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Bilag 55 
 

Fremtidens Fritidstilbud ved Ellebjerg Skole 

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

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

løsningsmodel anvendes tre matrikler i stedet for en. De tre 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 Ellebjerg Skole ændres fra den oprindelige plan om fritidsinstitution 
på én matrikel, så fritidsinstitutionen udgøres af tre matrikler, henholdsvis Rubinens (skolens), 
Børnehuset Lupinens, og Frederiksholmsholms matrikler 

 at det fastholdes, at der bevares fritidsklubpladser på Rubinens klubmatrikel og på Sjælør Fritids-
centers matrikel 

 at det sendes i høring, at fritidsinstitutionen ved Ellebjerg 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 Rubinens klubmatrikel ikke som oprindeligt 

foreslået indgår 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. Eng-

have for et samlede overblik over fritidscenterløsningen samt forvaltningens indstilling til politisk beslut-

ning herom. 

 

Baggrund for forvaltningens anbefaling af en ændret implementeringsplan  
 
På baggrund af de indkomne høringssvar foreslås det, at institutionerne Børnegården Frederiksholm og 

Børnehuset Lupinens lokaler medtages i den samlede fritidsinstitution. Så den samlede fritidsinstitution for 

alle fritidshjemspladser ved Ellebjerg Skole udgør tre matrikler - Børnegården Frederiksholm, Børnehuset 

Lupinen og Rubinen (skolens). 

Der bevares vuggestue- og børnehavepladser i Børnegården Frederiksholm. Klubpladserne fra Børnegården 

Frederiksholm og flyttes fysisk til Fritidscenter Valby. 
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Løsningen imødekommer den bekymring, der gives udtryk for i høringssvarene om at flytte alle fritids-

hjemspladserne ind på skolen. Det er dog en forudsætning, at afstanden til Lupinen nedbringes med en 

lågeløsning. 

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

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 anderle-

des læringsrum, mens de i fritidsinstitutionstiden kan anvendes mere traditionelt til fritidspædagogik.  

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 basis fritidshjemspladser flyttes samlet til anden lokation. Det undersøges, om det er mulighed for at 

placere yderligere specialklubpladser på matriklen. 

 

Oprindeligt blev fritidscentret, som Rubinens klubpladser blev foreslået som del af, betegnet som Kgs. Eng-

have. 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 – Ellebjerg Skole 

 Nuværende 

struktur 

Nuværende 

forslag til be-

slutning 

  

Anlægsøkonomi  24.400.000 kr. 

Driftsøkonomi (brutto-

driftsreduktion) 

- leder 

- grundbeløb 

- bygningsrelaterede ud-

gifter 

 0,8 mio. kr. 
 
0,4 mio. kr.  
0,1 mio. kr. 
0,3 mio. kr. 

Ny driftsudgift til større 

enhed 

-leder 

-grundbeløb 

- bygningsrelaterede ud-

gifter 

0 0,7 mio. kr. 
 
0,4 mio. kr. 
0,0 mio. kr. 
0,3 mio. kr.  

 

Nettodriftsreduktion  0,1 mio. kr. 

Honorerer 1:1 - Muligt 

Antal matrikler 6 3 
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Placering af institutioner i forhold til skolen 

 

 
Resume af høringssvarene ved implementeringsplanen ved Ellebjerg Skole 

Der er 8 aktører ved Ellebjerg Skole (heraf 4 fælles med Bavnehøj Skole) der har afgivet høringssvar 
 Skole 1 
 Børnehuset Lupinen 2 
 Børnehuset Spiren 1 
 Sjælør Fritidscenter 4 

 

