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Bilag 59 
 

Fremtidens Fritidstilbud ved Lykkebo Skole 

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

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

løsningsmodel anvendes tre matrikler i stedet for to. Desuden ændres forslaget for så vidt angår Lykkebos 

benyttelse af sine 2 lokationer.  

 

Matriklerne ligger så tæt på skolen og har særlige kvaliteter, så det vil være muligt at lave nogle lokale løs-

ninger 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 Lykkebo Skole ændres, fra det oprindelig forslag om samling af fri-
tidsinstitution på Lykkebos matrikel på Højsagervej, så fritidshjemspladserne i stedet samles på 
Lykkebos matrikel på Kærskiftevej og eventuelt en yderligere matrikel tæt ved eller på skolen. 

 at det sendes i høring, at fritidsinstitutionen ved skolen anbefales organiseret som kommunal fri-
tidsinstitution 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 klubpladserne på Store Vigerslevgård forbliver 

på matriklen eller flyttes til Ungehuset i Valby, og indgår 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 be-

slutning herom. 
 

Baggrund for forvaltningens anbefaling af en ændret implementeringsplan  
 

På baggrund af høringssvarene foreslår forvaltningen, at der bibeholdes 0-6-årspladser på Lykkebos matri-

kel på Højsagervej, og at fritidshjemspladserne bevares på Lykkebos matrikel på Kærskiftevej. Herved dan-

ner Kærskiftevej matriklen og ikke Højsagervej matriklen udgangspunkt for en samlet fritidsinstitution.  

 
Forvaltningen har taget med i betragtning, at Lykkebos lokaler netop har været under ombygning, og har 

derfor valgt at tage udgangspunkt i lokalernes nuværende brug. Det skønnes dog, at Store Vigerslevgårds 

fritidshjemspladser bør flyttes tættere på skolen, hvorfor der peges på at undersøge muligheder for at 

etablere disse pladser sammen med de resterende fritidshjemspladser, der er behov for ved skolen, på eller 
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i nærheden af skolen eventuelt ved udbygning af matriklen på Kærskiftevej.  På længere sigt kan det dog 

være hensigtsmæssigt at undersøge, om Højsagervej kan bruges til rent fritidshjem og indgå som matrikel i 

den samlede fritidsinstitution. 

 

Det foreslås desuden, at klubpladserne på Store Vigerslevgård forbliver på matriklen, og ikke som oprinde-

ligt foreslået flyttes fysisk til Ungehuset i Valby. Såfremt det på sigt findes mere hensigtsmæssigt at flytte 

fritidsklubpladserne fra Store Vigerslevgård til Ungehuset, kan dette organiseres indenfor fritidscenter Val-

by. 

 

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 – Lykkebo Skole 

 Nuværende 

struktur 

Nuværende 

forslag til be-

slutning 

  

Anlægsøkonomi  39.200.000 kr.  

Driftsøkonomi (brutto-

driftsreduktion) 

- leder 

- grundbeløb 

- bygningsrelaterede ud-

gifter 

 1,2 mio. kr. 
 
0,3 mio. kr.  
0,1 mio. kr. 
0,8 mio. kr. 

Ny driftsudgift til større 

enhed 

-leder 

-grundbeløb 

- bygningsrelaterede ud-

gifter 

0 0,8 mio. kr. 
 
0,4 mio. kr. 
0,0 mio. kr. 
0,4 mio. kr.  

 

Nettodriftsreduktion  0,4 mio. kr. 

Honorerer 1:1 - Muligt 

Antal matrikler 2 1-2 
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Placering af institutioner i forhold til skolen

 

Resume af høringssvarene ved implementeringsplanen ved Lykkebo Skole 

Der er 3 aktører ved Lykkebo Skole 
 Skole 1 
 Lykkebo 1 
 Store Vigerslevgård 1 

 

Forældrebestyrelsen i VAL2, Store Vigerslevgård, foreslår at der bevares klubpladser i lokalerne på Store 

Vigerslevgård, da lokalerne ikke kan bruges til andet. Bestyrelsen mener, at pengene kan bruges mere for-

nuftigt end at omlægge en netop udbygget fritidsinstitution på Kærskiftevej til 0-6 års institution. Bestyrel-

sen anbefaler, at bygge ny fritidsinstitution på Nyttehave-området ved Lykkebo Skole, da de mener, at det-

te område alligevel står tomt halvdelen af året.  Bestyrelsen mener, at fritidsinstitutionerne fortsat skal 

være organiseret sammen med 0-18 år, da det blandt andet styrker sammenhængskraften i børnenes liv. 

Bestyrelsen mener også, at det er vigtigt at fritidsinstitutionerne fortsat er udenfor skolernes domæne, så 

børnene oplever et fysisk skift i mellem de to miljøer. 

