
HØRINGSSVAR VEDRØRENDE FREMTIDIG ORGANISERING AF LEDELSE PÅ DET
KOMMUNALE FRITIDSOMRÅDE - 7 ÅR

OPRETTET
. �un� 

SVARNUMMER

INDSENDT AF
Lou�se Mø��e� Munc�

VIRKSOMHED / ORGANISATION
P� ve�ne �� �o�æ���e�est��e�sen K��n�e K  In��e B� / Øste���o 

POSTNR.

BY
Kø�en��vn K

HØRINGSSVAR
Hø��n�ssv�� ��� �o�æ���e�est��e�sen � In��e B�/Øste���o K��n�e K

 
Fo�æ���e�est��e�sen e� �e��m�et �o� �e�e�ses- o� o���n�s�t�onsst�u�tu�en ve� �t �� ���  t��  ���t��s���n�e� ��t. næ��e�,
�æ��ess���e� o� �e��t�one� � �o���om���et. De� e� o�s� �e��m��n� �o� �t �e �essou�ce� �e� e� ��u�t �� �t et���e�e �e
nuvæ�en�e ���t��s���n�e� t��es ve� en n� o� stø��e o���n�se��n�, �� �et ��t�� ��æve� �essou�ce� – ���e t�memæss��t o�
ment��t �o� �e�e�se o� me����e��e�e – �t et���e�e en n� o���n�s�t�onsst�u�tu�, �v���et v�� m�n�s�e næ��e�en o� t��en t��
�ø�n o� un�e.

 
Fo�æ���e�est��e�sen �n�e���e� �t �e  nuvæ�en�e ���t��s���n�e� �ø�es �e�m�nent ���  me� �en me�u����t �et
m�tte me��ø�e. En �o�ts�t o���n�se��n� � �e  om���e� v�� o�s� ��vne s�m���e��et me� �e �o���e s�o�e�, �o�en�n�s��vet,
se�ve�en�e ��u��e� o� �n��e �o���e ��tø�e� �� om���et �o� stø��e �ø�n o� un�e.

M�n�e �ø�n o� un�e e� sto��et � ���t��scent�ene un�e� Co�on�, o� �e� e� �e�ov �o� �o���e �øsn�n�e� �o� �t �� �em
t�����e o� ��st�o��es � ���t��scent�ene. Hv�s �et ���e e� mu���t �t ��st�o��e �e æ��ste �ø�n � �un�o���u�, s� v�� �n��ve���t
væ�e me�et v�ns�e���t �t �� �em t�� �t �en�tte Un�eVæ��e�ne. 
Fo�æ���e�est��e�sen o��o���e� s�mt���� t��, �t �en n�e o���n�se��n� ��st�o��es � en ���æ��e, s� �e� s���es �o o�
�ont�nu�tet � o���ve�øsn�n�en o� o���n�se��n�en �m��emente�es � �un�.
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Høringssvar fra Skole og Forældre København vedr.  

Fremtidig organisering af ledelse på fritidsområdet 

Skole og Forældre København (SoF Kbh) takker for muligheden for at give høringssvar jf. høringsbrev af 6. 

maj. SoF Kbh har opmærksomhed på hvordan fritidstilbud opleves af byens børn og unge og 

sammenhængen mellem tilbuddene og den lokale skole. I relation hertil vil gerne fremhæve nogle hensyn, 

som vi finder afgørende for tilbuddenes kvalitet. 

Styrket pædagogisk fritidstilbud 

Oplægget om fremtidig organisering af ledelse på fritidsområdet lægger op til et ”stærkt bydækkende 

samarbejde om udvikling af attraktive fritidstilbud til alle byens unge”, hvilket lyder tiltalende. Det er dog 

vigtigt at et ledelsesmæssigt fokus der går på tværs af byen, ikke sker på bekostning af den lokale ledelse, 

med fokus på de konkrete pædagogiske opgaver og udfordringer, på den lokale børne- og ungegruppe og 

på samarbejde med den lokale skole. 

Overgang fra fritidshjem til fritidsklub  

Det er vores indtryk at rigtig mange børn og forældre vælger fritidstilbuddet fra allerede i 4.-6. klasse, og er 

fritidstilbuddene først fravalgt, er sandsynligheden for at de senere atter tilvælges, meget lille. Det er 

således afgørende for søgningen til byens klubtilbud, at vi sikrer en veltilrettelagt og tryg overgang fra 

fritidshjem til fritidsklub. Det handler f.eks. om at nye 3. klassesbørn kommer på besøg i klubberne og 

indkøres i et tæt samarbejde med pædagogerne i fritidshjemmet. Ligeledes er en tæt dialog mellem 

lærerne på skolen og fritidspædagoger i klubben vigtig for børnenes trivsel og inklusion. Det fremgår ikke 

tydeligt af den ledelsesmæssige organisering hvem der koordinerer, samarbejder og er ansvarlig for en god 

og tryg overgang fra fritidshjem til fritidsklub, ej heller hvorledes det lokale samarbejde mellem skole og 

klub understøtter børnenes udvikling og sikrer fælles tilrettelagte indsatser.  

De lokale tilbud og fællesskaber 

Det er vores oplevelse at børn i fritidsklub vælger de lokale tilbud og orienterer sig meget lidt mod tilbud 

der går på tværs af byen. De fokuserer på det nære og foretrækker at være sammen med deres venner i 

deres kendte miljø, som de typisk kender gennem boligområdet eller deres skole. Dette indtryk gælder 

særligt børn i 4. – 6 klasse, men i høj grad også børn på 7. – 9. årgang. Når man ønsker at udvikle attraktive 

tilbud til alle børn og unge, vil vi gerne minde om at det er særlig attraktivt for de unge at være en del af de 

lokale fællesskaber, og dette bør være et bærende element i udviklingen og kvalitetssikringen af 

fritidstilbuddene i kommunen.  

En overvejelse kunne således være at organisere klubtilbuddene under skolens ledelse frem til 6. årgang, 

for dermed at kunne understøtte alle børn i og omkring deres lokale fællesskaber et godt fritidsliv, med 

kendte voksne der er organiseret under samme ledelse og arbejder tæt sammen.  

Forældreindflydelsen 

Det fremgår ikke tydeligt af høringsmaterialet hvorledes den formelle forældreindflydelse ønskes 

organiseret. Vi ved fra de nuværende klynger at det er svært at organisere og involvere forældre i det 
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formelle bestyrelsesarbejde, da det er meget overordnet og opleves fjernt fra det hverdagsliv ens børn er 

en del af. En fremtidig organisering af ledelsen på fritidsområdet bør forholde sig til hvorledes forældrene 

sikres indflydelse – på et niveau der for både forældre og organisation opleves meningsfuldt, og hvor der 

reelt er mulighed for at forældrene kan bringe sig konstruktivt i spil. Vi så derfor gerne at der er tænkt 

forældreråd ind i organiseringen, og at disse ses i et samarbejde med skolernes skolebestyrelser.  

Opsamling 

En ny ledelsesorganisering af fritidsområdet bør skabe mere lokalt samarbejde med skolerne og bedre 

forældreinvolvering. Vælger man en organisering med 3 klyngeledere og 1 ungechef, må det indgå som klar 

ledelsesopgave at disse ledere også har ansvaret for prioritering og udvikling af det lokale samarbejde. 

På vegne af Skole og Forældre København 

Kirsten Birk Lassen (forkvinde) 

Sebastian Horst (bestyrelsesmedlem) 
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Høringssvar MED Indre By/Østerbro Klynge K 

 

 

Konklusion på baggrund af nedenstående positive og negative perspektiver 
 

• Klyngens MED- udvalg på nær 1 ønsker en fremtidig organisering som selvstændige Fritidscentre. MED 

mener at Fritidscentrene er store nok til at drifte sig selv, og at det negative ved endnu en 

omstrukturering vægter langt højere end det positive. Alternativt peger Medudvalget på man bevarer 

strukturen med 5 Fritidsklynger. 

• En påpeger at en struktur uden klynger vil øge kompleksiteten og derved vanskeliggøre og udfordre det 

nødvendige samarbejde på tværs af områder og bydele ift. at implementere det politiske ønske om at 

understøtte de unges mobilitet ift. brug af UngeVærker. 

• MED anbefaler at MEDindflydelse og MEDansvar sikres i den fremtidige proces. 

 

Negativt 

• Overordnet set, så oplever MED udvalget det som meget uhensigtsmæssigt, at man har besluttet en 

midlertidig klubklynge bestående af Fritidscenter Østerbro Nord og Fritidscenter Christianshavn/Indre By 

for kun et år. Klyngen har anvendt tid og fokus på den midlertidige sammenlægning, hvilket opleves som 

spildt arbejde, hvis det ændres igen. MED ser gerne at organisatoriske forandringer er af længevarende 

karakter, da de fylder meget og tager fokus væk fra kerneopgaven. 

• Motivationen kan dale ved endnu en organisatorisk forandring, da det ikke opleves som meningsgivende 

for det pædagogiske personale – hvilket i sidste ende kan påvirke kvaliteten i det pædagogiske arbejde 

med børn og unge. 

• Flertallet i MED er bekymrede for, om det i en stor – geografisk/organisatorisk på tværs af bydele – 

fritidsklynge fortsat vil være muligt at finde lokale løsninger, da der er kulturelle forskelle fritidscentre og 

forskellige brugergrupper imellem. (at alt bliver strømlinet) 

• Flere er bekymrede for, om en ny omstrukturering medfører, at medarbejdere stopper og om det så vil 

være muligt at rekruttere nye kvalificerede medarbejdere. 

