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Bilag 49 
 

Fremtidens Fritidstilbud ved Valby Skole 

 
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 fritidsinstitutionspladserne forbliver på deres nuvæ-
rende placering på skolen, fastholdes 

 at det sendes i høring, at fritidsinstitutionen ved Valby Skole anbefales fortsat organiseret som 
KKFO 

 
 

Baggrund for forvaltningens anbefaling af en fastholdt implementeringsplan  
Den eksisterende placering af fritidsinstitutionspladserne ved Valby Skole ligger inden for de rammer, der 
ønskes for Fremtidens Fritidstilbud. Derfor anbefaler forvaltningen, at der ikke laves strukturelle ændringer 
for fritidsinstitutionen. 
 
Tabel 1: Økonomi, matrikelantal og opfyldelse af 1:1 struktur 

Skole og Fritidstilbud – Valby Skole 

 Nuværende 

struktur 

Nuværende 

forslag til be-

slutning 

  

Anlægsøkonomi  3.200.000 

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 Valby Skole 

I høringssvaret vedrørende fritidstilbuddene omkring Valby Skole kommenteres der primært på fordelen 

ved en KKFO-struktur, men der udtrykkes også en bekymring for pladsmangel, hvis mange børn vil vælge 

Valby Skole.  

Der er 2 aktører ved Valby Skole, der har afgivet høringssvar 
 Skole (2) 

 

Skolebestyrelsen mener, at det er en fordel, at KKFO’en er fysisk placeret på skolen, så børnene kan benyt-

te nogle af de samme arealer, som de benytter i skoletiden. De mener, at det giver sammenhæng i børne-

nes hverdag, at de ikke skal bevæge sig fra et sted til et andet. KKFO-strukturen har desuden gjort det for-

holdsvis smidigt at inddrage pædagogerne i undervisningen i folkeskolen, og man angiver at samarbejdet 

mellem skolens øverste ledelse og KKFO-ledelsen har lettet nogle af overgangene til de nye regler i folke-

skolereformen. Endvidere mener skolebestyrelsen, at det er beklageligt, at det oprindeligt indstillede for-
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slag (om, at alle fritidshjem bliver KKFO’er, og at institutionerne selv kan vælge, om de ønsker at blive en 

KKFO), ikke er sendt i høring. De giver udtryk for, at det vil være en meget stor fejltagelse at ændre på 

strukturen for det fritidstilbud, der er tilknyttet Valby Skole. Hvis udvalget måtte beslutte, at Valby Skoles 

KKFO skal organiseres som et fritidshjem, er det skolebestyrelsens opfattelse, at det i givet fald bør gøres 

uden for klynge/netværk-strukturen. 

Det ene høringssvar, som er kommet fra en forælder til et barn i KKFO´en, har oplevet, at der har været 

pladsmangel på fritidsinstitutionsområdet og vil være bekymret, hvis der kommer et børneboom i Valby.  
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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 BA-
SIS 

Afstand 
til skole 

Klyn-
ge/net-
værk/K
KFO 

Anden 
skole- 
tilknyt-ning 

Kom 
KKFO POTTE-
SKÅRET 

VED OVN-
HALLEN 6 0 0 280 0 0 0 0 100 KKFO Nej 

 

Beskrivelse af det samlede forslag: 

Fritidsinstitutionspladsernes placering og institutionsstrukturen ligger i dag inden for de besluttede kriteri-

er. Der er derfor ikke udarbejdet forslag til strukturelle ændringer. 

 

Valby Skole er dog en tre-sporet skole, så ombygning/udbygning til en fritidsinstitution, der kan rumme de 

resterende fritidshjemspladser op til de 336, skal realiseres på sigt. 

  

 

Forslagets konsekvens for: 

 

KKFO Potteskåret: 

Evt. ombygning/udbygning til flere fritidshjemspladser vil være med udgangspunkt i lokalefællesskab med 

Valby Skole. 

 

 

Valby Skole: 

Evt. ombygning/udbygning af den eksisterende fritidsinstitution vil være med udgangspunkt i lokalefælles-

skab med Valby Skole. 

 

 

 

 


