
Høringssvar vedrørende ny klubstruktur 

Afdelingselevrådet på Østskolen afd. Rollo har d. 27/08 diskuteret de fremlagte bekymringer, samt 

modeller, som Ungdomsskolen har fremlagt til høring. 

Afdelingselevrådet har talt om, at model tre og fire er de mest attraktive i forhold til det 

socialpædagogiske aspekt, såvel som muligheden for at kunne skabe flere aktiviteter for de unge. 

Dette er baseret ud fra, at et overtal i elevrådet (på vegne af de resterende elever på skolen) har ytret 

deres lyst til at benytte det klub tilbud, der er i kommunen, men samtidig ikke føler at den 

nuværende klubstruktur er attraktiv. Dette, samt tanker om hvordan klubstrukturen vil kunne 

tiltrække eleverne på Østskolen afd. Rollo, vil blive uddybet nedenfor. 

I forhold til dette er elevrådets tanker blandt andet, at der er et ønske om flere aktiviteter, projekter 

eller lignende, hvor de unge får mulighed for ikke kun at have et sted at ”hænge ud”, men samtidig 

et sted med mulighed for fordybelse, samt dannelse af relationer på kryds og tværs. Dernæst er der 

yderligere et ønske om flere aktiviteter for piger, da der i pigegruppen har været et frafald i 

medlemmer, da denne del af målgruppen oftest ikke blev ramt. 

Slutvist har elevrådet også nogle tanker i forhold til den aldersgruppe, der er en del af klubtilbuddet. 

En del af eleverne har valgt klubben fra grundet mange ældre børn (16+ eller ældre end 9. 

klasse), da det store aldersspænd virker afskrækkende for mange af eleverne. Her er der blandt 

andet forslag i forhold til inddeling, f.eks. med inspiration fra SFO ét og to på Solhøjen, hvor 

aldersspændet ikke bliver for stort. Elevernes tanker i forhold til dette er f.eks. 6.-9. klasse, samlet 

og de større børn for sig selv. 

 

På eleverne fra Østskolen afd. Rollos vegne

Rollos afdelingselevråd
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  Midtskolen

20.08.19

Høringssvar vedrørende klubstruktur

Skolebestyrelsen og MED udvalget i Midtskolen vil hermed gerne pege på model et eller to som de mest 
hensigtsmæssige.

Vi finder det væsentligt, at et klubtilbud har en lokal forankring og en sidegevindst ved det er ikke mindst, 
at det giver SSP en platform i lokalområdet.  Vores elevråd peger på, at bedre oplysning om tilbuddet og 
flere strukturerede aktiviteter ville tiltrække flere unge. Det kan måske netop være det, der er årsagen til at 
klubben i Faxe Ladeplads er så velbesøgt.

Venlig hilsen

Niels Hansen. Formand for skolebestyrelsen

Mette Løvbjerg. Skoleleder

Lene Nielsen. Næstformand. MED
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Høringsvar fra Skolebestyrelsen, Østskolen, vedr. ny klubstruktur i Faxe Kommune

31. august 2019

Udvikling eller afvikling?
Vi har i skolebestyrelsen noteret os, med stor bekymring, at udvalgte ungdomsklubber i 
Faxe Kommune er ved at blive afviklet fra politisk side. Vi er i særdeleshed forundret over 
at der ikke ligger en plan for udvikling af de lokale klubtilbud i de mindre bysamfund i Faxe 
Kommune, men derimod at der foreligger en plan for afvikling af de lokale tilbud.

Vi forundres over flere af de forslag om ændring af klubstrukturen som er i høring. Flere af 
disse peger mod en afvikling af lokalsamfundene frem for en udvikling. Da 
skolebestyrelsen i foråret havde møde med forvaltningen – på forvaltningens foranledning 
-drøftede vi bl.a. hvordan vi bedst kan styrke vores institutioner, foreninger og 
lokalsamfund indbyrdes (Faxe ungdomsskole var også repræsenteret). Vi er mange der 
med stor velvilje og positivitet ser frem til dette større videregående samarbejde. Vi er 
mange der har taget det som en håndsrækning fra politisk side, et initiativ fra Faxe 
kommune side, som vi i bysamfundene længe har ventet og tørstet efter. 

Skolebestyrelsen mener, det er meget værdifuldt for de unge og dermed bysamfundenes 
miljøer, at der er nogle velfungerende lokale ungdomsklubber, der sprudler af vitalitet og 
gode tilbud for vores unge. Det vil være direkte værdigivende for de unge selv, da de i 
klubregi kan udvikle forskellige færdigheder og kompetencer og have det sjovt. Dermed 
styrker lokale klubtilbud de uges sociale liv.  Det er vigtigt i en tid, hvor der hos de unge er 
en stigende tendens til at blive hængende hjemme bag en skærm uden den sociale og 
fysiske kontakt, som er så vigtigt for de unges opvækst og færden videre i livet.

