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Bilag 57 
 

Fremtidens Fritidstilbud ved Hanssted Skole 

 
Med udgangspunkt i de indkomne høringssvar vedrørende den fysiske struktur for Fremtidens Fritidstilbud, 

anbefaler forvaltningen, at den oprindelige implementeringsplan for fritidsinstitutionspladser fastholdes. 

Forvaltningen foreslår som alternativ til den oprindelige implementeringsplan, at ungdomsklubpladserne 

forbliver på nuværende matrikel og ikke fysisk flyttes til fritidscenter ’Valby’. 
 

Forvaltningens anbefaling 

Forvaltningen anbefaler, at Børne- og Ungdomsudvalget vedtager: 
 

 at den oprindelige implementeringsplan for Hanssted Skole, hvor fritidsinstitutionspladserne for-
bliver på deres nuværende placering på skolen, fastholdes 

 at det sendes i høring, at fritidsinstitutionen ved Hanssted Skole anbefales organiseret som kom-
munal fritidsinstitution i klynge 

 
 

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 det fastholdes, som beskrevet i den op-

rindelige implementeringsplan for fritidsklubpladser, at de organisatorisk indgår i fritidscenter 

’Valby’, og at ungdomsklubpladserne forbliver på nuværende matrikel. Det anbefales, at fritids-

center ’Valby’ organiseret som kommunalt fritidscenter i klynge. Se i øvrigt planen for fritidscenter-

struktur for Valby/Vesterbro/Kgs. Enghave for et samlede overblik over fritidscenterløsningen samt forvalt-

ningens indstilling til politisk beslutning herom. 

 

Baggrund for forvaltningens anbefaling af en ændret implementeringsplan  
 
Den eksisterende placering af fritidsinstitutionspladserne ved Hanssted Skole ligger inden for de rammer, 

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

dringer for fritidsinstitutionen. 
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Tabel 1: Økonomi, matrikelantal og opfyldelse af 1:1 struktur 

Skole og Fritidstilbud – Hansted Skole  

 Nuværende 

struktur 

Nuværende 

forslag til be-

slutning 

  

Anlægsøkonomi  2.800.000 

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 Hanssted Skole 

Høringssvaret peger på fordele ved afskilt ledelse mellem fritidshjem og skole. Dette imødekom-

mes i forvaltningen anbefaling af at organisere Hansstedgårds Fritidscenter som kommunal institu-

tion i klynge.  

Der er 1 aktør ved Hanssted Skole, der har angivet høringssvar 
 Hansstedgård Fritidscenter 1 

 

Klyngelederen fra VAL3 peger på vegne af forældrebestyrelsen på, at fritidshjem samt fritids- og 

ungdomsklubber stadig forankres i 0 – 18 års klynger.  VAL3 håber, at politikerne i de strukturelle 

overvejelser om Fremtidens fritidstilbud vægter ordentlige arbejdsforhold for de ansatte. Leder og 

bestyrelse mener, at dette bedst sikres ved, at fritidshjem og skole har hver sin ledelse, også selv-

om fritidshjemmet er placeret på skolens areal eller deler lokaler. VAL3 mener, at det er vigtigt, at 

børnene får miljøskift fra skoledag til fritid, og er bekymret over, at den nye struktur vil være det 

tredje skift i løbet af kort tid (klyngestruktur, skolereform, og nu dette). VAL3 har ingen konkrete 

kommentarer til den fysiske struktur ved Hanssted Skole.  
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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 

Af-
stand 
til skole 

Klyn-
ge/net-
værk/ 
KKFO 

Anden 
skole- 
tilknyt-
ning 

Kom 

HANS-
STED-GÅRD 
FRITIDS-
CENTER 

RØD-
BYVEJ 6 0 0 206 195 0 80 0 0 VAL3 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. 

 

Hanssted Skole er dog en to-sporet skolen, så omlægning til en fritidsinstitution, der kan rumme de reste-

rende fritidshjemspladser op til de 224, skal realiseres på sigt. 

 

 

Forslagets konsekvens for: 

 

Fritidshjemmet Hansstedgård Fritidscenter: 

Fritidsklubpladser og ungdomsklubpladser indgår i fritidscenter ’Valby’. Se fritidscenterorganiseringen i 
oversigten for fritidscentre. 

 

 

 