• Medarbejderrepræsentanterne er bekymrede for, om medarbejdernes indflydelse bliver endnu mindre 

ved en øget centralisering i en større klynge (hvordan sikrer man ved kun 3 klyngeledere, at man får 

kanaliseret medarbejdernes udfordringer videre?)   

• Flertallet er bekymrede for, at ledelsen i en længere periode vil få et større arbejdsbyrde ved en ny 

organisering, hvilket vil resultere i mindre nærværende ledelse. 

• Fritidscenter Østerbro Nord giver udtryk for, at de er bekymrede for at de ved en klyngeorganisering 

sammen med Nørrebro skal arbejde med en anderledes demografisk og socioøkonomisk brugergruppe 

end de har erfaring med, og om de kan risikere at blive omplaceret til fritidscentre på Nørrebro. 

• Fritidscenter Christianshavn & Indre By giver udtryk for, at de er bekymrede for at de ved en 

klyngeorganisering sammen med Amager skal arbejde med en anderledes demografisk og 

socioøkonomisk brugergruppe end de har erfaring med, og om de kan risikere at blive omplaceret til 

fritidscentre på Amager. 

• Flertallet er bekymrede for at der påtvinges samarbejde på tværs af fritidscentre, som ikke er 

hensigtsmæssig. 

 

Positivt 

• At forslaget peger på e  re  ”fritidsce terkly ge” fre for e  0-18 års klynge, hvor der kan fokuseres på 

målgruppen af børn og unge i alderen 10-18 år. 

• Mulighed for øget samarbejde på tværs af bydele 

• Børn, unge og medarbejdere kan lettere få flere muligheder for at anvende attraktive tilbud og faciliteter 

på tværs af bydelene 

3. MEDudvalg IBØ K 5



Høringssvar MED Indre By/Østerbro Klynge K 

 

• Størrelsen på klyngen giver øget organisatorisk robusthed – både økonomisk og ledelsesmæssigt 

• Størrelsen på klyngen giver øget mulighed for sparring og videndeling – på alle niveauer i klyngen 

• Øget mulighed for at arbejde med integration ved en bredere demografi i klyngen 
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 Høringssvar vedr. Fremtidig organisering af ledelse på det kommunale fritidsområde ( 10-17 år). 

 

Det er vores opfattelse at Klyngeorganisering er den rigtige organisering på fritidsområdet. 

Det er også vores opfattelse at beskrivelsen af arbejdsopgaver/ansvar er i orden. 

Vi er dog bekymrede for, at man ved en organisering i 3 klynger i stedet for i 5 klynger, som i den 

midlertidige ordning, får alt for mange samarbejdspartnere særligt som klyngeledere. 

Samarbejdspartnerne er skoler/fritidsinstitutioner/SOF/SSP/ det selvejende område mv og det kan 

indbefatte rigtig mange. 

Allerede i dag med 5 klynger er der mange samarbejdspartnere. 

I forhold til ledelse ”Tæt” på er udfordri ge  ikke løst ed dette forslag, så vi vil opfordre til at udvalget 
forholder sig til denne problematik, og i særlig grad såfremt vi lander på 3 klynger, for det kan begrænse 

klyngeledernes mulighed for at understøtte pædagogiske ledere i tilstrækkelig grad. 

En af de bekymringer der er blevet rejst undervejs i diskussionerne er at en af de største 

samarbejdspartnere, skolerne, i dag har samme chef ophæng som fritidsklyngerne – men i en fremtid med 

3 klynger og en forvaltningsorganisering med fritidsklyngerne overgår disse klynger til et  chefophæng  i 

centralforvaltningen. 

Det skal sikres at det fremtidige delte ledelsesophæng ikke fører til langsommelighed eller unødvendige 

ureaukrati, år der er ehov for hurtigt ” hef”-handlinger. 

 

Med venlig hilsen  

Britt Petersen 

formand 
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Hø��n�ssv�� om���n� �en ��emt����e o���n�se��n� �� un�eom���et � Kø�en��vn

F�� K��n�e A Am��e�

I �ø��n�sm�te����et e� �e� no��e ���ø�en�e n�e t��t��, som �e� v�� ���ve �ommente�et:

�. K��n�e�
�. N� ���n�est�u�tu�/�nt�� ���n�e�/F�s�s� ��st�n�
�. �e�e�sesst�u�tu�en

 ���n�e�

De� ��� væ�et sn���et om �n��e o���n�s�t�ons�o�me� en� ���n�e�. P� Am��e� ��� v� � m�n�e �� ���t en ���n�e me�
�o�us ��  – 8 ��s om���et. Vo�es e�����n� e�, �t �ette ��� væ�et en u�et�n�et �o��e�, ���e � �o��o�� t�� vo�es �o�us
�� �������e�en om���n� �enne ���e�, men o�s� � �o��o�� t�� �t u�v���e en s�stem�t�� o� �ont�nu�tet � �ø�ne- o�
un�e���e��et. Dette e�sem�e�v�s � �o��o�� t�� vo�es t��vse�svæ��tø�, som e� en v��e�eu�v����n� �� TOPI o� � �o��o�� t��
��u����e�s���nen – �vo� v� � m�n�e �� ��� ���t et �æ��es ���� �� ��t�v�tete�, �n�s�tse� o� ��o�e�te� o� �æ��es ev��ue��n�
�� s�mme. De� e� en me�et sto� væ��� � �t mø�e� o� s�����n� ��� ét �o�us, s�mt���� me�, �t �et, �t v� ��� ���e
���t��scent�e � en ���n�e, ��ve� m�n�e mu����e�e� �o� �t s�m���e��e �� tvæ�s t�� ��vn �o� �e un�e.

 

N� ���n�est�u�tu�/�nt�� ���n�e�

Fo�s���et t�� �nt�� ���n�e� o� �e�es s�mmensætn�n� v���e� som no�et �e� �o�t v�� �unne �un�e�e. V� e� �� Am��e�
v�nt t�� sto�e ��st�n�e, o� �et ��n��e� �ve��en �et �o�e s�m���e��e e��e� �en �o���e t����e� �o� �e un�e. Om �e�
s��� væ�e t�e, ���e e��e� �em ���n�e� m� ���æn�e �� en �on��et vu��e��n� om���n� �æ�e���t���e�, �e�e�sess�æn� o�
ø�onom�.

 

Le�e�sesst�u�tu�en

I �o��o�� t�� �e�e�sesst�u�tu�en e� �e� �n�ttet en un�ec�e� t�� �e �ommen�e ���t��scente����n�e�.

Dette �o� �t s���e �� �æ��en�e �oo���n�t�on mm.

P� Am��e� ��� v� � m�n�e �� ���e��et tæt s�mmen me� om���ec�e�en � o����n�n�en �� un�e���e��et. Dette ���
���t en sto� st���e, �� ��n s���e� �en �o���e �o��n���n� o� ��� �om�etence� ove� �o� ���e s�o�e�, �nst�tut�one� o�
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���n�e�. V� ��n ��ve en �e��m��n� �o� �t m�n me� en un�ec�e� ���o��te�e� �� �æ��en�e �oo���ne��n� ove� �en
�o���e �o��n���n� som v� e� me�et ���æn���e �� � �ve����en, ���e � �o��o�� t�� ove���n�e o� � ���e��et me� u�s�tte
un�e/netvæ��smø�e� mm.

Det s�nes som om �t �e� �omme� en �æn�e�e �ommun���t�onsst�en� � �o��o�� t�� �ont��ten me� e�s. s�o�e�ne. Det
v�� ��æve en sæ���� o�mæ��som�e� �t s���e �ette s�m���e��e, som �o o�s� e� en �e� �� ��un����et �o� ”Det �o�e
���t��s��v”

 

En �� �æ��en�e �oo���ne��n� �� ��t�v�tete� o� un�evæ��e� v�� �unne v��et��es �� ���n�e�e�e�ne.

 

F� n�t om �ø��n�e�
 A�onné�
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Høringssvar fra medarbejderne i Fritidscenter Østerbro Nord
 
Medarbejderne i Fritidscenter Østerbro Nord (FCN) første prioritet for den fremtidige organisering er at være et 
se�vstændigt fritidscenter med egen drift. 
 
Medarbejderne i Fritidscenter Østerbro Nord (FCN) undre sig over endnu en ny organisering. Bevidste om, at 
2022 var et forsøgs år, men havde a��igeve� ikke foresti��et sig, at der efterfø�gende vi��e komme så radika�t et 
fors�ag om organiseringen for 2023. He�e FCN’s persona�egruppe er for dette år gået ti� opgaven med det for øje, 
at denne struktur vi��e b�ive den nye organisering og at det var små justeringer som sku��e ti� i 2023. 
Ti� gengæ�d er vi positive over, at man fra po�itisk side har sat k�ubberne på dagsorden, i e��er uden for k�ynger. 
Det er �ige�edes vores opfatte�se, at bes�utningen med en ungechef er godt for vores område og håber derved, at 
fokus fortsat vi� være med denne bes�utning. Derfor vi� vi udover vores første prioritet som se�vstændigt 
fritidscenter, pege på den nuværende k�yngestruktur, a�tså k�ynge K. 
 

� den nuværende k�ynge, k�ynge K, har vi brugt mange mandskabstimer og ressourcer på at få a��e forme��e 
opgaver på p�ads. Vi har som persona�egrupper etab�eret et godt og brugbart netværk ti� hinanden, hvor 
pædagogik, vidensde�ing og nye ti�tag a��erede er godt i gang. Vi har udarbejdet fæ��es po�itikker og praksisser så 
det fæ��es arbejde med vores børn og unge kan få det maksima�e output. Vi er kede af, at det store arbejde og 
engagement ikke resu�terer i en permanent organisering og har svært ved at se, hvad vores børn og unge vi� få 
ud af endnu en ny strukture� forandring. 
 

