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Bilag 62 
 

Fremtidens Fritidstilbud ved Vigerslev Allés Skole 

 

Forvaltningen anbefaler, at den oprindelige implementeringsplan fastholdes, da der i høringen er tilslutning 

til denne plan.   

Forvaltningens anbefaling 

Forvaltningen anbefaler, at Børne- og Ungdomsudvalget vedtager: 

 

 at den oprindelige implementeringsplan, hvor fritidsinstitutionspladserne forbliver på deres nuvæ-

rende placering på skolen, fastholdes 

 at det sendes i høring, at fritidsinstitutionen ved Vigerslev Allés Skole anbefales organiseret som 

kommunal institution i klynge 

 

 

Baggrund for forvaltningens anbefaling af en fastholdt implementeringsplan  
 
Den eksisterende placering af fritidsinstitutionspladserne ved Vigerslev Allés Skole ligger inden for de ram-

mer, der ønskes for Fremtidens Fritidstilbud. Derfor anbefaler forvaltningen, at der ikke laves strukturelle 

ændringer for fritidsinstitutionen. 

 
Tabel 1: Økonomi, matrikelantal og opfyldelse af 1:1 struktur 

 Skole og Fritidstilbud – Vigerslev Allé Skole 

 Nuværende 

struktur 

Nuværende 

forslag til be-

slutning 

  

Anlægsøkonomi  5.600.000 

Driftsøkonomi (brutto-

driftsreduktion) 

- leder 

- grundbeløb 

- bygningsrelaterede ud-

gifter 

 0,0 mio. kr. 

 

Ny driftsudgift til større 

enhed 

-leder 

-grundbeløb 

- bygningsrelaterede ud-

gifter 

0 0,0 mio. kr. 

 

Nettodriftsreduktion  0,0 mio. kr. 

Honorerer 1:1 - Muligt 

Antal matrikler 1 1 
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Placering af institutioner i forhold til skolen 

 

 
Resume af høringssvarene ved implementeringsplanen ved Vigerslev Allés Skole 

Der er 1 aktør ved Vigerslev Alle Skole, der har angivet høringssvar. 

 Slaraffenland 1 

 

Klyngelederen i VAL5, Slaraffenland, påpeger på vegne af forældrebestyrelsen, at Slaraffenland 

allerede modtager børn fra 0.-3. klasse fra Vigerslev Alles Skole, og at fritidshjemmet og skolen 

allerede deler en fælles matrikel og har gode erfaringer med lokalefællesskaber. Bestyrelsen vur-

derer, at forslaget om 1:1 samarbejdet omkring Slaraffenland, er ukompliceret og i et vist omfang 

allerede realiseret. Bestyrelsen mener, at forslaget vil sikre inklusion, fællesskaber, sammenhænge 

og gode overgange og påpeger, at et stort fritidshjem trods den fremtidige omfordeling af res-

sourcer fra fritidstilbud til skoler, vil have de bedste forudsætninger for at opretholde den faglige 

kvalitet og bredde i medarbejdergruppen. Der peges på model 1:1 ”at alle fritidshjem bliver kom-

munale eller selvejende i klynger/netværk”. VAL5 har børn i alderen 0-9 år, og kan derfor ikke ud 

fra egne erfaringer vurdere, om model 1, 2 eller 3 er at foretrække for organisering af fritidscent-

re. 
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Oprindeligt forslag – forud for høring 

Tabel 2: Oversigt over nuværende skoletilknyttede fritidstilbud: 

Kom 

selv 

Institu-

tionsnavn 

Adresse VU BH FH FK JK UK BA

SIS 

Afstand 

til skole 

Klyn-

ge/ 

net-

værk/

KKFO 

Anden skole- 

tilknytning 

Kom 

SLARAF-

FENLAND 

FEN-

GERSVEJ 

22 36 44 300 0 0 0 0 

Ved 

skolen VAL5 Nej 

 

Beskrivelse af det samlede forslag: 

Fritidshjemspladsernes placering og institutionsstrukturen ligger i dag inden for de besluttede kriterier. 

Der er derfor ikke udarbejdet forslag til strukturelle ændringer. 

 

Vigerslev Allé Skole er dog tre-sporet, så ombygning/udbygning/omlægning til en fritidsinstitution, der kan 

rumme de resterende fritidshjemspladser op til de 336, skal realiseres på sigt. 

 

 

Forslagets konsekvens for: 

 

Slaraffenland: 

Evt. ombygning/udbygning til flere fritidshjemspladser vil være med udgangspunkt i lokalefællesskab med 

Vigerslev Allé Skole. 

 

 

Vigerslev Allé Skole: 

Evt. ombygning/udbygning af den eksisterende fritidsinstitution vil være med udgangspunkt i lokalefælles-

skab med Vigerslev Allé Skole. 

 

 

 

 


