Ta bort avgiften från fritidsklubbarna
Efter skoldagens slut erbjuder stadens fritidsklubbar en trygg och stimulerande verksamhet för
barn som är 10-13 år gamla. Fritidsklubbarna är en plats där barnen har möjlighet att träffa sina
klasskamrater men också barn i skilda klasser och årskurser. I fritidsklubben har barnen möjlighet
att vistas i en miljö med vuxna närvarande där de kan underhålla och utveckla sina sociala
nätverk.
Fritidsklubbarna finns i alla delar av staden men inskrivningsgraden skiljer sig kraftigt åt mellan
stadsdelarna. Under höstterminen 2020 var inskrivningsgraden i välbärgade områden som
Bromma och delar av innerstaden (60 procent) dubbelt så hög som i Rinkeby-Kista och
Skärholmen (30 procent). Inskrivningsgraden för fritidsklubbarna följer ett socioekonomiskt
mönster och återspeglas också skolresultaten. I de områden där inskrivningsgraden är låg
presterar också eleverna sämre i skolan.
För många barn är åldern 10-13 år en brytningstid då de söker efter identitet, grupperingar och
framtida vägar. Det är oerhört viktigt att vi kan erbjuda barnen olika ingångar till en meningsfull
fritid. Här spelar fritidsklubbarna en mycket viktig roll.
Vi vet att fritidsklubbarna har en positiv inverkan på skolresultaten. Studie efter studie visar på
samma sak; fritidsklubbarnas verksamhet stärker den sociala kompetensen, språket och
förutsättningar för att klara sig i skolan. Särskilt viktigt är det för elever som inte har tillräckligt
goda språkkunskaper och i områden där skolorna har ett omfattande kompensatoriskt uppdrag.
Därför var vi förvånade när grönblå majoriteten valde att chockhöja avgiften till fritidsklubbarna
från 950 till 1200 kronor. Främst drabbar avgiftshöjningen de barn som har störst behov av en
trygg miljö efter att skoldagen tagit slut. Vidare höjer det trösklarna för alla barn att delta i
verksamheten och det är helt fel väg att gå; det riskerar att försvåra integrationen och förstärka
skolsegregationen.
Vi vill istället att fler barn, inte färre, ska ha möjligheten att gå till fritidsklubbarna. Det är en
viktig förebyggande verksamhet som kan förhindra att barn dras in i kriminella miljöer. Storleken
på föräldrarnas plånbok ska inte avgöra ett barn får gå i fritidsklubb eller inte.
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