Derudover ska� man ikke underkende, at vi som medarbejdere har en stor fag�ig sto�thed og har va�gt vores 
arbejde ud fra opgaven, hvor demografi og ku�tur er et bevidst ti�va�g. Vi er bekymrede over fastho�de�se af 
medarbejdere ved igen at b�ive kastet ud i en omstrukturering. Det nye fors�ag har a��erede haft en negativ effekt, 
hvor motivation og arbejdsgejst er i bund. Det er vigtigt at kigge �idt ti�bage på de sidste par år for at forstå, hvad 
vi som fritidscentre har været igennem. Corona pandemiens konsekvenser gør, at vi stadigvæk arbejder på at få 
vores med�emmer ti�bage i k�ubberne. Den store forandring fra ungdomsk�ub ti� ungeværk, er i fu�d gang med at 
b�iver opfundet og imp�ementeret, samtidige med den mid�ertidige organisering. Vi er positivt stemt overfor 
forandringer, men har også brug for stabi�itet og arbejdsro for at kunne skabe et godt udvik�ende fritidsti�bud for 
vores med�emmer. 
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For f�ere medarbejdere er det en psyko�ogisk be�astning med udsigten ti� endnu en ny organisering. Det skaber 
unødigt kaos, som i værste fa�d kan gå udover kerneopgaven. Det kan øge sygefraværet og være svært at 
fastho�de ko��egaer. 
 

Større organisationer med færre �edere, giver mindre indf�yde�se ud i de forske��ige enheder. Op�eve�sen på 
nuværende tidspunkt er, at for at kunne navigere i en så store organisationer som �edere, er strøm�ining en 
nødvendighed, hvor p�adsen ti� særkende er svær. � det nye fors�ag ska� 3 k�ynge�edere varetage medarbejdere 
og pædagogiske �eders interesse. Det er svært at se hvordan ti��idsdagsorden og ønsket om mere nærværende 
�ede�se kan �ade sig gøre. Dette vi� b�ive endnu mere udfordret ved en reducering af 5 ti� 3 k�ynge�edere.
 

Med ven�ig hi�sen
Medarbejdere i FCN
 

F� n�t om �ø��n�e�
 A�onné�
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Vi skal i høringssvaret forholde os til det der er fremlagt (Fremtidig organisering af ledelse på det kommunale
fritidsområde) og kan komme med til forslag til andre måder at organisere på”.
 
Bekymringer i forhold til at organiseres som fritidsklynger.
 
Det vil på ingen måde være gavnligt at lægge flere opgaver på færre ledere. Vi er i fritidscenter FCIC stærkt bekymrede for,
at det kun vil føre til mindre tilstedeværelse af ledere, som vi allerede oplever er stærkt overbebyrdede af mødeaktivitet og
administrative opgaver.
 
Der er en grænse for hvor store man kan blive, hvis man skal sikre kvaliteten i det nære. At lægge endnu flere opgaver på
færre mennesker (ledere) giver ikke mening, hvis man ønsker kvalitet i den pædagogiske opgave. Hvis ledelsen kommer
længere væk fra medarbejderne, forringer det arbejdsmiljø og arbejdsvilkår.
 
Vi har som personalegruppe en bekymring for at ledelsen kan risikere at blive delt op og det ønsker vi ikke.
 
Vi kan ikke se meningen i at klyngeledere og pædagogiske ledere rykker endnu længere væk fra medarbejderne og
hverdagspraksis i institutionerne end de allerede er. Nærledelse er det vi oplever fungerer bedst i praksis. Der er brug for, at
den pædagogiske ledelse har tid til at sikre en tryg og tydelig pædagogisk ramme ude i institutionerne, så de pædagogiske
processer sikres og den pædagogiske ledelse har tid til at fordybe sig og udvikle den pædagogiske praksis, sammen med det
pædagogiske personale ude i institutionerne. Det er med tilstedeværelse og nærvær i praksis vi sikrer de pædagogiske
rammer for børnene (ikke med øget mødeaktivitet og administration).
 
Bekymring for hvad det vil betyde for vores faglighed at skulle rykke sammen og blive endnu større.
 
Det er det nære, tætte, overskuelige der gives udtryk for er det vigtigste for både børn, forældre og pædagoger.
 
FCIC ønsker at de penge der skal bruges på omstrukturering til fritidsklynger, i stedet bruges på at udvikle de allerede
eksisterende fritidscentre.
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Det giver ikke mening at ændre på strukturen af fritidscentre der allerede er brugt tid og ressourcer på at bygge op.
Koordineringsarbejdet over endnu flere bydele vil, som vi ser det, kræve meget mere koordination end der allerede er og vil
tage meget tid fra børnene.
 
Vi har en bekymring for, at vi med den nye omstrukturering som fritidscenter vil blive delt op, Vi har siden 2016 lagt et
kæmpe arbejde i at få et velfungerende samarbejde på tværs op at stå i FCIC og vi kan være meget bekymrede for at dette vil
blive ødelagt.
 
Vi ønsker fokus på kvalitet i det pædagogiske arbejde lokalt
 
Vi ønsker fokus på at ledere og pædagoger skal forholde sig til kerneopgaven og pædagogikken i det nære. Det er i det nære
og tætte vi ser, at både ledelse og pædagogisk personale kan sikre kvaliteten i det pædagogiske arbejde.
 
Vi oplever, at det der virker i praksis er, at de pædagogiske opgaver løses lokalt med de lokale skoler og lokale foreninger.
Der er stor forskel på de forskellige bydele og de pædagogiske opgaver der skal løses. Det er i arbejdet omkring barnet i det
lokale miljø vi kan levere kvaliteten i den pædagogiske opgave. Vores forældre giver allerede udtryk for, at de ønsker fokus
på det nære.
 
Konstante omstruktureringer skaber usikkerhed og procestræthed
 
Fritidscentrene er allerede store og sammenlagt af flere omgange indenfor kort tid. Konstante forandringer skaber usikkerhed
blandt medarbejdere. Usikkerhed om hvor man som personale skal være, på hvilke vilkår, og hvilken kvalitet og
pædagogiske muligheder, man fremadrettet kan tilbyde børnene og de unge.
 
Konstante omstruktureringer skaber samtidig en afmatning i forhold til at skulle sadle om og forholde sig til nye rammer og
systemer. Der er allerede en kæmpe procestræthed fra medarbejdernes side. Og træthed i forhold til at tiden skal bruges på
møder og administration frem for arbejdet med børnene. Der har været mange forandringer de sidste år. Og hver gang der
sker en forandring, skal medarbejderne omstille sig, forholde sig til nye rammer og systemer som gør at man som
medarbejdere stopper op i sit arbejde. Det lammer organisationen (det sikrer mulighed for topstyring). Men det skaber også
manglende motivation til at planlægge langsigtet og medfører medarbejdere der "brandslukker" i stedet.
 
Det er demotiverende som medarbejder årligt at skulle ændre retning og det kan ses i kvaliteten af den pædagogiske
planlægning.
 
Ro og kontinuitet i rammerne for det pædagogiske arbejde er med til at sikre medarbejdere der trives smitter af på børnene
og de unge og sikrer en høj kvalitet i vores fritidstilbud.
 
 
Vi er stærkt undrende overfor, at vi oplever så stor en afstand imellem de beslutninger der administrativt besluttes oppefra i
forhold til de behov der reelt er i den pædagogiske praksis. Vi har et stort ønske om at de folk der sidder og træffer
beslutninger i forvaltningen, får det som obligatorisk krav at inddrage de ledere og medarbejdere der er helt tæt ved praksis.(
Medarbejdere/PL, FC ledere)
 

F� n�t om �ø��n�e�
 A�onné�
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Gene�e� �e��m��n� om ���n�est�u�tu�en

B��n�t �o�æ���e�e��æsent�nte�ne e� �e� en �ene�e� �e��m��n� ve��ø�en�e �nt���et �� �e�e�ses��� ��� �et
�æ���o��s�e �e�son��e o� t�� un�ec�e�en. K��n�e�e�e�en �e�e�e�e� o��� � s�stemet o� �e�e� �e en�e�te
cente��e�e�e, �v���et ��n me��ø�e, �t �e� ���æ��es �e �o���e cente��e�e�e o���ve� u� ove� �en ������e ����t o�
u�v����n�. E�st�� o���ve� t�� cente��e�e�e v�� ��t �n�et ���e me��ø�e et ���væ� �� �e�e�sen � �en ������e ����t, o� �t �et
�æ���o��s�e �e�son��e � �e��o�e� som �ø��e �e��� o�s� ���æ��es e�st�� o���ve�. Det t��e� � s��ste en�e t�� o�
�essou�ce� ��� �e�neo���ve�ne o� mo����e��e� et ���nc�� om næ��e�. Et ���nc��, �e� ����e� �o�æ���ene me�et ��
s�n�e, o� � øv���t o�s� st�� �n�ø�t � Kø�en��vns Kommunes seneste st��te�� �� un�eom���et.

V� �ø�e� om ��oce�u�e� o� �o��etn�n�s��n�e, �e� �o�e�omme� �u�e�u���t�s�e o� u��e�s���e ��t. en e��e�t�v ������
����t �� ���t��scent�ene. Det væ�e �es�utn�n�e� om �n��ø�, �e� s��� c�e��es me� ���n�e�e�e�en e��e� �ommun���t�on
��� cente��e�e�e t�� om���ec�e�en, �e� s��� �o�e�� v�� ���n�e�e�e�en.

