”Ønskeby for børn”
Vision for børne- og ungelivet
i Tingbjerg 2021-2030

Tilbage til rødderne
Drømmen om at forene natur og byliv er i levende live i Tingbjerg.
Bydelen har sat kurs mod fremtiden ved samtidig at søge tilbage til rødderne
– tilbage til den oprindelige vision om en ønskeby for børn. For at nå
derhen skal vi både have fokus på alt det gode, vi ønsker at tilføre, og det
helt særlige, vi ønsker at bevare. Denne vision er et fælles håndslag fra alle
involverede parter på, at vi udvikler Tingbjerg i børnehøjde.

En børneby i byen
Tingbjerg blev tegnet og udviklet i 1950’erne og er
skræddersyet til børnefamilier. Det ligger i bydelens
oprindelige design at skabe de allerbedste vilkår for
en god og sammenhængende hverdag for børn og
deres familier. Lige fra kvalitetsbyggeriet og den
frie og smukke natur, der kendetegner hele bydelen,
til de utallige muligheder for at lege, gå på opdagelse, finde ro, være kreativ og dyrke sport - legekammeraterne og vennerne er altid lige om hjørnet.
Tingbjerg har alt, hvad et barnehjerte kan begære,
og det er et skønt sted at være ung.
Sådan huskes området også af dem, der voksede
op i Tingbjerg i 1970’erne. For dem var barndommen
og teenageårene karakteriseret af stærke børnefællesskaber, gode betingelser for leg, fysisk udfoldelse
og kreativitet, et stærkt voksenengagement og jord
under neglene.

”Jeg flyttede til Tingbjerg, da jeg var
6 år. Noget af det, som jeg husker
tydeligst fra dengang er, at der var så
meget lys og luft. Og jeg fik masser af
mudder under gummistøvlerne. Vi var
også kun lige flyttet ind, da der kom et
andet barn og bankede på og spurgte,
om jeg ville med ud og lege. Sådan var
det ikke på Nørrebro. Der legede jeg
kun med andre i institutionen.”
Citat fra beboer i Tingbjerg

2

Tingbjerg rummer en ”børneby i byen” med
mangfoldige tilbud i børnehøjde - legepladser
og boldbaner, vuggestuer og børnehaver, skole,
fritidstilbud, muligheder for bevægelse, sport
og steder at mødes med vennerne udviklet med
barnehjerte. Hvor finder man ellers en københavnsk
bydel, hvor skolen er bygget sammen med et
splinternyt bibliotek/kulturhus og en svømmehal?
Eller en bydel hvor fritidsklubben har sin helt egen
bondegård? Alt det rummer Tingbjerg – og det skal
vi værne om og styrke.
Principper for det gode børne- og ungeliv
Vi ved, at venskaber og fællesskab er helt
afgørende elementer for et godt børne- og ungeliv.
I byudviklingen vil vi fastholde og skabe nye miljøer,
hvor børn og unge kan lege, lære, trives og udvikle
sig. Byudviklingen skal således ikke bare kunne ses
på antallet af mursten. Den skal understøtte og videreudvikle Tingbjergs identitet. Og den skal mærkes i
hjertet og forankres blandt små og store børn, deres
forældre og alle dem, der arbejder med at skabe de
bedste rammer for en god opvækst i Tingbjerg.

Fire principper guider arbejdet med udviklingen af
Tingbjerg som en ønskeby for børn.
1.

Leg, Læring og Udvikling – alle børn og unge i
Tingbjerg skal have gode betingelser for at lege,
lære og udvikle sig
2. Tilhør og Fællesskab – alle børn og unge i Tingbjerg skal have gode betingelser for at opbygge
venskaber og engagere sig i fællesskaber
3. By og Natur – alle børn og unge i Tingbjerg skal
have let adgang til natur, lys og luft
4. Tryghed og Transparens – alle børn og unge i
Tingbjerg skal kunne færdes sikkert og nemt i
deres lokalmiljø

”Det er et stort ansvar at planlægge en
hel bydel, som mange år ud i fremtiden
vil komme til at virke ind på tusinder af
menneskers daglige liv. Især må man
tænke på dem, der får deres start i
livet her, på børnene, der på afgørende
måde bliver præget af det sted, de
vokser op.”
Forklaring til en byplan,
Steen Eiler Rasmussens Tegnestue. August 1963

