Høringssvar til budget 2021-2024, Norddjurs Kommune

Der skal budgetteres til fritidsaktiviteter for Anholts børn og unge
Foreningen Anholts Børn og MED-udvalget på Anholt skole, vil gerne anerkende at forligspartierne
i ’’budgetskitse til budgetaftale for 2021 – 2024’’ forholder sig aktivt til at der på godt nok Danmarks
mest isolerede ø, Anholt er bosiddende familier med børn som på nuværende tidspunkt ikke
medregnes når for eksempel UngNorddjurs nævner, at deres tilbud dækker hele Norddjurs
Kommune. Vi har en børne- og unge flok som vil have stor gavn og glæde af at kunne modtage
div. tilbud, som der gives på fastlandet i form af klubtilbud og fritidsaktiviteter. Vi ønsker derfor, at
blive tænkt med når der skal uddeles midler på børne- og unge området.
Børn og unges udvikling og kompetencer styrkes, når de har mulighed for, at være sammen med
støttende voksne og kan deltage i meningsfulde og tilpas udfordrende aktiviteter sammen med
andre børn og unge. Langt over halvdelen af børn og unge går til faste fritidsaktiviteter. Med faste
fritidsaktiviteter menes der altså aktiviteter, der er organiseret af en klub, forening eller skole. Det
kan for eksempel være at gå til klaver, fodbold, svømning, spejder mm. Alle børn har ret til disse
fritidsaktiviteter også når man er bosiddende på Anholt.
Anholts børn og unge skal også have mulighed for at dyrke fritidstilbud til at kunne udforske,
udfordre og udvikle sig på lige fod som resten af Norddjurs Kommunes børn og unge. På
nuværende tidspunkt er der alt ialt 30 børn og unge i alderen 0-25 år bosiddende på Anholt. I
skolen har vi 7 elever i aldersgruppen 6-10 år og 10 elever i aldersgruppen 10-18 år også har vi 5
unge i aldersgruppen 16-25 år. Ud af de 30 børn og unge er der 24 som kunne havde stor gavn og
glæde af at gå til en eller flere fritidsaktiviteter.
Fritidsaktiviteter på Anholt er – med musikskolen som en ny og kærkommen undtagelseudelukkende på frivillig basis. Et eksempel kunne være en forælder der sender mail ud om at der
er fælles fodbold for alle øens børn eller en anden der laver noget dans for alle øens børn mm.
Men da vi har en børne/unge gruppe i alderen 0-13 år får vi reelt ikke alle med pga.
aldersspredningen. Derfor er ovenstående bare ikke hensigtsmæssigt for vores børn på den lange
bane.
Fritidslivet og lokalsamfundet rummer muligheder for mange forskellige typer af forebyggende
tiltag. Vores tanke ville være at skabe fritidsindsatser med spændende og færdighedsopbyggende
aktiviteter og et trygt sted at være i form af en ungdomsklub. Her kan man opbygge og nyde
venskaber og have nærværende og betroede ansvarsfulde voksne at gå til.
Med f.eks. klubaften en gang ugentligt hvor der er ansat en eller to klubmedarbejdere som de unge
kan tale åbent med om stort og småt udenom mor og far. Altså et sted som udelukkende er for de
unge og ikke er i forlæggelse af skolen. En sådan klub ville kunne understøtte og have en vigtig
betydning den enkelte unge og dets trivsel. Og da vores unge flytter tidligere hjemmefra end andre
unge på fastlandet, finder vi det vigtigt at kunne klæde vores unge mennesker godt på til det liv der
venter den på med efterskole, gymnasiet og andre videregående uddannelser, jobs mm. Deres
forældre vil ikke kunne være i nærheden så det har stor betydning at kunne tilbyde en
ungdomsklub og div. fritidsaktiviteter og forhåbentlig bygge bro til UngNorddjurs og deres tilbud når
vores unge skal videre herfra. Det ville også være et godt signal for mulige kommende tilflyttere at
Anholt kan tilbyde deres børn og unge klubtilbud og div. fritidsaktiviteter.

Ydermere vil vi gerne kunne tilbyde alle øens børn mulighed for at gå til et eller flere fag/aktivitet
(gennem klubben) som fx. dans, kokkeskole, udeliv mm. Ideer lokalt er der nok af. Vores børn
mangler det meget! særligt vores unge.
Vi håber på at I vil afsætte økonomiske midler til klub og fritidstilbud på Anholt, så de unges
muligheder lidt højere grad ligner det man kender fra resten af Norddjurs Kommune
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