Skolebestyrelsen påpeger, at der på den ene langside af skolen ligger i et stort og åbent område, som kan 
danne udgangspunkt for Fremtidens Fritidstilbud ved Ellebjerg skole. Bestyrelsen mener, at en ny fritids-
struktur på skolen kræver mere plads end de eksisterende rammer, og at det i den sammenhæng er vigtigt 
at tænke på de lokaler, der findes tæt på skolen. Bestyrelsen fremhæver, at den selvejende institution Lu-
pinen kan indgå som en vigtig del af løsningen, da der er plads til en større fritidshjemsgruppe her, og fordi 
afstanden mellem skole og institution ved hjælp af låge i hegnet kan reduceres afstanden til 0 meter. Der-
udover skriver bestyrelsen, at det er vigtigt for skolen, at der tages hensyn til de mange projekter, der alle-
rede er i gang på og omkring skolen samt, at det er vigtigt, at Fremtidens Fritidstilbud tænkes sammen med 
etablering af madskole på Ellebjerg Skole, og helhedsrenovering og ombygning af skolen. Bestyrelsen øn-
sker, at både fritidshjem og klub kommer til at høre under en klynge. 
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Forældrebestyrelsen og personale i Lupinen tager til efterretning, at man som en af konsekvenserne af 
folkeskolereformen ønsker at flytte det nuværende fritidstilbud i Børnehuset Lupinen til en anden lokalitet. 
Bestyrelse og personale vil indgå i samarbejdet om flytningen af fritidstilbuddet med de interessenter, der 
måtte være. Bestyrelsen og personalet anerkender begrænset efterspørgsel på udflytterpladser, men de vil 
være interesserede i at fortsætte ordningen på et senere tidspunkt, hvis tilbuddet igen skulle blive efter-
spurgt. Bestyrelse og personale påpeger en forventning om, at en stor del af de familier, der i dag gør brug 
af udflyttertilbuddet, vil tage imod tilbuddet om at konvertere dette tilbud til en plads i en nyetableret 3 -6 
års gruppe i Louis Pios Gade. Det er også bestyrelsens og personalets vurdering, at der på lokaliteten Borg-
bjergsvej 30A vil være mulighed for at etablere yderligere skønnet 10stk 0-3 års pladser. Ved en sådan ud-
videlse vil Børnehuset Lupinen opnå mulighed for at blive en bæredygtig 0-6 års-institution. 
 
Bestyrelsen i Spiren tænker I forhold til de fremtidige rammer, at der kan etableres yderligere to børne-

grupper i institutionen, så der skabes plads til 50 børnehavebørn og 14 vuggestuebørn, da Spiren ellers ikke 

kan være økonomisk bæredygtig ved fraflytning af fritidshjemspladser.  

Forældrebestyrelsen i klynge VE6 påpeger, at Idrætsinstitutionen Bavnehøj er flyttet i nybyggede lokaler pr. 
01.07. 2014, og mener, at det vil være naturligt at fortsætte med daginstitutionstilbud i disse lokaler. Besty-
relsen mener, at et samlet fritidshjem omkring Ellebjerg Skole, forudsætter anlæg. Alternativt at der frigives 
lokaler tæt ved skolen eller på skolen til et samlet fritidshjemstilbud, da de ikke mener, der er plads i klyn-
gens nuværende lokaler i P. Knudsensgade 35 og Wiinbladsgade 1.  Bestyrelsen peger på model 1 for fritids-
institutioner, at: ”Alle fritidshjem bliver kommunale eller selvejende fritidsinstitutioner i klynge/netværk” 
og på model 1 for fritidscentre, at: ”Alle fritidscentre bliver en del af en klynge”. 
 
Klyngeleder, ledelsesteam, lokalMED og forældrebestyrelse i klynge VAL1 peger på, at fritidsinstitutioner og 
fritidscentre organiseres i kommunale klynger. VAL1 er enige i, at Sjælør Fritidscenters fritidshjemspladser 
tilknyttes Sankt Annæ Skoles 3. klasser, men ønsker også en udvidet fleksibilitet for lokalområdets børn, der 
ikke er tilknyttet en lokal skole. Desuden ønsker VAL1, at der skal være fokus på mangfoldigheden i forhold 
til 1:1 tanken og det oplyses, at der er en oplevelse af, at basisbørn i forbindelse med Folkeskolereformen 
og Fremtidens Fritidstilbud er blevet glemt. 

 
Menighedsrådsformanden for Frederiksholm Kirke oplyser, at kirken ønsker at være en vigtig medspiller, og 
ser positivt på, at området omkring kirken bliver åbnet op. Kirken vil om nogle år flytte kontorer, dette vil 
på sigt betyde, at flere af kirkens lokaler vil stå til rådighed, hvorfor kirken finder det oplagt med et tæt 
samarbejde med skolen og fritidsordningen omkring brugen af disse lokaler samt en klatrevæg på kirketår-
net. 
 
Derudover har en gruppe forældre fra Kernehuset i Lupinen skrevet et samlet høringssvar, hvor de påpeger, 
at flytning eller lukning af Kernehuset vil være en forringelse af bydelens samlede tilbud til børnefamilier. 

Valby Lokaludvalg og Kgs. Enghave Lokaludvalg påpeger, at det er vigtigt at tage højde for, at der i område-
fornyelsen i Sydhavnen er særlig fokus op området omkring Ellebjerg Skole. Lokaludvalgene fremhæver, at 
det er oplagt, at der i beslutningen om de fysiske rammer for en fritidsinstitution ved Ellebjerg Skole vægtes 
samarbejds- og lokalefællesskabsmuligheder med Frederiksholm Kirke, da der allerede er bundet 2,5 mio. 
kr. til et samarbejdsprojekt mellem skole og kirke, hvor endemålet er en park. 