Det e� um���e����t svæ�t �t �ennems�ue, �vo���n ���n�est�u�tu�en � ���������en �omme� �e un�e t�� �o�e.

 

Sæ���� �e��m��n� ve� ove���n�en ���  t��  ���n�e�

Som �o�æ���e ��� v� en o���tte�se ��, �t �e�son��et � ���t��s��u��en e� ��et t�� omst�u�tu�e��n�en �  me�
����mo� o� ��st t�� �t �ø�e no�et �o�t �o� �e un�e. Omo���n�se��n�e� t��e� �o� t�� o� �essou�ce�, n�� �e s���
u�v���es, n�� �e s��� �ennem�ø�es o� n�� �e s��� o��ent���t �o��n��es. O���n�se��n�en �  v�� en �o�sø�so��n�n�,
men ���e �esto m�n��e ��� �en �ostet t�� o� �essou�ce�. F�s�s� t�� o� �essou�ce�, men o�s� ment�� t�� o� ment��e
�essou�ce�. Den s�mme t�� o� �e s�mme �essou�ce�, �e� s��� ��u�es t�� �t s���e næ��e� o� �æ��ess��� �o� vo�es
�ø�n.

En æn���n� �� ���n�est�u�tu�en nu ���  t��  ���n�e�, �o�e�omme� som et s���� �� �essou�ce� o� som en �o���n�e�se
�� �v���teten �� ���t��st���u��et �o� vo�es un�e. Det v�� me��ø�e en�nu stø��e ��st�n�e ��� ��u��u�vet t�� ����uset o�
�et��e, �t �e� s��� ��n�es n� t�� o� n�e �essou�ce�. V� e� som �o�æ���e �e��m�e�e �o� �vo� m�n�e �essou�ce� t��
omst�u�tu�e��n�e�, �e� e� t�����e �os �e�son��et. D� �e��utte��n� � �o�ve�en e� svæ� t�� �ette om���e, e� �et vo�es
ove��ev�sn�n�, �t v� s��� ��sse �� �et �o�e �e�son��e v� ���. I�en, �vo� e� �ene��t �o� �e un�e?

I �ommunens un�est��te�� omt��es �et, �t m�n ��øve� �t ��emme en ’�o�en���n�’.  I �ø��n�s�o�s���et ��em�æves
s�m���e��et me��em BUF o� SOF. I  ��� ���n�e�ne �u��t om���e�n��e��n�en �o� BUF. Æn��es ���n�est�u�tu�en
t��  ���n�e�, v�� �e� væ�e ét �eo�����s� om���e �o� ���n�e�ne, et �n�et �o� BUF o� et t�e��e �o� SOF. Dette ��n næ��e
�ete�nes som en �o�en���n�, tvæ�t�mo�. Hos �o�æ���e�e��æsent�nte�ne væ��e� �et �e��m��n�, �sæ� �� nævnte

8. Forældrerådet i Fritidscenter Østerbro Nord IBØ-K 14

https://blivhoert.kk.dk/hoering/fremtidig-organisering-af-ledelse-pa-det-kommunale-fritidsomrade-10-17-ar


s�m���e��e � sæ��e�es�e� e� v��t��t �o� �e m�n��e �essou�cestæ��e ��m���e� o� un�e, �e� m�s�e st�� � en s�����
s�tu�t�on o� ��� �e�ov �o� tvæ���en�e �n�s�tse� o� s�m���e��e.

Lo����en e� æ��e����t no� svæ� �t �ennems�ue, ���e m�n�st � en t��, �vo� �e� n�t�on��t e� �o�us �� et���e��n�en ��
�ommun��e un�e�n�s�tse� o� t��t�� �� tvæ�s �� �o�v��tn�n�e�. Me� �o�s���et, �e� e� t�� �ø��n�, v�� �en en�e�te
���n�e�e�e�, me� en ���n�est�u�tu� ��  ���n�e�, s�u��e st���e �e st��te��s�e o� s�m���e��smæss��e t��t�� �� tvæ�s �
�ommunen, mens ve��ommen�e n�v��e�e� �� tvæ�s ��  �o�s�e����e �eo�����s�e om���e�n��e��n�e�. E�te��ø��en�e
s��� ���t��scente��e�e�ne �m��emente�e �e st��te��s�e t��t�� � ����s�s o� ��ve t��t�� o� �n�s�tse� �o� �e un�e �� tvæ�s
��  �o�s�e����e om���e�n��e��n�e�. Dette ��n�e� v� u�ens��tsmæss��t �om���ce�et, o� �et v���e� ���e um���e����t
�e�o���en�e �o� �t u�v���e me�e �v���tet, næ��e� o� �æ��ess��� � vo�es �nst�tut�one�.

I �o�æ���e���et ���e� v�, �t omst�u�tu�e��n�e�ne � ��emt��en sættes �� ��use. D� vo�es �ø�n ��� � �ø�ne��ve �om �e
�ø�ste ���n�e�, �� �e ��� � ���t��s��em ����e�e ���t��s��emmene �n� un�e� s�o�en o� nu æn��es ���n�est�u�tu�en
��en. En omst�u�tu�e��n�s��use v�� me��ø�e, �t �æ���o�e� o� �æ���o��s�e �e�e�e ��n �� �um t�� �t s���e et
���t��st���u�, �e� t��t�æ��e� o� ��st�o��e� �e un�e, �e� e�te� co�on� ��� ���t svæ�e�e ve� �t se �o�nten � �t s�u��e ��
��u�. N�� �e un�e �ø�st ��� me��t s�� u� �� ��u��en, v�� �e ���ve en�nu svæ�e�e �t t�æ��e �n� � Un�evæ�� o� �n��e
�ommun��e t���u�.

E� ���n�est�u�tu�en �en �o�et�u�ne st�u�tu� � �ommunen, �o�es��� v� �t o���n�se��n�en � �e  ���n�e� ��� 
��st�o��es �  o� ��em.

F� n�t om �ø��n�e�
 A�onné�
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Høingssvar fra forældrerådet for Fritidscenter Christianshavn & Indre by
 
Vi er bekymrede for, at der i den fremlagte model, ikke er fokus nok på den nære ledelse (Pædagogisk ledelse & FC ledelse).
Vi oplever at klyngestrukturen centraliserer og ensretter Fritidscentrenes klubtilbud - herunder at pædagogiske- og FC ledere
vil bruge for meget tid på at forholde sig til møder omkring klyngeleder/klyngen i stedet for det nære ledelsesarbejde. At der
skal bruges for meget tid omkring klyngestruktur, der ikke nødvendigvis er relevant for aktuelt Fritidscenter.
 
Vi tænker, at det bør overvejes ,at indtænke anderledes organiseringsformer såsom, at fokus bør være på de enkelte
fritidscentre med hver sin FC leder/PL leder. Så den nære ledelse har primærfokus på relevante samarbejdspartnere, og på
den måde sikre det meget brede klubtilbud for byens børn og unge.
 
Ved at indtænke en anden organiseringsform med 15-16 Fritidscentre, vil det kunne sikre decentrale tiltag, som giver mening
i praksis / nærområde. Herved sikres optimal udbytte af økonomi i forhold til at kunne indtænke eksempelvis at kerneydelser
løftes i de enkelte FC / afdelinger, så PL / FC leder har mere tid til den nære ledelse og samarbejde med forældre,
medarbejdere og interessenter. Ligeledes ville det kunne have en positiv effekt, at alle FC/PL ledere fra hvert Fritidscenter
ville kunne referere direkte op til en ungechef. Den model ser vi ville kunne medvirke til et bredere og mere varieret
klubtilbud, samt udviklingsrum til gavn for både medarbejdere, børn, unge, forældre og eksterne samarbejdspartnere.
Vi tænker, at det giver et bedre grundlag for at skabe en bred repræsentation opad i systemet, så en Ungechef kan navigere på
et fyldestgørende grundlag og med en meget større inddragelse af forældre og medarbejdere igennem FC ledere/PL ledere
hvilket vi tror vil styrke klubtilbud i endnu højre grad.
 
De enkelte fritidscentre har i forvejen rigtigt mange samarbejdspartnere i form af mange skoler både offentlige, og frie
grundskoler, foreningsliv, fritidsorganisationer, KKFO, SFO, SSP. klubbydelssamarbejde o.m.a. Dette gør at det ikke
nødvendigvis giver mere ro og optimalt udbytte, at være endnu flere fritidscentre slået sammen i en klyngestruktur.
 
En stærkere lokal / decentral ledelse vil kunne fokusere mere på samarbejdet med skolerne i nærområdet. Vi ser således, at
der er hele klasser hvor f.eks. 80 - 90 % af medlemmerne fra 6 klassetrin der melder fra på klubtilbuddet. I en række tilfælde
er det hverken i skolen, barnets, forældrenes og da slet ikke i KK's interesse. For at ændre dette kræver det, at den lokale
FC/PL ledelse har tid til arbejdet i nærområdet og med de aktuelle samarbejdspartner.
 
Efter en periode med omstruktureringer, corona og sammenlægninger er det vigtigt, at der er en periode med ro omkring
fritidscentrene og dette bør indtænkes i et reformspor fra KK's side.
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Vi tænker, at en ungechef bør kunne mestre at håndtere ledelse for15-16 FC /Pl ledere samt ungdomsskole
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I F��t��s���n�en �� Nø��e��o B�s�e��e�� un�e�støtte� v�, �t �e� �n�st���es t�� en �o�tsætte�se �� ���n�est�u�tu�en �
�ommun��e ���n�e�, �� v� e�te� �et �ø�ste ���ve �� s�mmen, o��eve� �et som en stæ�� o���n�se��n�, �e� e� me� t�� �t
st���e om���et. V� ��� �u�t��t �un�et et �æ��ess���, �vo� en s�mmen���ne��� o���ve �o�te�ø��e ��n�e� os s�mmen.
Det �omme� ���n�t �n�et t�� u�t��� � �o��o�� t�� mu����e�e� �o� tvæ���en�e s�m���e��e, v��ens�e��n�, �o�s�e����
e�����n� me� øv���e s�m���e��s���tne�e o� ���e m�n�st � vo�es t���æ��e, e�����n�en ��� �o�sø�so��n�n�en �
Sme�eto�ten, som ��n�t �en �� ve�en e� s� tæt �� �t væ�e et �æ����u�v���et Un�evæ��, som �et e� mu���t.

