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69. Forslag til ændring af klubstrukturen
Sagsnr: 28.06.00-A00-2-18

Sagsansvarlig: Simon Bjerrum

Sagsfremstilling
Med denne sag fremlægges forslag til en ny organisering af klubberne i Faxe
Kommune.
Baggrund
I perioden fra 2016 og frem til udgangen af 2017 arbejdede det daværende
Uddannelsesudvalg med forskellige modeller for en ny klubstruktur i Faxe
Kommune. Arbejdet tog afsæt i et møde i Uddannelsesudvalget d. 30. marts
2016, hvor Ungdomsskolens ledelse deltog, og bl.a. fremlagde mål for deres
klubaktiviteter. I den sammenhæng blev en række udfordringer vedr.
klubstrukturen fremlagt.
I perioden frem til november 2017 blev der udarbejdet forskellige modeller til
en ny klubstruktur. I den sammenhæng blev der blandt andet gennemført
fokusgruppeinterviews og spørgeskemaundersøgelse med unge, arrangeret
politiske besøg i klubber og gennemført høringer i MED-systemet. Den 28.
november 2017 besluttede Uddannelsesudvalget at overdrage beslutning
om klubstrukturen til konstitueringen af nyt Byråd i 2018.
I forlængelse heraf gennemgik Ungdomsskolen imidlertid en forandring i
ledelsen, og det blev derfor besluttet at afvente sag vedrørende klubstruktur
til den nye ledelse, havde fået tilstrækkeligt indblik i området, herunder
revurdering af mål, udfordringer og mulige løsninger.
Status
Ungdomsklubberne refererer til dagtilbudslovens kap. 10 § 65:
”Klubtilbud skal i samarbejde med de unge skabe aktiviteter og
samværsformer, der fremmer den enkeltes alsidige udvikling, selvstændighed
og forståelse for demokrati. Klubtilbud skal som led heri bidrage til at udvikle
unges evne til at indgå i forpligtende relationer og fællesskaber.”
Derudover indgår klubbernes indsats i Faxe Kommunes Børne- og Ungepolitik.
Den nuværende klubstruktur består af 6 lokale afdelinger, som hver har
åbent 2 dage ugentligt 40 uger om året (klubaktiviteten i Faxe er dog
midlertidigt nedlagt på grund af rydning af Bakkedal – og timerne er pt.
overført til klubben på afdeling Hylleholt).
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Ledelsen i Ungdomsskolen vurderer, at nuværende struktur skaber en række
udfordringer i forhold til styringen af klubaktiviteter, serviceniveau og kvalitet.
Den største udfordring er, at medarbejderressourcerne pt. udmøntes efter
strukturens behov frem for de unges behov. Det bliver synligt i eksempelvis
Karise og til dels Rønnede og Dalby, hvor de unges fremmøde er lavt og
medarbejderne bemander til tider tomme lokaler, hvorimod fremmødet i
Haslev og Hylleholt er højere og ofte kræver flere medarbejderressourcer,
end der er til rådighed, samt at yderligere åbningsdage vil være ønskelige.
I nogle klubber har de unge blot behov for et sted at ”hænge ud”, hvorimod
der andre steder er et større socialpædagogisk behov, som kræver en
anden fordeling af medarbejderressourcer. Som det ser ud pt. er
mulighederne for socialpædagogiske aktiviteter meget begrænset, og dette
gælder også muligheden for inddragende ungeprocesser set i et
læringsperspektiv.
Endelig nævner Ungdomsskolen også, at det er udfordrende at lave en
attraktiv klub for de unge, når der deles lokale med SFO og en yngre
målgruppe (Karise, Rønnede og Dalby). Lokalerne bliver ikke så tiltalende, da
det er svært at sætte sit eget præg af ungemiljø.
På denne baggrund er der blevet udarbejdet en række modeller, som kan
drøftes politisk med henblik på en beslutning om den fremtidige klubstruktur.
Den nuværende fordeling af den økonomiske ramme for
Ungdomsklubberne, er:
Økonomisk vinkel: Den eksisterende ramme.
Medarbejderlønninger
Inventar
Aktivitetsmidler
Ledelse
I alt

997.890
220.000
260.000
315.000
1.792.890

Mulige modeller for klubstrukturen:
Modellerne er uddybet i vedlagte bilag 1.
1. Fastholde den nuværende struktur: Med denne model fortsætter
klubstrukturen i sin nuværende form med 6 lokale afdelinger, som hver har
åbent 2 dage ugentligt 40 uger om året.
2. Fastholde de nuværende lokationer – med ændrede åbningsdage: Med
denne model fortsætter klubstrukturen i sin nuværende form med 6 lokale
afdelinger. Her følger åbningsdage og tider i forhold til brugergrupperne.

2

Beslutningsprotokol for
Børn & Læringsudvalget
26. juni 2019

Klubberne Karise, Rønnede og Dalby får 1 åbningsdag, Faxe får 2 dage,
mens klubberne i Haslev og Faxe Ladeplads får 3 åbningsdage samt udvidet
bemanding pga. mange brugere og en større diversitet i brugergrupperne,
hvilket kræver ekstra ressourcer. Såfremt de lokale behov ændrer sig over
tiden, kan Ungdomsskolen skrue op og ned og/eller flytte klubaktiviteterne og
åbningstider efter behovet. På den måde skabes et mere fleksibelt
klubtilbud.
3. Én klub pr. skoledistrikt: Med denne model ændres klubstrukturen til at
bestå af 3 lokale afdelinger, som følger skoledistrikterne. Fordelingen af
åbningsdage og tider samt medarbejderressourcer tilpasses efter
socioøkonomisk analyse og faglige vurderinger af det lokale behov. Alle 3
steder kan der skabes spændende ungemiljøer med mulighed for udvidede
åbningsdage og tider, så medarbejderressourcer tilpasses efter
socioøkonomisk analyse.
4. Én klub i Haslev, Faxe by og Faxe Ladeplads: Med denne model ændres
klubstrukturen efter et demografisk princip med placering af klubaktivitet i de
to største byer i kommunen samt Faxe Ladeplads, hvor fremmødet generelt
er højt. Alle 3 steder kan der skabes spændende ungemiljøer med mulighed
for udvidede åbningsdage og tider, så medarbejderressourcer tilpasses efter
socioøkonomisk analyse.

Center for Børn & Undervisning anbefaler model 3.
Lovgrundlag
Dagtilbudsloven
Økonomi
Ingen budgetmæssige konsekvenser
Sagen afgøres af
Børn & Læringsudvalget
(Selve beslutningen om klubstrukturen besluttes endeligt i Byrådet)
Indstilling
Center for Børn & Undervisning indstiller, at Børn & Læringsudvalget sender
modellerne i høring i bestyrelser og elevråd frem til d. 31. august, og at sagen
herefter genoptages.
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Beslutning i Børn & Læringsudvalget den 26. juni 2019
Godkendt.
Per Thomsen (A) deltog i stedet for Laura Vestina Andréa (A)
Michael Rosendahl (V) deltog i stedet for Dorthe Adelsbech (V)
René Tuekær (L) deltog ikke under dette punkt.

Bilag


bilag 1 - Modeller
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