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Bilag 45 
 

Fremtidens Fritidstilbud ved Bavnehøj Skole 

 

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

fremlægger forvaltningen en ny løsningsmodel for fritidstilbudsstrukturen ved Bavnehøj Skole. I den nye 

løsningsmodel anvendes to matrikler i stedet for én. De to matrikler ligger så tæt på skolen og har særlige 

kvaliteter, så det vil være muligt at lave nogle lokale løsninger for børn og personale, i en sammenhæng 

mellem skole og fritidsinstitution. Løsningen bevarer en 1:1 ledelse mellem skole og fritidsinstitution. 

 

Forvaltningens anbefaling 

Forvaltningen anbefaler, at Børne- og Ungdomsudvalget vedtager: 

 

 at implementeringsplanen for Bavnehøj Skole ændres fra den oprindelige plan om fritidsinstitution 

på en enkelt matrikel, så fritidsinstitutionen nu udgøres af 2 matrikler, som placeres på henholds-

vis KKFO Børneborgens og Idrætsinstitutionen Bavnehøjs matrikler 

 at Sjælør Fritidscenter afkobles Ellebjerg og Bavnehøj Skole og tilknyttes Sankt Annæ Gymnasium 

 at det sendes i høring, at fritidsinstitutionen ved skolen 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 det fastholdes, at der bevares fritidsklubplad-

ser på Sjælør Fritidscenters matrikel og at Sjælør Fritidscenters klubpladser ikke som oprindeligt foreslået 

indgår i Fritidscenter Kgs. Enghave, men 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 ændret implementeringsplan  
 

Det ændrede forslag betyder, at Idrætsinstitutionen Bavnehøj inddrages i den samlede 1:1 løsning omkring 

skolen. Institutionens fritidshjemspladser forbliver således på matriklen men adskilles organisatorisk fra 0-

6-årspladserne og tilknyttes pladserne på KKFO Børneborgens matrikel Natalie Zahles Vej 9. I den videre 

proces skal det undersøges, om det er hensigtsmæssigt, at 0-6 års pladserne flyttes til en anden matrikel. 

De resterende manglende fritidshjemspladser skal alternativt tilvejebringes på skolen i forbindelse med 

KKFO Børneborgens matrikel. Forslaget imødekommer ønsket om bevarelse af forbindelsen til Idrætsinsti-

tutionen Bavnehøj, om end fritidshjemsinstitutionens pladser inddrages i den samlede institution.  

 

Matriklerne er placeret på en måde, så de kan bruges i skoletiden, og i fritidsinstitutionstiden i et samar-

bejde mellem fritidsinstitution og skole, således at fritidsinstitutions lokationer i skoletiden kan aktiveres 

som en alternativ læringsplatform, der kan understøtte en skoledag, hvor der skal tænkes bevægelse eller 
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anderledes læringsrum, mens de i fritidsinstitutionstiden kan anvendes mere traditionelt til fritidspædago-

gik. 

Sjælør Fritidscenter foreslås afkoblet Ellebjerg Skole og Bavnehøj Skole og tilknyttes udelukkende til Sankt 

Annæ Gymnasium, der har børn fra 3. klassetrin. Institutionens normerede pladser afstemmes med beho-

vet. Klubpladserne forbliver på matriklen, og pladserne indgår i områdets fritidscenter.  Sjælør Fritidscen-

ters basisfritidshjemspladser flyttes samlet til anden lokation. Det undersøges, om det er mulighed for at 

placere yderligere specialklubpladser på matriklen. 

 

Oprindeligt blev fritidscentret, som Sjælør Fritidscenters klubpladser foreslået som del af det fritidscenter, 

som blev betegnet som ’Kgs. Enghave’. Forvaltningen forslår nu en større samorganisering i fritidscenter 

’Valby’ med henblik på den øgede bæredygtighed, der kan opnås ved større organisering. 

 

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. 

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

Skole og Fritidstilbud – Bavnehøj Skole 

 Nuværende 

struktur 

Nuværende 

forslag til be-

slutning 

  

Anlægsøkonomi  16.300.000 kr. 

Driftsøkonomi (brutto-

driftsreduktion) 

- leder 

- grundbeløb 

- bygningsrelaterede ud-

gifter 

 0,7 mio. kr. 

 

0,5 mio. kr.  

0,0 mio. kr. 

0,2 mio. kr. 

Ny driftsudgift til større 

enhed 

-leder 

-grundbeløb 

- bygningsrelaterede ud-

gifter 

0 0,5 mio. kr. 

 

0,4 mio. kr. 

0,0 mio. kr. 

0,1 mio. kr.  

 

Nettodriftsreduktion  0,2 mio. kr. 