V� ��� �ennem en ���æ��e o��evet, �t ��u��e�ne, som en �e� �� ���t���u�s���n�e�ne, ��� væ�et m�n��e � �o�us, men
me� v�s�onen �o� ”Det Go�e F��t��s��v” o� �en sto�e �n�����e�ses��oces, ��� v� o��evet, �t ��u�om���et ��n – o� s���
- u�v���es t�� ��vn �o� ��ens sto�e �ø�n o� un�e. Me� vo�es ���t��s���n�e ��� v� ��et mu����e� �o� �t �ø�ne �en ������e
�v���tet � �e t���u�, som �e sto�e �ø�n o� un�e �� Nø��e��o/B�s�e��e�� ��� s� me�et ��u� �o�, � en t��, �vo� v� se�, �t
��e�e sto�e �ø�n o� un�e e� � m�st��vse�, o��eve� ensom�e�, �n�st��o��em�t���e� mm. At ���e��e me� sto�e �ø�n o�
un�es u�v����n� o� t��vse� ��æve� �t v� ��� et ve�o���n�se�et s�m���e��e me� m�n�e ��tø�e� o� �e� ���ve�
o���n�se��n�en �� ���t��s���n�e�ne �e�t cent���.

Fo�s���et om t�e �ommun��e ���t��s���n�e�, �vo� �e ���e s�æn�e� ove� to om���e�, se� v� som en sto� o� �om��e�s
�e�e�seso���ve. I ���e��et me� ”Det Go�e ���t��s��v”, ��� m�n �o�use�et �� �e - -����e, som ���e�e�e ���
mu����e�en �o� �t ��u�e �e�e ��ens t���u� – ��emove� v�su���se�et me� ”Un�e��n�en”. L�n�t �e ��este �ø�n � vo�es
���t��scent�e o� ��u��e� e� -  �� o� me��emme� � en s�ec���� �o��� ���t��s- o� �un�o���u�, �é� �vo� �e �o�.
Stø�ste�e�en �� ���t��scent�enes o���ve� e� �o���t �o��n��et o� � s�ms��� me� �o���e s�m���e��s���tne�e, �e�un�e�
�o��es�o�e�.  

V� �n�e���e� �t m�n ��st�o��e� �em ���t��s���n�e�, s� �e� �o�ts�t e� en �o��� �o��n���n� � �ve�t �� BUF’s �em om���e�,
s��e�es �t ���t��s���n�en �e�e�e�e� t�� s�mme �e�e�sesst�en� som om���e�nes øv���e ���n�e� o� s�o�e�. Hv�s
F��t��scente� Y��e Øste���o t���n�ttes NB’s F��t��s���n�e �esu�te�e� �et � en �om��e�s o���n�se��n�, �� �ø�nene � �et
���t��scente� �o� � et �n�et om���e o� ��� �� s�o�e� � et om���e, �e� ��� et �n�et �e�e�seso��æn�. 
 

Un�ec�e� 
I �����  � �ø��n�sm�te����et ��em���  �ove��o�nte�, �e� �es���ve� ���t��s���n�e�e�e�nes o���ve�. De 
�ove��o�nte� om��n��e� ���e, �vo���n m�n me� ���t��s���n�eo���n�se��n�en o� ���t��s���n�e�e�e�en s��� st���e
���e��et om���n� sto�e �ø�n o� un�e. F��t��s���n�e�e�e�en ��� en �n�en �un�t�on en� ���t���u�s���n�e�e�e�en,
��et ve��ommen�e ���e s��� ���e��e me� ���n�ens �nte�ne o���n�se��n�, �e�e�se o� u�v����n� s�mt �et e�ste�ne
s�m���e��e �� un�eom���et. Det e� vo�es vu��e��n� �t �enne �un�t�on ����ste� om���ec�e�e�ne � en s���n ����, �t
�e� ���e e� �e�ov �o� en un�ec�e�. K��n�e�e�e�ne e� ��n�t tætte�e �� �en �on��ete o���ve�øsn�n� o� �en�e� �o���e
�e�ov o� u��o����n�e�. 
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V� �n�e���e� �e��o�, �t m�n ��st�o��e� �em �o���e ���t��s���n�e�e�e�e, s� �e�e�sen e� tæt �� �ø�nene, ��em�o� �t
o��ette en un�ec�e� st����n�.

 
Le�e�sess�æn� �� ���t��som���et 
F��t��s���n�e�ne e� �n�e��e�es en� ���t���u�s���n�e�, ��et ���t��scent�ene ��� m�n�e �ø�n o� me����e��e�e ��
m�n�e m�t����e� ��t. t�� �nt���et �� �æ���o��s�e �e�e�e. Ant���et �� �æ���o��s�e �e�e�e �� ���t��som���et e� �e��o�
���e s�mmen���ne���t me� -  ��s om���et. Som �et ��em��� � �ø��n�sm�te����et, v�� �e� væ�e et �e�e�sess�æn�,
�vo� �e �æ���o��s�e �e�e�e � �ennemsn�t v�� ��ve -  m�t����e� �ve�.  S�mt���� e� t��s��mmen �o� næ�væ�en�e
�e�e�se � ��u��e� � et væsent���t m�n��e t��s�um en� � -  ��s �nst�tut�one�, �vo� ��n�n�st��en t���s� e�  t�me�
u�ent���t. I FK, JK o� UK e� ��n�n�st��en me��em  o� o� t��  t�me� ve� u�v��et ��n�n�st��  u�ent���t, s�mt����
me�, �t �e �æ���o��s�e �e�e�e ��ø��e �o�s���et � �ennemsn�t ��� �e�e�ses�nsv�� �o�  m�t����e�. 
D� �e�e�sess�æn�et e� sto�t, �ø� �e� ���e �e�uce�es ��� �em t�� t�e ���t��s���n�e�e�e�e un�e� en un�ec�e�, �� v�
øns�e� mest mu��� �e�e�se tæt �� o���ven me� �e sto�e �ø�n o� un�e.

 

F��t��scente� Nø��e Fæ��e�  
I Hø��n�s�o�s���et e� �e� ���t o� t��, �t ��u��en �� Nø��e Fæ��e� s�o�e �� s��t, s��� �nte��e�es � ���t��s���n�en, n�� en
�enove��n� ��ve� mu����e� �o� �et. V� �unne ��ve et øns�e om, �t �e� ���ve� t��et �ens�n t�� �et �æ���o��s�e �s�e�t
� v��� �� t��s�un�t. V� e� t�����t � ��sen me� o����n�n�en �� ���t��s���n�en o� �o t�����e�e, v� ��n �� Nø��e Fæ��e� me�,
�es me�e �nte��e�et v�� �e �unne ���ve - o� o��eve s�� - � ���n�en. Det ������e �un��ment, v� e� � ��n� me� �t
u����e��e, v���e �e�e�en �� Nø��e �æ��e� �unne væ�e me� t�� s���e o� �omme me� �n�ut t��, ��em �o� �t s�u��e
�nne�te�e �et �� et ��vent t��s�un�t, som ���ve� ��sts�t �� �����un� �� �enove��n�. I ���t��s���n�en e� �e� ���e�e�e
�n��e ��u��e�, �e� ����e� �nte��e�et �� en s�o�e o� én, �e� st�� ove��o� en �enove��n� – �e ��n ��ve ��vn ��
��n�n�en. De un�e � ���t��s- o� �un�o���u��en ��� Nø��e Fæ��e� ��n �� ��æsente�et mu����e�e� � ��ve�se Un�evæ��e�
� s�m���e��et �n�en�o� ���n�en, s� v� �e�ve� �ette�e ��n s���e �et �o�e ove���n�s���e��e s�mmen.

 

A��un��n� o� o�summe��n� 
Vo�es ���t��s���n�e e� �ommet �o�t ��� st��t o� u�v����n�en �� ���t��st���u��ene un�e�støttes �� �en n�e
o���n�se��n�. F��t��s���n�e�ne ��� ���e en �nte�n o� en e�ste�n �e�e�seso���ve s�mt en �o��� o� en ���æ��en�e.
De - -����e �ø�n � ���t��s- o� �un�o���u��e�ne ��� me��ems��� � �o���e ���t��scent�e o� ��u��e�. Det e� �e��o�
�o���t, �t v� ��� stø�ste�e�en �� vo�es �e�ø��n�s����e� o� s�m���e��s���tne�e. F��t��s���n�e�e�e�ne ��n o� s��� �
s�m���e��et �� tvæ�s �� ��en s���e �et ���æ��en�e �e�s�e�t�v �o� ��ens - -����e.

Det v�� væ�e en �om��e�s o���n�se��n�, �v�s �em ���t��s���n�e�e�e�e �e�uce�es t�� t�e un�e� �e�e�sen �� en un�ec�e�. I
m�n�e s�mmen�æn�e v�� �e� væ�e �e�ov �o� ���e �t �n�����e o� s�m���e��e me� ��e�e om���ec�e�e� o�
un�ec�e�en. Konst�u�t�onen v�� �esu�te�e � t�� �� �e�e�ses�e�e�ence �o���t.

