koordinator KPE Slagelse Nord og Skælskør, Tlf.: 24918678 diloe@slagelse.dk.
Rigtig glædeligt forår og sommer.
Med venlig hilsen

Claus Martin

Ditte Brøgger Løjborg