Honorerer 1:1 - Muligt 

Antal matrikler   
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Placering af institutioner i forhold til skolen 

 

 
Resume af høringssvarene ved implementeringsplanen ved Bavnehøj Skole 

Der er 8 aktører ved Bavnehøj Skole (heraf 4 fælles med Ellebjerg Skole) der har afgivet høringssvar 

 Skole (1) 

 Bavnehøj børnehave og fritidshjem (3) 

 Sjælør Fritidscenter (4) 

 

Skolebestyrelsen lægger stor vægt på, at samarbejdet med Bavnehøj Idrætsinstitution fungerer 

godt, og påpeger at institutionen kun ligger 200 meter fra skolen. Skolebestyrelsen vil være ked af, 

hvis Sjælør Fritidscenter kun skal være fritidshjem for Sankt Annæ Gymnasium (fra 3. klasse) og 

udtrykker bekymring for, at de 38 basisbørn, der går på Sjælør Fritidscenter ikke er nævnt i imple-

menteringsplanerne. Bestyrelsen mener, at fritidstilbuddet skal udgøre et reelt alternativ til skolen 

og er på den baggrund ikke begejstret for 1:1-modellen. Såfremt 1:1-modellen implementeres 

håber de, at den eksisterende strukturs fordele bevares. Der ses både fordele og ulemper ved den 
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eksisterende klyngestruktur. En fordel er, at den medfører et helhedsperspektiv på børnene 0-18 

år. En ulempe er, at klyngeledelsen risikerer at komme for langt væk fra den enkelte institution.  

Klyngeleder, ledelsesteamet, lokalMED og forældrebestyrelsen i klyngen VAL1 har afgivet et sam-

let høringssvar. Heri peges på, at fritidsinstitutioner og fritidscentre bør organiseres i kommunale klynger 

forankret under Dagtilbudsloven, hvor der vil være mulighed for, at fastholde faglig kvalitet i fritidstilbud 

via kombinationsstindstillinger indenfor samme ledelse. De bifalder, at Sjælør Fritidscenters fritidshjems-

pladser tilknyttes Sankt Annæ Gymnasiums 3. klasser, men ønsker også en udvidet fleksibilitet for lokalom-

rådets børn, der ikke er tilknyttet en lokal skole. De opfordrer til, at der udarbejdes en lokal overgangsord-

ning med forældreinddragelse for de nuværende, indskrevne børn. Der ønskes en 2. høringsrunde. 

Forældre til børn i Bavnehøj Idrætsinstitution påpeger, at Idrætsinstitutionen Bavnehøj i sommeren 2014 er 

flyttet til nyopførte lokaler, hvorfor det vurderes, at implementeringsforslaget vil betyde flere udgifter til 

eventuel ombygning og måske nyt byggeri. Endvidere udtrykkes bekymring for en række mulige konsekven-

ser af forslaget: at ressourcestærke familier vil fravælge folkeskolen, at ledelsen bliver mindre synlig og 

mere fraværende, at det bedre ry Bavnehøj Skole er ved at få, vil lide skade, og at dedikerede pædagoger 

fravælger ansættelse i fritidstilbuddet. 

Valby Lokaludvalg, ’Et helt liv’-udvalget og Kgs. Enghave Lokaludvalg ønsker, at der i de fysiske forandringer 

ved Bavnehøj Skole udvises hensyn til skolens ønske om at blive madskole.  

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 

Af-

stand 

til 

skole 

Klyn-

ge/net-

værk/ 

KKFO 

Anden sko-

letilknyt-

ning 

Kom 

SJÆLØR FRI-

TIDS-CENTER 

SJÆLØR 

BOULEVARD 

147 0 0 55 

16

5 0 0 38 700 VAL1 

Ellebjerg 

Skole 

Kom 

IDRÆTSIN-

STITUTIONEN 

BAVNEHØJ  

BAVNEHØJ 

ALLE 40 0 66 44 0 0 0 0 250 VE6 Nej 

Kom 

KKFO BØRNE-

BORGEN 

NATALIE 

ZAHLES VEJ 9 0 0 

11

9 0 0 0 0 0 KKFO Nej 

 

Beskrivelse af det samlede forslag: 

Bavnehøj Skole er tre-sporet, så der skal samles 336 fritidshjemspladser tæt på skolen. Derfor flyttes de 

eksisterende fritidshjemspladser fra Sjælør Fritidscenter og Idrætsinstitutionen Bavnehøj til en samlet fri-
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tidsinstitution beliggenheden på KKFO Børneborgens matrikel, hvor der udbygges/ombygges op til de sam-

lede 336 fritidshjemspladser.  

 

 

Forslagets konsekvens for: 

Sjælør Fritidscenter: 

Fritidshjemspladserne tilknyttet til Bavnehøj Skole flyttes til den samlede fritidsinstitutions lokation på 

skolen. 

 

Fritidsklubpladserne indgår i fritidscenter ’ Kgs. Enghave’, ser mere herom i oversigten over fritidscentre. 

 

Enheden tilbyder sen-fritidshjemsplads med overgang til fritidsklubplads til 3. klasseelever fra Sankt Annæ 

Gymnasium, som ønsker at skifte fritidshjemstilbud som følge af skoleskiftet til Sankt Annæ Gymnasium. 

 

Det undersøges, om der kan placeres specialklubpladser i enheden. 

 

 

Idrætsinstitutionen Bavnehøj: 

Fritidshjemspladserne flyttes til den samlede fritidsinstitutions lokation på skolen. 

 

Det undersøges, om institutionen kan opretholdes økonomisk bæredygtig, eksempelvis ved sammenlæg-

ning, eller ved opnormering af børnehavepladser i forbindelse med pladsomlægninger i andre enhe-

der/institutioner. 

 

 

KKFO Børneborgen: 

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 Bavnehøj Skole. 

 

 

Bavnehøj Skole: 

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

med Bavnehøj Skole. 

 

 

 


