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Bilag 53 
 

Fremtidens Fritidstilbud ved Frejaskolen 

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

fastholder forvaltningen den oprindelige løsningsmodel for fritidstilbudsstrukturen for Frejaskolen. 

 

Forvaltningens anbefaling 

Forvaltningen anbefaler, at Børne- og Ungdomsudvalget vedtager:  

 at den implementeringsplan, der har været sendt i høring for fritidsinstitutioner ved Frejaskolen, 

forbliver uændret 

 at det sendes i høring, at specialKKFO ved Frejaskolen fortsætter som specialKKFO med direkte 

reference til skoleledelsen ved Frejakolen 

 

 

Baggrund for forvaltningens anbefaling af fastholdelse af implementeringsplanen 

SpecialKKFO’en ved Frejaskolen og Frejaskolen fungerer allerede i dag som et heldagstilbud, der er tænkt 

sammen i en blanding af undervisning og fritid, hvilket er den organisering, som anbefales at gælde for alle 

specialskoler og deres fritidstilbud i København.  

 

Der er ikke taget stilling til organiseringen af Klub Rughaven, da klubben modtager unge i aldersgruppen 14-

25 år, og derfor er deres organisering ikke direkte bundet op på en beslutning ift. organiseringen af 

fritidsinstitutioner for de 6-9-årige eller fritidscentre for de 10-13-årige. Bevillingen til tilbuddet udløber dog 

ved udgangen af 2015, hvis bevillingen forlænges/bliver varig, skal der tages stilling til, hvordan 

aftentilbuddet skal organiseres. Frem til dette er afklaret, forbliver aftentilbuddet tilknyttet det øvrige 

specialtilbud ved skolen. 

 

Placering af institutionen ift. skolen 

Tilbuddet er placeret på skolen eller i umiddelbar nærhed af skolen. 

Resume af høringssvarene ved implementeringsplanen ved Frejaskolen  

Der er ingen høringssvar fra Frejaskolen eller KKFO ved Frejaskolen, der kommenterer 

implementeringsplanen for fritidsinstitutionen. 

 

Handicaprådet peger på, at der ikke er taget stilling til om specialKKFO’erne skal indgå i 1:1 strukturen i den 
oprindelige implementeringsplan. Handicaprådet bakker op om en fleksibel løsning, hvor børn med særlige 

behov får mulighed for at indgå i relationer med børn indenfor normal- og specialområdet. 

 

SKK, LFS og KLF anbefaler, at alle specialskoler og tilhørende specialinstitutioner gøres til helhedstilbud med 

en blanding af undervisning, læring og fritid. 

 

Klub Rughaven gør opmærksomme på klubbens særlige profil, som det er vigtigt at fastholde og udvikle. 
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Oprindeligt forslag – forud for høring 
 

Tabel 1: Oversigt over nuværende skoletilknyttede fritidstilbud: 

Kom/ 

selv 

Insti-

tutions-

navn 

Adresse VU BH FH FK JK UK BA

-

SIS 

Afstan

d til 

skole 

Klynge Anden 

skole-

tilknytnin

g 

Kom  

KKFO ved 

Freja-

skolen    71     0 Nej  Nej 

Kom 

RUG-

HAVE      25    Nej Nej 

* 2 børn (0.-3. klasse) optager en plads i normalfritidshjem eller basisgruppe (den 6. oktober 2014) 

 

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. 

 

 

Forslagets konsekvens for: 

KKFO ved Frejaskolen: 

Ingen 

 

Rughave: 

Der arbejdes videre på løsning ift. organisatorisk tilknytning til skolen. 

 

Frejaskolen: 

Ingen 

 


