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Indstillingspunkter omkring placering og organisering af fritidscentre på Valby-Vesterbro-Kgs. Enhave 

Indledning 

Den 10. december besluttede Børne- og Ungdomsudvalget at sende tre mulige organiseringsmodeller for 

fritidscentre i høring. For alle tre modeller gælder det, at fritidscentret skal være èn enhed med èn leder. 

I denne indstilling indstilles det angående 10-13 års klubpladserne til Børne- og Ungdomsudvalget  

Dels at udvalget godkender forvaltningens anbefaling til, hvilke 10-13 års pladser, der skal være i samme 

fritidscenter og på hvilke matrikler. Fritidscentre dækker mellem 2 og 5 skoler 

Dels at udvalget sender forvaltningens anbefaling i høring blandt de berørte parter om, at fritidscentre, 

ligesom fritidsinstitutionerne, organisatorisk forankres i klynger og netværk. Fritidscentret foreslås således 

organiseret enten som kommunal enhed i klynge, eller som selvejende enhed i klynge / netværk.  

De store forandringer på fritidsområdet vil få konsekvenser for den nuværende klynge- og netværksstruktur 

og med herværende indstilling er det ikke alle de afledte konsekvenser, der håndteres. Det anbefales 

derfor, at forvaltningen, på baggrund af Børne- og Ungdomsudvalgets beslutninger og den efterfølgende 

høring, vender tilbage til det politiske udvalg i efteråret med forslag til fremtidig klynge- og 

netværksstruktur. Det er væsentligt at sikre, at den kommende klynge- netværksstruktur bliver robust i 

forhold til såvel ansættelsesforholdene som udviklingen af den pædagogiske kvalitet. Ligeledes skal den 

kommende struktur sikre, at der er rammer for at sætte fokus på udvikling af klubområdet, herunder især 

samarbejdet med foreninger, kultur og idrætsliv. Der er derfor ikke på nuværende tidspunkt taget stilling til 

om klyngerne skal være 0 – 18 år eller fx 10 – 18 år, ej heller om aldersspændet skal være ens i hele byen, 

da dette kræver, at de konkrete løsninger drøftes igennem.  

Konkrete forslag til beslutning 

Der er således følgende anbefalinger til beslutninger omkring 10-13 års pladserne i Område Valby-

Vesterbro-Kgs. Enhave (for en uddybning omkring placering på matrikler med mere se 

implementeringsplanerne for de enkelte skoler og fritidstilbud): 

Et fritidscenter består af et antal 10-13 årspladser, som samles organisatorisk i en kommunal eller 

selvejende institution under en fritidscenterleder. Fritidscenteret kan være fordelt på flere lokationer. I 

Valby/Vesterbro/Kgs. Enghave foreslås etableret 2 fritidscentre:  

 Valby/ Kongens Enghave (Hansted Skole + Ålholm Skole + Kirsebærhaven + Lykkebo Skole + 

Vigerslev Alle Skole+Valby Skole+Bavnehøj Skole + Ellebjerg Skole + Sankt Annæ Gymnasieskole + 

Skolen i Sydhavnen+Europaskolen). Dette center indeholder flere skoletilknytninger end de øvrige 

fritidscentre, men det er vurderingen, at en opdeling af centeret i to ikke vil kunne gøres 

hensigtsmæssigt i forhold til geografi og størrelse. 

 Vesterbro (Vesterbro Ny skole + Tove Ditlevsen Skolen + Gasværksvejens Skole + 
Oehlenschlægersgades Skole) 



Valby 

Forvaltningen anbefaler, at Børne- og Ungdomsudvalget vedtager: 

- At det besluttes at etablere et fritidscenter Valby med 10-13 års pladserne fra de nedenstående 

enheder 

- At det besluttes at sende i høring, at fritidscentret anbefales organiseret som kommunalt 

fritidscenter i en klynge 

Kom/selv Institutionsnavn Adresse FK/ JK 
pladser 
 

Klynge/ 
Netværk 

Selv Folehavnens Ungdomshus Vinhaven 4 

161 Valby 
Selvejende 
Netværk 
 

Kom Ungehuset i Valby Vigerslevs Allé 177 50 VAL3 

Kom Hansstedgård Fritidscenter Rødbyvej 6 195 VAL3 

Selv 
Ålholm Skoles Fritidshjem 
og Fritidsklub og Fk Hjørnelodden 1 

50 Valby 
selvejende 
netværk 

Kom Hoffmanns Minde Valby Langgade 117D 261 VAL4 

 Satellit: August Wimmersvej August Wimmersvej 4 125  

 Satellit: Frilands Alle Frilands Alle 2   

Kom Store Vigerslevgård Gårdstedet 57 50 VAL2 

Kom Rubinen Rubinsteinsvej 51 130 VE1 

Kom Sjælør Fritidscenter Sjælør Boulevard 147 165 VAL1 

  Lokation ift. Sydhavn 
skal undersøges  

  

 

Vesterbro  

Forvaltningen anbefaler, at Børne- og Ungdomsudvalget vedtager: 

- At det besluttes at etablere et fritidscenter på Vesterbro med 10-13 års pladserne fra de 

nedenstående enheder 

- At det besluttes at sende i høring, at fritidscentret anbefales organiseret som selvejende 

fritidscenter i en klynge / netværk 

Kom/selv Institutionsnavn Adresse FK/JK 
pladser 
 

Klynge/ 
Netværk 

Selv Vesterbro Ungdomsgård Absalonsgade 8 430 SE5 

Kom Absalon (Klub Eskild) Eskildsgade 7 - 11 100 VE2 



Selv Teaterbutikken Staldgade 37 50 - 

Selv Settlementet  Dybbølsgade 41 100 - 

Selv 
Vestervang 

Dannebrogsgade 47 & 
Ny Carlsberg Vej 33  

85 SE5 

Kom Bryggergården Angelgade 2 110 VE3 

 

 

 

 


