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Bilag 61 
 

Fremtidens Fritidstilbud ved Sankt Annæ Gymnasium - Folkeskoleafde-

lingen 

 

Forvaltningen anbefaler, at den oprindelige implementeringsplan fastholdes, da der i høringen er tilslutning 

til denne plan.  

 

Forvaltningens anbefaling 

Forvaltningen anbefaler, at Børne- og Ungdomsudvalget vedtager: 

 

 at den oprindelige implementeringsplan, hvor Sjælør fritidscenter tilbyder sen-

fritidsinstitutionspladser til 3. klasseelever på Sankt Annæ Gymnasium – Folkeskoldeafdeling, fast-

holdes 

 at det sendes i høring, at fritidsinstitutionen omkring Sankt Annæ Gymnasium – Folkeskoldeafde-

ling anbefales organiseret som kommunal institution 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 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 fastholdt implementeringsplan  
 

På baggrund af høringssvarene forslår forvaltningen, at den oprindelige implementeringsplan fastholdes, så 

der sikres fritidshjemspladser til den ældre fritidshjemsgrupper, der går på Sankt Annæ gymnasiums folke-

skoleafdeling. 

 

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 blev foreslået som del af, 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. 
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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 – Sankt Annæ Gymnasieskole 

 Nuværende 

struktur 

Nuværende 

forslag til be-

slutning 

  

Anlægsøkonomi  0 

Driftsøkonomi (brutto-

driftsreduktion) 

- leder 

- grundbeløb 

- bygningsrelaterede ud-

gifter 

 0,0 mio. kr. 

 

Ny driftsudgift til større 

enhed 

-leder 

-grundbeløb 

- bygningsrelaterede ud-

gifter 

0 0,0 mio. kr. 

 

Nettodriftsreduktion  0,0 mio. kr. 

 

Honorerer 1:1 - Muligt 

Antal matrikler 1 1 
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Placering af institutioner i forhold til skolen 

 

 
Resume af høringssvarene ved implementeringsplanen ved Sankt Annæ Gymnasium 

- Folkeskoleafdelingen 

Der er ikke kommet nogle høringssvar særskilt for Sankt Annæ Gymnasium – Folkeskoleafd., men 

klyngen, som Sjælør Fritidscenter indgår i, har afgivet høringssvar.  

 VAL1 (1) 

Klyngeleder, ledelsesteam, lokalMED og forældrebestyrelse i klynge VAL1 peger på, at fritidsinsti-

tutioner 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 fleksibili-

tet 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. 
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Oprindeligt forslag – forud for høring 

Dette forslag gør, at der på sigt vil være en fysisk understøttelse af den ledelsesmæssige 1:1 orga-

nisering, at fritidshjemspladserne kommer tættere på skolen, og at disse samles, så der vil kunne 

være mere fleksibilitet om klassedannelse. Herved skal et klasseskifte ikke også involvere et even-

tuelt fritidshjemskifte, men kan understøttes hensigtsmæssigt inden for samlede rammer, hvor 

der vil kunne laves et gruppeskifte med henblik på barnets trivsel. 

 
Tabel 2: Oversigt over nuværende skoletilknyttede fritidstilbud: 

Kom/ 

selv 

Institu-

tionsnavn 

Adresse VU BH FH FK JK UK BA-

SIS 

Af-

stand 

til 

skole 

Klynge Anden 

skoletil-

knytning 

Kom 

Sjælør 

Fritids-

center    55 165   38  VAL1 

Ellebjerg 

Skole  

 

Bavnehøj 

Skole 

 

Beskrivelse af det samlede forslag: 

Sjælør fritidscenter tilbyder sen-fritidshjemsplads til 3. klasseelever fra Sankt Annæ Gymnasium, som øn-

sker at skifte fra fritidshjemstilbud som følge af skoleskiftet til Sankt Annæ Gymnasium. 

 

 

Forslagets konsekvens for: 

 

Sjælør Fritidscenter: 

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. 

 

 

 

 