Kgs. Enghave Lokaludvalg ønsker, at der i de fysiske forandringer ved Ellebjerg skole udvises hensyn til sko-
lens ønske om at blive madskole. 



5 
 

Områdefornyelse Sydhavn, Teknik og Miljøforvaltningen, Københavns Kommune anmoder om, at der i drøf-
telserne af Fremtidens Fritidstilbud tages højde for, at området omkring Ellebjerg Skole er et fokusområde 
for Områdefornyelse Sydhavnen. 
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Oprindeligt forslag – forud for høring 

Tabel 2: Oversigt over nuværende skoletilknyttede fritidstilbud: 

Kom 
selv 

Institutions-
navn Adresse VU BH FH FK JK UK BASIS 

Af-
stand 
til 
skole 

Klyn-
ge/ 
net-
værk
/KKF
O 

Anden sko-
letilknyt-
ning 

Selv 

BØRNEHUS-ET  

LUPINEN 

LOUIS  

PIOS GADE 

12 18 88 22 0 0 0 0 <100 

FRIE 

14 Nej 

Selv 

BØRNEHUS-ET  

SPIREN 

RUBIN-

STEINSVEJ 47 0 24 40 0 0 0 0 700 

FRIE 

14 Nej 

Kom 

BØRNE-

GÅRDEN FRE-

DERIKS-HOLM 

WIIN-

BLADSGADE 

1 56 106 50 0 0 0 0 150 VE6 Nej 

Kom 

SJÆLØR FRI-

TIDS-CENTER 

SJÆLØR 

BOULEVARD 

147 0 0 55 98 0 0 38 1100 VAL1 

Bavnehøj 

Skole 

Kom RUBINEN 

RUBIN-

STEINSVEJ 51 

& LOKALER 

PÅ SKOLEN 0 0 62* 130 0 134 0 0 VE8 Nej 

*Fritidshjemspladserne er placeret på skolen 

 

Beskrivelse af det samlede forslag: 

Ellebjerg Skole er tre-sporet, så der skal være 336 fritidshjemspladser tæt på skole. Fritidshjemspladserne 

samles derfor i en fritidsinstitution i lokation på skolen ved udbygning/ombygning/tilbygning. 

 

Forvaltningen vurderer, at det kan være vanskeligt at gennemføre de nødvendige bygningsmæssige æn-

dringer ved eller på skolen. En nærmere undersøgelse vil afdække, hvilke muligheder der er for at foretage 

de bygningsmæssige ændringer, der kan understøtte de foreslåede strukturelle ændringer.    

 

 

Forslagets konsekvens for: 

Børnehuset Lupinen: 

Fritidshjemspladserne flyttes til den samlede fritidsinstitutions lokation på skolen. 

 

Det undersøges, om udflytterpladserne skal flyttes til anden enhed/institution beliggende i området, og 
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om institutionen kan bevares økonomisk bæredygtig eksempelvis ved sammenlægning, alternativt afvikles 

institutionen. 

 

 

Børnehuset Spiren: 

Fritidshjemspladserne flyttes til den samlede fritidsinstitutions lokation på skolen. 

 

Det undersøges, om institutionen kan bevares økonomisk bæredygtig eksempelvis ved sammenlægning, 

alternativ afvikles institutionen. 

 

 

Børnegården Frederiksholm: 

Fritidshjemspladserne flyttes til den samlede fritidsinstitutions lokation på skolen. 

 

Det undersøges, om enheden kan opnormeres med vuggestue og børnehavepladser i forbindelse med 

pladsomlægninger i andre enheder/institutioner. 

 

 

Sjælør Fritidscenter: 

Fritidshjemspladserne tilknyttet Ellebjerg Skole flyttes til den samlede fritidsinstitutions lokation på skolen. 

 

Fritidsklubpladser indgår i fritidscenter ’ Kgs. Enghave’, ser mere om 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. 

 

 

Rubinen: 

Lokalitet på Ellebjerg skole, der tidligere har været benyttet til klubpladser, er omlagt til fritidshjemsplad-

ser, og det udbygges/ombygges/tilbygges op til de 336 fritidshjemspladser til en samlet fritidsinstitution 

eventuelt med udgangspunkt i lokalefællesskab med Ellebjerg Skole. 

 

Fritidsklubpladserne indgår i fritidscenter Kgs. Enghave. Se nærmere i oversigten over fritidscentre. 

 

 

Ellebjerg Skole: 

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

med Ellebjerg Skole. 

 


