
1 
 

Bilag 51 
 

Fremtidens Fritidstilbud ved Ålholm Skole 

 
Med udgangspunkt i de indkomne høringssvar vedrørende den fysiske struktur for Fremtidens Fritidstilbud, 
anbefaler forvaltningen, at den oprindelige implementeringsplan ved Ålholm Skole om samling af fritids-
hjemspladser på en lokation i stedet for to lokationer fastholdes. 
 

Forvaltningens anbefaling 

Forvaltningen anbefaler, at Børne- og Ungdomsudvalget vedtager: 
 

 at den oprindelige implementeringsplan, hvor fritidshjemspladserne samles på den ene lokation 
på skolen, frem for at ligge på to lokationer på skolen, fastholdes 

 at det sendes i høring, at fritidsinstitutionen ved Ålholm Skole anbefales organiseret som KKFO 
 

 
Der skal gøres opmærksom på, at forvaltningens indstilling til udvalget om sammensætning og organisering 

af fritidscentrene fremgår af særskilt bilag. Enkelte forslag beskrives dog også i denne plan, da pladserne 

indgår i institutioner, der også har 6-9 års pladser. 

Vedrørende fritidscenter er det forvaltningens anbefaling, at fritidsklubpladserne samles på Ålholm Fritids-

hjem og klub, som indgår i Fritidscenter ’Valby’, der anbefales organiseret som kommunalt fritidscenter i 

klynge. Se i øvrigt planen for fritidscenterstruktur for Valby/Vesterbro/Kgs. Enghave for et samlede overblik 

over fritidscenterløsningen samt forvaltningens indstilling til politisk beslutning herom. 

 

Baggrund for forvaltningens anbefaling af en fastholdt implementeringsplan  
 
Ved fastholdelse af den oprindelige implementeringsplan samles alle fritidshjemspladserne på KKFO Akele-
jes lokation, men fritidsklubpladserne flyttes til Ålholm Fritidshjem- og Klubs lokation. Ungdomsklubplad-
serne fra KKFO Akeleje flyttes til anden lokation. Da ingen fritidshjems- eller fritidsklubpladser dog flyttes 
fysisk fra skolens matrikel, vil der forsat være mulighed for et fælles arbejde omkring børnene og overgan-
gene. 
 

Det skal understreges, at den konkrete flytning af børn, personale og tilbud aftales med de involverede 

parter, når der er taget beslutning om forslagene, samt at børn og personale ikke flyttes, før et evt. nyt  

tilbud er indrettet til dem. 
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Tabel 1: Økonomi, matrikelantal og opfyldelse af 1:1 struktur 

 Skole og Fritidstilbud – Ålholm Skole 

 Nuværende 
struktur 

Nuværende 
forslag til be-
slutning 

  

Anlægsøkonomi  18.500.000 kr. 

Driftsøkonomi (brutto-
driftsreduktion) 
- leder 
- grundbeløb 
- bygningsrelaterede ud-
gifter 

 1,2 mio. kr. 
 
0,4 mio. kr.  
0,2 mio. kr. 
0,6 mio. kr. 

Ny driftsudgift til større 
enhed 
-leder 
-grundbeløb 
- bygningsrelaterede ud-
gifter 

0 0,8 mio. kr. 
 
0,4 mio. kr. 
0,0 mio. kr. 
0,4 mio. kr.  

 

Nettodriftsreduktion  0,4 mio. kr. 

Honorerer 1:1  Ikke muligt 

Antal matrikler 1 matrikel 2 
lokationer 

1 matrikel 1 
lokation 
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Placering af institutioner i forhold til skolen 

 

 
Resume af høringssvarene ved implementeringsplanen ved Ålholm Skole 

Der er 6 aktører ved Ålholm Skole, der har afgivet høringssvar 
 Skole 1 
 Ålholm Fritidshjem og klub (Hjørnelodden) 4 
 KKFO Akeleje 1 

 

Skolebestyrelsen ønsker, at eleverne på Ålholm Skole kan bibeholde deres fysiske tilhørsforhold til skolens 

matrikel og det faste personale, også som klubbørn. 

 Bestyrelsen mener derfor, at KKFO1+2 Akeleje skal forblive en KKFO1+2. Bestyrelsen mener ikke, at én 

fælles organisering af Fremtidens Fritidstilbud for alle fritidstilbud er hensigtsmæssig. 