D� vo�es ��u��e� o� ���t��scente� ��� m�n�e �ø�n, me����e��e�e o� m�t����e�, s��� �e�e�sen væ�e tæt �� o���ven
om���n� �e sto�e �ø�n o� un�e.

 

Me� ven��� ���sen

MED-u�v��� o� �e�e�se

F��t��s���n�en Nø��e��o/B�s�e��e��

F� n�t om �ø��n�e�
 A�onné�
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Sekretariatet for Nørrebro Lokaludvalg 

Økonomiforvaltningen  

   

 

   

      

  
Høringssvar fra Nørrebro Lokaludvalg vedr. høring om 
fremtidig organisering af ledelse på det kommunale fri-
tidsområde (10-17-årige) 

 

Et stærkt fagligt ungefokus 

 

Der er gode takter i forslaget om fremtidig organisering af ledelse på fri-

tidsområdet og videreudviklingen af klubområdet med de aktivitetsba-

serede Ungeværker. Det er meget positivt med et fornyet fokus på mål-

gruppen 10-17-årige. Det er også positivt at det fastslås at klubberne 

skal organiseres i en struktur for klubber, dvs. andre institutioner med 

samme aldersgruppe og opgaveportefølje som kan understøtte et 

stærkt fagligt fokus på unge-målgruppen og mere tværgående samar-

bejde og vidensdeling.  

De kommunale klubber har tidligere har været organiseret i klynger 

med børnehaver og vuggestuer, ligesom det selvejende fritidscenter 

FCYN har været organiseret i netværk med selvejende dagtilbud. Her 

har klubberne oplevet at ungefokus hurtigt mistes til andre dagsorde-

ner/arbejdsopgaver i dagtilbuddene.  

Klub Guldberg, Fritidscenter Bispebjerg Syd (afd. i Heimdalsgade) og 

Kvisten/Capella har været midlertidigt organiseret i en fritidsklynge si-

den januar og oplever allerede at samarbejdet er blevet langt stærkere. 

En Nørrebro-fritidsklynge – med et stærk netværk med de selvejende 

På den baggrund bakker vi op om en fremtidig organisering i fritids-

klynger. Vi mener dog ikke, at det giver nogen som helst mening at or-

ganisere fritidsområdet i de tre store klynger, som Børne- og Ungdoms-

forvaltningen foreslår – i dette tilfælde en klynge med Nørrebro, Bispe-

bjerg og Østerbro. Vi mener at ledelsesstrukturen skal følge den organi-

sering, der er i resten af forvaltningen eller være endnu mere lokal.  

Vi peger på en Nørrebroklynge, hvor Bispebjerg Syd også er inkluderet 

– og hvor der skabes et politisk vedtaget og forpligtende netværk med 

17. juni 2022 

Sagsnummer 

2022-0199892 

 

Dokumentnummer  

2022-0199892-1  

 

 

Sekretariatet for Nørrebro 

Lokaludvalg 

Nørrebrogade 208  

2200 København N  

 

EAN-nummer 

5798009800466  

 

11. Nørrebro Lokaludvalg 20



 

Sekretariatet for Nørrebro Lokaludvalg  2/2 

 

 
de selvejende institutioner FCYN og Murergården (som forhåbentlig 

overgår til selveje i nær fremtid). Vi tror på, at vi kan skabe et langt tæt-

tere net omkring bydelens unge ved at styrke samarbejdet på tværs af 

de kommunale og de selvejende fritidsklubber. Det gælder f.eks. det 

selvejende fritidscenter FCYN og Bispebjerg Syd (i Heimdalsgade) der 

i dag ikke sidder i netværk med hinanden. Den foreslåede nye struktur i 

Nørrebroklyngen minder om den tidligere model med klub-bydelssam-

arbejdet, som vi længe har været kede af blev ændret, og den vil gøre 

det nemmere og sjovere at samarbejde og skabe aktiviteter på tværs af 

klubberne. 

 

Det er vores vurdering at ungechef-stillingen udelukkende kommer til 

at lægge endnu et unødvendigt led i ledelsesstrukturen. Vi anbefaler en 

struktur, hvor vi fastholder områdechefen som ansvarlig for klubområ-

det og så med en fritidsklyngeleder, der også er tovholder på et forplig-

tende fritidsnetværk på tværs af kommunale og selvejende, og dernæst 

de pædagogiske ledere.  

Afsluttende skal det slås fast, at vi – og flere af bydelens klubber - er be-

kymrede for, hvordan strukturen med Ungeværker kommer til at kunne 

favne nogle af de ungegrupper vi har her i bydelen. Derfor opfordrer vi 

til, at vi alle har et særligt fokus på de udsatte unge, for hvem det kan 

blive udfordrende med den nye struktur, hvor der er lagt op til at de 

unge tager rundt i byen efter aktiviteter efter interesse.    

I forbindelse med høringssvaret har vi været i tæt dialog med Fritids-

center Ydre Nørrebro (FCYN), klubben i Murergården samt ledere fra 

den kommunale fritidsklynge med hhv. Klub Guldberg, Bispebjerg Syd 

og Kvisten/Capella.  

 

 

Med venlig hilsen  

 

Mogens Petersen 

Forperson for Nørrebro Lokaludvalg  
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Høringssvar vedr. ledelsesstruktur på 10-17 års området 

 

 

Københavns Forældreorganisation – KFO takker for muligheden for at svare på denne høring vedr. ny 

struktur for ledelse af fritidsområdet 10-17 år i Københavns Kommune. Vi har læst oplægget med stor 

interesse og lyttet til de politikere der har haft yderligere kommentarer. KFO har i perioden indhentet viden 

og holdninger fra vore netværk af bl.a. forældre, som har barn i klub. På baggrund af det indsamlede input 

forholder vi os skeptiske til det foreliggende forslag.  

 

Styrke fritidsområdet 10-17 år 

Først og fremmest ønsker KFO at der kommer større fokus på fritidsområdet, særligt hvordan vi kan sikre 

flere børn går i klub og der bliver et attraktivt tilbud til en større andel af børnene og at dette sker lokalt i 

de unges område. Det er således vores opfattelse af de københavnske forældre foretrækker at deres børn 

går i klub, hvor der ikke er et alternativ i form af eks. barnets idrætsaktiviteter, fremfor ikke at have et fast 

gå-sted om eftermiddagen. Det mener vi er tilfældet i alt for høj grad i dag.  

 

Bureaukratisk og ledelsestung 

Den ledelsesstruktur som forvaltningen lægger op til, har vi gennemset og vurderer, at den virker ekstremt 

bureaukratisk og ledelsestung. KFOs erfaringer med klynger på dagtilbudsområdet er at der bør være 

ledelse på hver matrikel, og at netop nær ledelse giver en højere kvalitet for børnene i den sidste ende. Det 

virker meget som en struktur i strukturen og vi vurderer at sandsynligheden for at der så skal holdes ekstra 

møder og koordinere på tværs vil viden gå tabt og Københavns Kommune mister en essentiel mulighed for 

at skabe synergi på området. 

 

Centralisering vs. lokalt kendskab 

KFO forstår godt et forestående behov for at samle ungeområdet højere oppe i forvaltningen, idet 

forskellige chefer i dag har ansvaret. Dog er KFO tvivlende på fordelene ved en sådan ungechef i en forvejen 

kompleks og uigennemskuelig koncern. Såfremt fritidsklyngelederne skal referere til en sådan ungechef vil 

koblingen til de 5 område være uklar.  

 

Styrk områdeforvaltningerne 

Qua Københavns størrelse fungerer de 5 områder som en sikring af at der er ledelse forankret i de lokale 

miljø, som sikrer kendskab og fornemmelse for hvad der sker helt ned i de enkelte kvarter og 

skoledistrikter. Derfor mener vi i KFO at det ikke er hensigtsmæssigt at lægge et ledelseslag på tværs af 

områderne, som fungerer i dag. Et færre antal klyngeledere, end der i dag er områder, vurderer vi vil give 

en uhensigtsmæssig fordeling af ledelseskompetence og højt behov for koordinering, som sætter viden om 

det lokale forhold over styr. Med henblik på den påtænkte ungechef på centerchef niveau (eller hvor denne 

ønskes indtænkt) vil blot give endnu et ledelseslag i en i forvejen ekstrem lang kommandovej af 

ledelsesniveauer.  

 

I KFO hører vi fra forældrene at der ude i klubberne er en bekymring for at den midlertidige løsning med 5 

klyngechefer nu er etableret og implementeret og dermed fungerer allerede – endnu et omskift her 

påvirker personalet, som unægtelig vil påvirke børnenes tilbud. Holdt op imod at vi i KFO ikke ser de 

ønskede fordele ved at skære klyngeleder antallet ned til 3, så bør personalets bekymring komme i 

betragtning. I det hele taget opleves det ude i klubberne at med den nye struktur vil nærhedsprincippet 

blive kompromitteret. Hvem skal kunne forklare forældrene de forskellige elementer i samarbejdet? Der er 

i forvejen en centerchef på klubområdet og vidensdeling kan administreres anderledes eks. via netværk, 
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kvartalsmøder. Det centrale her er hvordan de unge får gavn af al den ledelse. Det kan vi i KFO ikke få øje 

på. 

 

Det er derfor KFOs holdning at klyngelederne bør bibeholdes i områderne. Dertil er det vores overbevisning 

at de nuværende områdechefer har både kompetence og viden til at kunne samle klyngeledelsen i stedet 

for en ungechef for forvaltningen. Her vil det være vores forventning at områdecheferne vil kunne styrke 

området med deres lokale viden samt bidrage med synergi til andre områder på eks. dagtilbud. Vi foreslår, 

at man i stedet giver områdecheferne større understøttelses ressourcer for at kunne løfte opgaven med 

ledelse af endnu en klyngeleder.  