Klyngelederen fra VAL3 foreslår på vegne af forældrebestyrelsen, at der fastholdes børnehave og vuggestue 

i de nyrenoverede lokaler på Højsagervej. Hvis fritidshjemmet rent fysisk skal lokaliseres tættere ved sko-

len, mener bestyrelsen, at det bør overvejes at bygge et fritidshjem på grunden ved siden af Lykkebo Skole, 

hvor der er nyttehaver. VAL3 understreger, at Lykkebo Fritidshjem pt. undergår en omfattende renovering, 

som belaster børn, forældre og personale, og det menes fra VAL3s side, at den løsning, som er blevet frem-

sat, kræver yderligere ombygning af totalt nyrenoverede lokaler på Lykkebo fritidshjem, og derfor bør 

overvejes nøje. VAL3 peger på, at fritidshjem samt fritids- og ungdomsklubber stadig forankres i 0 – 18 års 



4 
 

klynger.  Bestyrelsen håber, at politikerne i de strukturelle overvejelser om Fremtidens Fritidstilbud vægter 

ordentlige arbejdsforhold for de ansatte, og leder og bestyrelse mener, at dette bedst sikres ved at fritids-

hjem og skole har hver sin ledelse, også selvom fritidshjemmet er placeret på skolens areal eller deler loka-

ler. Bestyrelsen 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). 

Skolebestyrelsen mener, at der er gode udearealer på Store Vigerslevgård, og at området omkring Lykkebo 

Skole ikke er lige så attraktivt. Bestyrelsen er uenig i beslutningen om, at 1:1 modellen nødvendigvis skal 

medføre, at det fremtidige fritidstilbud etableres på skolens matrikel. Bestyrelsen mener, at den optimale 

organisering af fritidshjem vil være KKFO, ellers peges der på, at fritidshjem bliver kommunale eller selv-

ejende udenfor klynger og netværk. Bestyrelsen finder, at de mht. fritidscentrene har svært ved at vurdere 

den mest optimale organisering. 

 

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 

Afstand 
til skole 

Klyn-
ge/ne
t-
værk/
KKFO 

Anden 
skole- 
Tilknyt-
ning 

Kom 

STORE VI-
GER-
SLEVGÅRD 

GÅRD-
STEDET 57 0 0 55 50 0 0 0 700 VAL2 Nej 

Kom LYKKEBO* 

KÆRSKIF-
TEVEJ 21 
 
HØJSA-
GERVEJ 17 36 66 84 0 0 0 0 

400/15
0 VAL3 Nej 

*Igangværende anlægssag: Institutionen er under udvidelse 

 

Beskrivelse af det samlede forslag: 

Lykkebo Skole er en tre-sporet skole, derfor skal der findes plads til samlet 336 fritidshjemspladser tæt ved 

skolen. Dette gøres ved ombygning og udbygning af lokalitet på Højsagervej, så samtlige fritidshjemsplad-

ser kan samles i en fritidsinstitution. 

 

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.    
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Forslagets konsekvens for: 

 

Lykkebo: 

Lykkebos 0-6 års afdeling beliggende på Højsagervej omlægges til fritidshjemspladser og udbygges til sam-

let at kunne rumme 336 fritidshjemspladser.  

 

Lykkebos fritidshjemspladser rykkes til den samlede fritidsinstitution på Højsagervej 

 

Det undersøges om Lykkebos eksisterende fritidshjemsafdeling beliggende på Kærskiftevej kan omlægges 

til 0-6 års pladserne.  

 

0-6 års pladserne fordeles på andre matrikler eventuelt Store Vigerslevgård og på Lykkebos anden matrikel 

på Kærskiftevej såfremt, en omlægning af de to enhederne er realiserbar.  

 

 

Store Vigerslevgård: 

Store Vigerslevgårds fritidshjemspladser flyttes til Højsagervej, hvor eksisterende 0-6 års afdeling af Lykke-

bo omlægges og udbygges til samlet at kunne rumme 336 fritidshjemspladser.   

 

Fritidsklubpladserne flyttes til Ungehuset, som indgår i organisering for fritidscenter ’Valby’. Se fritidscen-

terorganiseringen i oversigten for fritidscentre.  

 

Det undersøges om Store Vigerslevgård kan ombygges til 0-6 års pladser, og om der i den forbindelse er 

sammenlægningsmuligheder.  

 

0-6 års pladserne fra Lykkebo fordeles på andre matrikler, eventuelt på Store Vigerslevgård og på Lykkebos 

anden matrikel på Kærskiftevej såfremt, en omlægning af de to enhederne er realiserbar.  

 

 