Forældrerådet ved KKFO Akeleje skriver, at forslaget om, at KKFO’en skal tilbyde plads til ca. 300 børn fra 0-

3 klasse er realistisk i forhold til den fysiske kapacitet. Foreslår dog i forhold til organiseringen, at der fortsat 

skal være to integrerede institutioner, og at Akeleje herved fortsætter som KKFO, samtidig med, at de 2 

institutioners ledere koordinerer samarbejdet direkte med skolelederen. 

Forældrebestyrelsen i Ålholm Fritidshjem og Klub påpeger, at de er velfungerende som en integreret insti-

tution, hvor fritidshjemmet og klubben benytter sig af hinandens fysiske rammer, og at de deler skolegård 
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og græsarealer med skolen. Bestyrelsen mener ikke, at omorganisering er svar på, at der skal skabes noget 

nyt, og anbefaler derfor en partnerskabsmodel indgået mellem skolen og de to eksisterende fritidstilbud, 

betragtet som en 1:1 ledelse ved én skoleleder i dialog med én fritidshjemsleder, der er udpeget som dia-

logpart ud af de to fritidshjemledere. Bestyrelsen mener, at der med dette scenarie bibeholdes små enhe-

der i det store, såvel som forældrenes frie valg. 

 
Valby Lokaludvalg finder, at det er vigtigt, at der er fleksibilitet i operationaliseringen af 1:1 princippet og 

støtter op om den løsning, der forslås om partnerskab mellem to institutioner af Ålholm fritidshjem og Klub 

ved Ålholm skole. 

Derudover er der en håndfuld forældre, der udtrykker ønske om at bevare de to institutioner, som de fun-

gerer i dag. 

Oprindeligt forslag – forud for høring 

Tabel 2: Oversigt over nuværende skoletilknyttede fritidstilbud: 

Kom 
selv 

Institutions-
navn 

Adresse VU BH FH FK JK UK BA-
SIS 

Afstand 
til skole 

Klyn-
ge/net
-
værk/
KKFO 

Anden 
skole- 
tilknytning 

Selv 

ÅLHOLM 
FRITIDS-
HJEM OG 
KLUB 

HJØRNE-
LODDEN 1 0 0 90 50 0 0 0 0 

Valby 
Selvej-
ende 
Net-
værk Nej 

Kom 
KKFO AKELE-
JE* 

VIBE-
HOLMEN 3 0 0 113 78 0 30 0 0 KKFO Nej 

*Igangværende byggesag: Institutionen udbygges til fh normering på 182.   

 

Beskrivelse af det samlede forslag: 

Ålholm skole er tre-sporet, så der skal samles 336 fritidshjemspladser tæt på skole. Derfor omlæg-

ges/udbygges/ombygges eksisterende lokation på skolen til en samlet fritidsinstitution, mens Ålholm Fri-

tidshjem og Klub overtager KKFO Akelejes fritidsklubpladser og ungdomsklubpladserne flyttes til Hofmanns 

Minde.  

 

 

Forslagets konsekvens for: 

 

KKFO Akeleje: 

Fritidsklubpladserne fra KKFO Akelejes flyttes til Ålholm Fritidshjem og Klub, der indgår i organiseringen af 

fritidscenter ’Valby’.  
  

Ungdomsklubpladserne overgår til Hofmanns Minde, der indgår i organiseringen af fritidscenter ’Valby’.  
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Fritidsinstitutionspladserne forbliver på matriklen og indgår i den samlede fritidsinstitution. 

 

I udvidelsen/ombygning til en samlet fritidsinstitution vil der blive taget udgangspunkt i lokalefællesskab 

med Ålholm Skole. 

 

Ålholm Fritidshjem og Klub  

Fritidshjemspladserne fra Ålholm Fritidshjem og Klub flyttes til KKFO Akeleje. 

 

Der overflyttes fritidsklubpladser fra KKFO Akeleje og klubpladserne indgår i fritidscenter ’Valby’. Se nær-

mere i oversigten over fritidscentre. 

 

 

Ålholm Skole: 

I udvidelsen/ombygning til en samlet fritidsinstitution vil der blive taget udgangspunkt i lokalefællesskab 

med Ålholm Skole. 

 

 