 

Ledelseskompetence, rum og samarbejdspartnere 

Det er uklart hvilke kompetencer, der er lagt op til skal ligge på hvilke ledelseslag. For forældrene spiller det 

en rolle at kunne gennemskue de forskellige ledelseslag og vide hvilke opgaver, der hører hjemme hvor. 

Det er i dag ekstremt uigennemskueligt for den enkelte og leder tanker på bureaukrati og ineffektivitet for 

de københavnske forældre. Derfor mener vi i KFO, at der bør kigges nøje på hvilke kompetencer, som de 

forskellige ledelseslag har for at sikre høj standard af en tæt og nær pædagogisk ledelse ude på matriklerne 

af bl.a. personalet, som kommer børnene til gode samt den kæmpe store samarbejdsflade, som vi 

forventer at klyngelederne vil skulle have. Med en sådan gennemgang af kompetencerne (mandat) til 

ledelses niveauerne vil også sikre et langt bedre forældresamarbejde end det vi oplever i KFO er tilfældet i 

dag. Alt for mange steder er det ikkeeksisterende.  

 

Det står klart, at der er et utal af samarbejdspartnere på dette område samtidig med at fokus bør være på 

at skabe lokale tilbud, der er attraktive. Eksempelvis oplever vi at eks. ungdomsskolen fortsat virker 

dekoblet resten af 10-17 års området. Vi oplever at det simpelthen ikke fungerer i København.  

I KFO er vi dermed usikre på hvad fordelen ved en ungechef skal give, idet det virker som en centralisering 

på et lille område samt det er uklart hvilke kompetencer, der skal være tale om. Hele set up’et med et 

ekstra ledelseslag virker tungt og bureaukratisk, og vi forestiller os at alle disse chefer vil drukne i 

koordinering mellem parter og møder med tvivlsom synergi. Den lange række af samarbejdspartnere, som 

klyngeledere evt pædagogiske ledere vil skulle samarbejde og koordinere med på nærmest daglig basis 

kræver lokal forankring og viden om nærmiljøets udfordringer og muligheder. Kun sådan får vi en høj 

kvalitet i tilbud, som er attraktive for alle byens unge.  

  

Vi tror på, at en fritidsklyngeleder på områder niveau kunne fungere som en lokal ungechef, og være en 

værdifuld sparringspartner for områdechefen både strategisk og for vidensdeling synergi – måske endda 

direkte med centercheferne i fagligt center, tilsyn og politisk. Alternativt kan man droppe tanken om 

fritidsklyngeledere, men i stedet tænke en samarbejdskonsulent, som sikrer de mange parter og 

vidensdeling på tværs. Dette flankeret af fagligt center, tilsyn og politisk afdeling i forvaltningen.  

 

Afslutningsvis 

Mulighederne er mange, men vores erfaringer i KFO om ledelse af børneområdet er at det skal være så 

lokalt forankret som muligt, undgå nye ledelseslag og styrk områdechefernes ledelsessupport, som kan 

være med til at sikre koordinering og vidensdeling på tværs af byen og skabe nødvendig synergi. Derfor vil 

vi opfordre Børne-Unge forvaltningen at gennemgå ledelseskompetencerne i ledelseslagene og sikre en 

transparent organisation for alle københavnere – det ved vi vil gavne både børn og forældre i det lange løb.    

 

Med Venlig Hilsen 

Københavns Forældreorganisation – KFO 
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S��snumme� -

 

P� ve�ne �� Lo���MED � F��t��scente� V�n�øse K��n�e G

 

F��t��s���n�e� e� en �o� o���n�se��n�, men ��v �em ���e �o� sto�e!

Som u���n�s�un�t vu��e�e� Lo���MED �t en �øsn�n� me� en �æ��es o���n�se��n� �� ���t��scent�ene � Kø�en��vns
Kommune � ���t��s���n�e� ��ve� �o� men�n� � �o��o�� t�� s�m���e��e o� ������ u�ve�s��n� me��em ���t��scent�e �
næ�����en�e ���e�e.

V� e� �o� me�et o�mæ��somme �� �e u��o����n�e� som ���n�est�u�tu�en � vo�es ���e� s��en ���t��s�e�o�men �
 o� o���n�se��n�en �� K��n�e E ��� ��vet os, o� � �o�s���et �e� e� t�� �ø��n�, e� �et ���nen �t vo�es ���t��scente�

s��� �n��� � en en�nu stø��e ���n�e.

Fo�s���et �e� e� t�� �ø��n�, e� ��se�et �� �un �t s���e  ���t��s���n�e� � �e�e Kø�en��vns Kommune. At s���e ���n�e�
�est�en�e �� ���t��scent�ene se� v� �ene�e�t som en men�n�s�u�� o���n�se��n�, men v� e� me�et �e��m�e�e �o�
stø��e�sen �� �e �o�es��e�e ���n�e� �o��� �e� � �o�s���et ���e e� ��s�t �en�e t�� me�e en�  ���n�e�e�e�e.

V� øns�e� �t �e� e� o�mæ��som�e� �� �ø��en�e s�ec�e�t � �o��o�� t�� �en �o�es��e�e ���n�e V�n�øse-V����-
Veste���o:

 

Næ�væ�en�e �e�e�se o� Lo���MED-s�m���e��e

V� e� stæ��t �e��m�e�e �o� �o�s���et om �t et���e�e en ���t��s���n�e �vo� �et s�m�e�e �nt�� �ø�n o� un�e e� . -
. . V� ��� � vo�es s�ønne�e �ø�ne-/un�et�� ���e�e�e t��et �ø��e �o� �t ���n�en v�� �est� �� �e �ommun��e

���t��scent�e � V�n�øse o� V����, men ���e �e se�ve�en�e ���t��scent�e �� Veste���o.  . - .  e� et væsent���t
�ø�e�e �ø�net�� en� ���t���u�s���n�e�ne �e� ��� et �o��t�s� ve�t��et �o�t �� om���n�  �ø�n.

V� e� �e��m�e�e �o� �t �e m�n�e m�t����e� � �e en�e�te ���t��scent�e ��ve� en �o� sto� �om��e�s�tet � �e �o�es��e�e
���n�e�. 9 ���esse� � vo�es �o�es��e�e ���n�e e� m�n�e ���esse�/���e��n�e� s�mmen���net me�
���t���u�s���n�e�ne. Det ��ve� en sto� �om��e�s�tet � �o��o�� t�� �t me����e��e�e, �o�æ���e o� �ø�n ��n o��eve
t��ste�evæ�en�e �e�e�se �� ���esse�ne.
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De� v�� ���ve et e�st�emt sto�t s�æn� � �e�e�sesst�en�en me��em ���n�e�e�e�en o� -  �æ���o��s�e �e�e�e som
en�v��e�e s��� s�m���e��e me� te�m�oo���n�to�e�/�æ���o�e� me� �e�e�ses�un�t�on �� �ve� �� �e 9 m�t����e�
som ��en ��� �ve� s�n �e�son��e��u��e.

P� s�mme m��e v�� �e� ���ve et e�st�emt sto�t et s�æn� me��em me����e��e�ne �� �e 9 m�t����e� o� �e�es -
�e��æsent�nte� � Lo���MED.

Det ��n væ�e �e�ev�nt �t �e� �e�es �� �øsn�n�e� ��t. �vo���n Lo���MED-s�m���e��et o� �ommun���t�onen ��n
o���n�se�es s� �en o��eves som stæ�� o� �e�ev�nt � en ���n�e som �en �o�es��e�e �o� V�n�øse-V����-Veste���o, �v�s
me����e��e�ne �� �e 9 ���esse� s��� o��eve �t ���ve set o� �ø�t.

 

S�m���e��e om �ø�nes��e�

Det e� v��t��t �t sn�t����e�ne me��em om���ec�e�e�ne o� �en n�e un�ec�e� o���n�se�es s� s�m���e��et me��em
s�o�e� o� ���t��scent�e ���e �o���n�es �x stæ��t s�m���e��e, �essou�cecente� o� �ø�en�e �ont��t .

Det s��� væ�e t��e���t �v���e �e�e� KL e��e� PL �e�e�e�e� t�� � �o��o�� t�� s��e� me� �ø�n o� un�e me� �e�ov �o� en
sæ���� �n�s�ts, s��e�es �t �n�s�tsen ���e ����e� me��em to sto�e om���ec�e�e� o� un�ec�e� .

 

V� �n�e���e� en o���n�se��n� me� ��e�e en�  ���n�e�

V� �n�e���e� �t �e� � �en ��emt����e o���n�se��n� �� �e�e�se �� �et �ommun��e ���t��som���e ���e��es � �en �etn�n�
som æn���n�s�o�s���  �� Bø�ne- o� Un��omsu�v���ets mø�e �en . m��  ÆF  ���e�e�e s��n��e�e�:

”[...] en n� ��e�s��e� mo�e�, �e� ��� en �e��e s�mmen�æn� me� om���eo���n�se��n�en � BUF, o� �vo� �nt���et �� �e
���t��s���n�e�, �e� evt. m�tte o��ettes, ��n væ�e ��e�e en� �e t�e, som �o�v��tn�n�en �æ��e� o� t��”.