Byudvikling i børnehøjde
Frem til 2030 er der fart på udviklingen i Tingbjerg.
Der bygges, renoveres og skabes mange flere nye
hjem og fælleshuse, samtidig med at Tingbjerg både
forgrønnes og forskønnes.
Tingbjerg er en bydel med en rigtig stor andel af
børn og unge. Der bor omkring 2.000 børn og unge
i Tingbjerg i dag – og de udgør knap en tredjedel af
Tingbjergs nuværende beboere. Med omkring 1.500
nye boliger skaber vi plads til mange flere familier –
og venner. Der er flere der kommer til at deles om
pladsen, men vi sikrer, at der bliver god plads til leg
og fysisk udfoldelse i de fælles haverum, og at børneinstitutionerne, skolen og fritidstilbuddene følger
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med udviklingen, så kvaliteten af tilbuddene højnes
og tænkes sammen med byudviklingens overordnede vision om en åben, grøn og aktiv bydel.
Mens opførelsen af de nye boliger kræver plads og
vil påvirke områdets fysiske udformning – så skal
naturen stadig kunne ses, røres og mærkes i børnehøjde, og der skal stadig kunne leges, udforskes og
dyrkes kultur og bevægelse og idræt, imens byggerierne står på. Der skal fortsat være luft og frirum, og
børnene skal kunne færdes frit og trygt på tværs af
hele bydelen. Vi vil udvikle og tilføre nye muligheder
for leg, ophold og udfoldelse for både børn og unge.

For de mindste
Tingbjerg rummer i dag både vuggestuer og børnehaver, og frem mod 2030 genopføres disse tilbud i
et tæt samarbejde, så Tingbjergs børnetilbud til de
mindste bliver nogle af byens bedste. Med den
gode adgang til naturen og de mange lokale legepladser tilbyder Tingbjerg de bedste rammer for at
skabe god sammenhæng mellem børnenes hverdag
i vuggestuer og børnehaver og deres fritidsliv.

Kulturhus/bibliotek
I 2018 åbnede et nyt flot kulturhus og bibliotek i
centrum af Tingbjerg med direkte adgang til skolen
og lige ved siden af svømmehallen. Det er vores
ambition, at kulturhuset har et stort udvalg af tilbud
til børn og unge, og vi arbejder aktivt med at udnytte
potentialerne for, at kulturhuset og biblioteket bliver
en naturlig del af børn og unges hverdag.

Skolen
Tingbjerg skole ligger midt i Tingbjerg og er et
vigtigt samlingspunkt for bydelens børn og deres
forældre. Det er også her bydelen samles til større
begivenheder. De kommende år vil skolen blive
renoveret, børnene får endnu bedre rammer til at
dyrke deres venskaber, lære nyt og udvikle sig.
Idrætstilbud
Et rigt børne- og ungdomsliv er et aktivt børneog ungdomsliv, og Tingbjerg har både sin egen
svømmehal og et idrætsanlæg – der er Københavns
næststørste. Disse tilbud skal udvikles som en del af
byudviklingen, så de kan blive et endnu større aktiv
for Tingbjergs børn og unge.
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Bondegården
I tilknytning til skolens fritidstilbud ligger
Bondegården, som flyttede ind sammen med nogle
af Tingbjergs første beboere. Det er et særligt sted,
der i mange år har haft stor betydning for bydelens
børn og deres familier. Og med god grund – for
Bondegården tilfører noget ekstra til det almindelige
fritidstilbud. Her kan man bl.a. lære at ride, være med
til at passe dyr, lave bål og meget mere.

”Jeg kan huske, at jeg hev min mor i
ærmet og spurgte ”hvem ejer hestene,
mor?”. Så var der en af pædagogerne,
som arbejdede der, som svarede,
”det gør du.”
Citat fra beboer i Tingbjerg

Bondegården og alle de aktiviteter, som finder sted
her, vil fortsat være en del af børne- og ungelivet i
Tingbjerg. Frirummet, trygheden og mulighederne,
som stedet rummer – også for børn med særlige
behov – vil vi værne om og udvikle.

Sammen om Tingbjerg – sept. 2021
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Børne- og ungdomsborgmester,
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