I skolebestyrelsen har vi de sidste to år hovedsageligt måttet kæmpe for vores økonomi og 
for at genoprette en velfungerende skole. Vi vil dog hellere arbejde sammen med 
politikere, forvaltningen, ledelsen og personalet på at udvikle skolens og klubbernes 
samarbejde med lokalforeningerne og erhvervslivet til gavn for lokalmiljøet. Vi mener det 
er vejen frem for Karise, Faxe og Faxe Ladeplads.

Det er vigtigt at erindre hvor stærkt vores ungdomsskole stod for bare 5 år tilbage. Den 
havde et stort antal elever fra vores område. De lokale tilbud er hen over flere omgange og 
over flere år blevet forringet. Vi forstår ikke hvorfor byrådet ikke vil sætte fokus på at 
genoprette og udvikle de tidligere tilbud. Vi mener eleverne vil komme tilbage. Under alle 
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omstændigheder mangler der empiriske data, der kan afdække de unges behov og ønsker. 
Vi mener, at vores unge ikke benytter sig af flere af de eksisterende tilbud, enten fordi 
disse er blevet forringet igennem årene eller fordi de er dårlig oplyst om mulighederne.  Vi 
mener klubberne bør og kan genopbygges og styrkes ved hjælpe af visioner, tålmodighed, 
tilstrækkelig politisk prioritering og dygtig ledelse. Vi savner det fysisk opsøgende arbejde 
som førhen fandt sted ude på skolerne. Ikke mindst med føromtalte samarbejde mellem 
skole og lokalsamfundets aktører.

I øvrigt må det påpeges endnu engang, at transport på pågældende tidspunkter til evt. 
Haslev er ikke eksisterende. Den sene skoletid og transport gør det problematisk for vores 
lille bysamfunds familiestruktur at hænge sammen og et fravalg vil derfor være naturligt 
for den travle børnefamilie, hvilket næppe vil være fremmende for tilbud 2 & 3. Selv med 
tilstrækkelig transport til de unge, styrker reduktionen i antallet af klubtilbud ikke 
lokalsamfundene.

Vi peger på en nuværende ordning 1 med styrket samarbejde såvel udadtil som indadtil.
Vi ikke vil være med til skyde vores allerede hårdt prøvet skole og lokalsamfund yderligere 
i benet, før vi som skole har fået lov at rejse os fra de negative virkninger af skolens 
historisk hårdt pressede økonomi og ledelsessituation. Slet ikke når den lokale 
samarbejdsvelvilje allerede er bevist fra lokal side.

Derudover vil vi endnu engang gøre opmærksom på de bemærkelsesværdig gode 
resultater vi på Østskolen har opnået de seneste to år inden for økonomi og i fht 
genetableringen af ledelsen. Vi er godt på vej tilbage et sted hvor Østskolen og lokale 
aktører igen kan skabe synergi, indhold og udvikling for borgerne og lokalsamfundene. 
Det skal byrådet bakke os op i.

Skolebestyrelsen

Østskolen, Faxe Kommune
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Høringssvar vedr. KLUBSTRUKTUR indsendt af MED ved Østskolen 

 

Østskolens MED peger på model 2, hvor Østskolen har ret til at flytte rundt på dagene mellem Faxe 

Ladeplads, Faxe og Karise internt. 

 

 

Model 1 og 2 

Vi forstår model 1 og model 2 således, at der er placeret et tilbud i Faxe/ Solhøjen, Faxe Ladeplads/ 

Hylleholt og Karise/ Tandhjulet, så forskellen alene består i antal åbningsdage det enkelte sted.  

Vi forstår også model 2 således, at der er 6 dage, men at det er muligt at flytte rundt på antallet af 

dage mellem de 3 lokaliteter. Vi vil imidlertid modsætte os, at man flytter dagene til fx Haslev.  

 

 

 

Østskolen 

Dannebrogsvej 1 

 

Afd. Hylleholt 
 

Telefon 56204640 

Dato 29. august 2019 

j.nr. 00-00-00-0000 

Direkte telefon 00 00 00 00 

 

Mail: hylleholtskole@faxekommune.dk 
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Side 1 af 1

27. august  2019

Vestskolens høringssvar vedr. klubstrategi 

Vestskolens skolebestyrelse og Med – udvalg har behandlet klubstrategien og har følgende bemærkninger:

Vi anbefaler model 4. 