 

Me� ven��� ���sen,

Lo���MED � F��t��scente� V�n�øse K��n�e G

F� n�t om �ø��n�e�
 A�onné�
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Hø��n�ssv�� ve��. ”F�emt���� o���n�se��n� �� �e�e�se �� ���t��som���et - 7 �� ”

I �o�æ���e���et ��� F��t��scente� �n��e V����, v�� v� �e�ne støtte o� om En�e�s��stens . �o�s��� t�� ��te�n�t�ve mo�e��e�
mo�e� :

”At �et � en n� mo�e� ��n væ�e mu���t �o� �e en�e�te ���t��s��u��e� ���e �t væ�e o���n�se�et � en ���t��s���n�e men �
ste�et e�sem�e�v�s som se�vstæn���e �nst�tut�one� � et netvæ�� me� �n��e se�vstæn���e �nst�tut�one�, �v�s m�n
øns�e� �et �o���t, �e� s� s�m���e��e� �� ���e ���æ��en�e o� �� ���e�s n�ve�u.”

V� øns�e� �o��� �o��n���n� o� �es�utn�n�e� t��et tæt ��, o� me� me��estemme�se ���, �e �ø�n som �es�utn�n�en
ve��ø�e�. V� s��� � �o�æ���e���et ���e s���e o� �es�utte om en �nst�tut�on ��n�t væ� ��� vo�es e�ne �ø�ns
��u�/���t��so��n�n� s��� �� ��e�e tu�e, e� �e��e� e� �et �ens��tsmæss��t �t �e� e� s� m�n�e �o���ene�e �e� ��� øve�ste
un�ec�e� ne� t�� �ø�nene, �� �����un�en �o� �es�utn�n�en s��e�es ���e t��es næ� ����s�s o� �� �o�� ’me� �æn�e�ne
� �o��e�e�en’. De��o� v�� v� �e�ne t�����e t�� en me�e se�vstæn���/�o��� st�u�tu�, s� �ve� ��u� o� ���t��so��n�n�s
�æ���o�e� o� �e�e�e, s�mmen me� �e�es �o���e �o�æ���e��� ��n t��e �es�utn�n�e�ne ve��ø�en�e �e�es �ø�ns
���t��st���u�. P� �en m��e v���e v� mene �e� o�s� v���e �omme stø��e o����n�n� o� t��s�utn�n� ��� ���e �ø�n o�
�o�æ���e � �o���om���et. De�u�ove� ��n �e� nemme�e et���e�es �e��e o� stø��e s�m���e��e me��em �nst�tut�one�ne
o� �o���e ���t��st���u� o� -�o�en�n�e�. Det e� s�m�e�t�en �et �e� ��ve� �e�st men�n�.

F� n�t om �ø��n�e�
 A�onné�
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Den �o�es��e�e st�u�tu� un�e�m�ne�e� me��n�����e�sen

Fo�æ���e�e��æsent�nte�ne � �o�æ���e�est��e�sen � ���t��s���n�e G, F��t��scente� V�n�øse, e� stæ��t �e��m�e�e �o�
�o�s���et om �t et���e�e en ���t��s���n�e Veste���o, V����, B�øns�ø�/V�n�øse som v�� s�u��e �æ��e et s� sto�t
�eo�����s� om���e o� �e��æsente�e - .  un�e ��� me�et �o�s�e����e �o���om���e� o� s�o�e��st���te�.

Som �o�æ���e�est��e�se e� v� ���e�e�e nu u��o���et ��, �t �et e� svæ�t �t �e��utte�e �o�æ���e t�� �o�æ���e�est��e�sen,
�v�s ���e��e o��eves som ��e�nt o� �øs�evet ��� �en v���e����e� som �e en�e�te �o�æ���es �ø�n �e��n�e� s�� �.
S�mt���� e� �n�����e�sen � �est��e�sen u�v�n�et �� �t ���e��et � v��t om��n� e� �e�uce�et t�� m����n�� �n�����e�se ��
�vo���n en �onst�nt st�øm �� �et���e�e�e, cent���t �es�utte�e ���ne� s��� u�møntes �n�en�o� st����t snæv�e�e
��mme�. De� e�te����es s��e�es � �o�ve�en ���e me�en ����s t�� �ee� �o��� me��n�����e�se. Dette ����e�e v�� �un ���ve
�o�væ��et � �en �o�es��e�e en�nu stø��e ��m�n�st��t�ve en�e�.

V� e� s��e�es e�st�emt �e��m�e�e �o� �t �om��e�s�teten � F��t��s���n�e Veste���o, V����, B�øns�ø�/V�n�øse ���ve� �o�
sto� o� �t �e �o���e �e�s�e�t�ve� ��� �o���om���e�ne ���e v�� ���ve �ø�t. De� v�� væ�e et e�st�emt sto�t s�æn� �
�o�æ���es�m���e��et � �en n�e ���t��s���n�e, som �omme� t�� �t �est� �� m�n�e �o���e �o�æ���e���, men v�� o��eve �t
�e ��este �es�utn�n�e� �o� �e un�e s��� t�æ��es � en �o�æ���e�est��e�se, �e� ���e nø�ven���v�s ��� et �o�t o� tæt
�o����en�s��� t�� �e ���e�e som �e �o���e ���t��scent�e e� �e����en�e �.

S�mt���� ��� �o�æ���e�est��e�sen væ�et v��ne t�� �e u��o����n�e� som u�s���tn�n�en �� �e �o���e �e�e�e me� te�m
�oo���n�to�e� u�en �e�e�ses �nsv�� ��� ��ste��ommet. I ���n�e G ��� v� t��et �onse�vensen o� ���e��e� �� �t ��
e�st�ttet no��e �� te�m �oo���n�to�e�ne me� �e�e�e. V� ����te� �t �en n�e stø��e o���n�s�t�on v�� ������e t��
ne����o��te��n�en �� �en �o���e �es�utn�n�s�om�etence.

I �o��æn�e�se �e��� e� �o�æ���e�e��æsent�nte�ne �e��m�e�e �o� �vo���n �o�æ���e ove��ove�et v�� �unne væ��es �n�
� �o�æ���e�est��e�se�ne, n�� �e un�e �ee�t e� t���n�ttet Un�evæ�� �o� �e�e Kø�en��vn, o� ���e �e��st�e�es som
��u�e�e � �e en�e�te Un�evæ��.

S�m�et set e� �et svæ�t �t �� ø�e �� �e �o�e ���umente� �o� �t �ennem�ø�e �en �o�es��e�e omst�u�tu�e��n�. I vo�es
ø�ne, v�� �et ��ot �cce�e�e�e en � �o�ve�en �e��m�en�e u�v����n� væ� ��� �en væ����u��e �o���e �o�æ���e-, un�e- o�
me����e��e��n�����e�se, som e� se�ve ��vsne�ven � et ve��un�e�en�e ���t��st���u�.

F� n�t om �ø��n�e�
 A�onné�
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Høringssvar til fremtidig organisering af ledelse på fritidsområdet 

 

Forældrerådene er orienteret om klyngeledelsesteamets høringssvar og vil gerne bakke op om de 

pointer, der er oplistet i høringssvaret. Forældrene bakker op om ledernes perspektiver og ønsker til en 

fremtidig organisering af ledelse på fritidsområdet. 

Som forældre oplever vi, at vores børn går i nogle gode lokale tilbud. Vi ser det som en styrkelse af det 

ledelsesmæssige fokus på arbejdet med klubområdet og aldersgruppen, at ledelsen ikke længere er 

organiseret som en del af dagstilbudsklynger, men nu er i fritidsklynger. 

For vores børn er klubberne og fritidscentret en god lokal base for at møde andre børn og unge fra skolen, 

lokalområdet, nabolaget. Vi værdsætter det nære tilbud, der er en del af lokalområdet og ser det derfor 

som helt naturligt, at klubberne og fritidscentret er ledelsesmæssigt forankret lokalt. 

Som forældre bekymrer det os, at man vil samle fritidsklyngerne til færre klynger på tværs af bydelene 

under en ungechef. Vi ser hellere, at det lokale samarbejde styrkes, fx med de lokaler folkeskoler og deres 

skolebestyrelser, som er helt centrale samarbejdspartnere for klubberne og fritidscentrene. Vi ønsker en 

fritidsklyngeleder der kan være tæt på opgaven med at udvikle de lokale klubtilbud – i lokale samarbejder.  

Vi har tiltro til, at et bydækkende klyngeledernetværk fint kan koordinere tilbuddene til de unge over 14 år. 

Vi ønsker nærværende ledelse, der kan komme ud på alle matriklerne og følge med i den pædagogiske 

praksis – der skaber rammen om vores børns hverdagsliv i nogle af de vigtigste år af deres udvikling. 

Vi ser, at flere og flere børn vælger klubtilbuddene til – og det bekræftes af lederne.  Ovenpå lang tid med 

corona-lukninger mm. ønsker vores børn at være sammen med deres venner og deres faste pædagoger. 

Vores børn har ikke alder til at benytte byens UngeVærk på tværs af byen og vi er bekymrede for om man 

er ved at lave en ledelsesorganisering, der understøtter udviklingen af UngeVærkene for de unge – på 

bekostning af de yngste børn, som også er dem der er flest af i klubberne og fritidscentret. 

Vi kan forstå, at fritidsklyngerne ikke er sammenlignelige med dagtilbudsklyngerne, da klublederne har flere 

matrikler, med mange børn som de skal lede. I vores fritidsklynge er der 1300 børn. Den er rigelig stor og 

bør ikke lægges sammen med fritidsklyngen fra en anden bydel under en ungechef, der er langt væk fra 

børnene. Vi oplever ikke, at der er meget ledelse i klubberne og fritidscentret – der bør derfor slet ikke 

være mindre fremover. 

 

Med venlig hilsen 

Forældreråd og klyngebestyrelse fra Fritidsklyngen NBI  
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