
 
   

 
UngeVærk i Fritidscenter Ydre Nørrebro 

 

Med dette notat orienteres Børne- og Ungdomsudvalget (BUU) om 

Fritidscenter Ydre Nørrebros (FCYN) anmodning om at blive et 

UngeVærk samt forvaltningens accept heraf året ud. Det betyder, at 

FCYN kan fortsætte med deres 32 ungdomsklubpladser året ud. Hvis 

FCYN skal fortsætte som Ungeværk, skal der findes varig finansiering fra 

2023.  

FCYN’s bestyrelse anmodede i februar 2022 om at blive et UngeVærk 

efter BUU’s beslutning den 19. januar 2022 om opstart af Københavns 

UngeVærk (se evt. sagen her). 

FCYN’s lever op til kravene om at blive et UngeVærk, og da de har 

gennemgået en udvikling, hvor fremmødet er steget til ca. 50 unge, har 

de anmodet om alligevel at blive et ungeværk.  

FCYN valgte ikke at ansøge om at blive et UngeVærk under 

ansøgningsperioden i efteråret 2021 og FCYN’s 32 

ungdomsklubpladser blev derfor, med BUU’s beslutning i januar 2022, 

flyttet til en anden ungdomsklub, der blev UngeVærk.  

Finansiering af FCYN’s pladser 

Af hensyn til fastholdelsen af medarbejderne i FCYN har forvaltningen 

fundet finansiering og informeret FCYN’s bestyrelse og ledelse om, at 

de kan beholde deres 32 ungdomsklubpladser året ud. Hvis FCYN 

fremadrettet skal fortsætte som UngeVærk med 100 pladser, som kravet 

er for et ungeværk, betyder det, at der skal findes varig finansiering af 

pladserne fra 2023 og frem. Forvaltningen arbejder på en løsning for 

den varige finansiering, som BUU bliver præsenteret for inden 

budgetforhandlingerne i efteråret. 

Finansiering af ekstra personale 

Der har i en periode, og i forbindelse med corona-nedlukningen, været 

prioriteret ekstra personale på UK-delen. Denne prioritering kan, ifølge 

lederen af FCYN, ikke fortsætte året ud med den nuværende 

finansiering. For at fastholde momentum påpeger han, at det er 

nødvendigt med finansiering af en ekstra pædagog – fra to til tre 

pædagoger - fra august 2022, til der er fundet en varig løsning. Ellers 

kan klubben ikke fortsætte niveauet af aktiviteter mv. og fastholde 

fremmødet for de ca. 50 unge, der pt. benytter klubben. 
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