Vi ønsker at der etableres 3 gode klubtilbud, hvor fremmødet er højt. Vi bifalder intentionerne i forslaget om 
at skabe ungemiljøer med og for de unge.

Med venlig hilsen
Michael Særslev, Formand for skolebestyrelsen 
Stine Baad næstformand Med-Udvalget
Sigurd Brønnum, Skoleleder

Center for Børn & Undervisning - VESTSKOLEN
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Faxe Kommune

Vordingborg, onsdag den 29. august 2019

BUPL’s bemærkninger til ny struktur på klubområdet

Faxe Kommune har sendt høringssvar om ny struktur på ungdomsklubområdet i høring. Her følger 
BUPL’s bemærkninger.

Baggrunden for forslaget er, at kommunen ønsker bedre udnyttelse af klubbernes samlede 
ressourcer. Som det er i dag, anvendes der medarbejdere til at holde klubber med meget lavt 
fremmøde åbne. Mens andre klubber savner pædagoger til at løse såvel de almindelige 
klubpædagogiske opgaver som de opgaver, der kræver socialpædagogisk indsats. 

BUPL er overordnet set enig med kommunen i, at ressourcerne kan anvendes mere optimalt, og at 
der er brug for at se på klubstrukturen. BUPL mener dog ikke, at det er uden problemer at 
nedlægge klubtilbuddet i de mindre besøgte klubber. Og BUPL efterlyser, at kommunen søger nye 
veje i tilbuddet til målgruppen.

Ungdomsklubberne i Faxe Kommune har, som i andre kommuner, været inde i en omstillingstid. 
Fra at være almene pædagogiske tilbud præget af traditionelle bordspil, værkstedsaktiviteter og 
socialt samvær til i højere grad at indgå i kommunens socialpædagogiske indsats og nødvendige 
forebyggelsesarbejde.

Samtidig har den teknologiske (og kulturelle) udvikling ændret unges præferencer og behov. Den 
faldende søgning til (nogle) klubber kan ses som en konsekvens heraf. Men uden, at de unges 
sociale, psykiske og adfærdsmæssige udfordringer i samme periode er blevet mindre. Derfor bør 
man fra kommunens og ungdomsskoleledelsens side overveje andre muligheder for at arbejde 
opsøgende og sikre (social) pædagogiske tilbud til de unge.

Klubbernes berettigelse afhænger af, at de har frihed, faglig ballast og ressourcer til at målrette 
opgaverne til målgruppen, der har stærkt differentierede behov og interesser. F.eks. ved at udvikle 
det opsøgende arbejde og styrke det tværfaglige samarbejde med det øvrige foreningsliv i 
kommunen, skoler og SSP og andre instanser.

En forudsætning herfor er øget professionalisering af klubområdet gennem etablering af attraktive 
pædagogstillinger, efteruddannelse og kompetenceudvikling for medarbejderne. 

Professionaliseringen af klubområdet indebærer også, at klubberne får mulighed for at arbejde 
med de fysiske rammer. Som det er i dag, har flere klubber lokaler i SFO’er for mindre børn, som 
de unge ikke kan sætte deres eget præg på, og som ikke spejler deres identitet og selvopfattelse. 
Alene det virker ikke befordrende på målgruppens lyst til at gå i klub. 
 
Høringsmaterialet angiver fire modeller for den fremtidige klubstruktur: 
1) ingen ændring
2) færre åbningsdage i klubber med lavt fremmøde, flere i klubber med højt fremmøde
3) én klub for hvert skoledistrikt. Resten lukkes.
4) én klub i Rønnede, Faxe og Faxe Ladeplads. Resten lukkes. 

BUPL mener, at der bør etableres en fleksibel struktur, som angivet under punkt 2, hvor 
Ungdomsskolen vurderer behovet for at holde åbent i de forskellige distrikter. Eventuelt lukke tilbud 
uden søgning ned. Og hvor man prioriterer det opsøgende arbejde, udviklingen af nye tilbud og 
professionalisering af klubområdet.

7

Hører til journalnummer: 28.06.00-A00-2-18

Udskrevet den 03-09-2019

6 - Høringssvar BUPL



BUPL står til rådighed, såfremt I ønsker vores synspunkter uddybet.

Venlig hilsen

Bøje Kristiansen
Faglig konsulent, BUPL Sydøst
bok@bupl.dk
T: 35 46 54 62

Joakim Rex Blankschøn
Faglig sekretær, BUPL Sydøst
jrb@bupl.dk
T: 35 46 54 64
M: 25 32 33 00
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