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Bilag 1

Mulige modeller for klubstrukturen:

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.

Faglig vinkel: Der sikres en relativ kort afstand til et klubtilbud for unge alle steder i 
kommunen, men modellen henvender sig primært til de selvstændige unge, og de 
nuværende udfordringer i forhold til udmøntning af medarbejderressourcer vil 
fortsætte. 

Placering: Følger ejendomsstrategien som peger på følgende: 
1) Søndergade i Haslev (herunder adm.), 2) SFO Hvepsereden i Rønnede, 3) SFO 
Solhøjen i Faxe by, 4) Eget lokale på afd. Hylleholt, 5) SFO Tandhjulet i Karise og 6) 
SFOdin i Dalby.

Transport: Der er ingen transportudgifter i klubregi. Der henvises til offentlige 
transportmidler og egen transport på fx cykel.

Ungeperspektivet: Klubben fungerer primært som cafe / hænge ud klub. De unge 
kan mødes lokalt og være sammen med vennerne. Unges efterspørgsel på 
spændende og varierede aktiviteter, samt muligheden for at bestemme over eget 
liv er begrænsede ved denne model. Klubben er sårbar ved sygdom blandt 
personalet.

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. 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.

Faglig vinkel: Der sikres en relativ kort afstand til et klubtilbud, og muligheden for at 
udmønte medarbejderressourcerne efter de unges behov og fremmøde styrkes. 
Nogle klubber kan opprioritere det socialpædagogiske arbejde og arbejde med 
inddragende ungeprocesser i et læringsmæssigt perspektiv, mens andre klubber 
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fortsat vil kunne tilbyde ”cafemodellen”, og det udvidede ”teenageværelse”. De 
nuværende udfordringer i forhold til udmøntning af medarbejderressourcer vil til 
dels fortsætte, men i et begrænset omfang.

Placering: Følger ejendomsstrategien som peger på følgende: 
1) Søndergade i Haslev (herunder adm.), 2) SFO Hvepsereden i Rønnede, 3) SFO 
Solhøjen i Faxe by, 4) Eget lokale afd. Hylleholt, 5) SFO Tandhjulet i Karise og 6) 
SFOdin i Dalby.

Transport: Der er ingen transportudgifter i klubregi. Der henvises til offentlige 
transportmidler og egen transport på fx cykel.

Ungeperspektivet: De unge kan mødes lokalt og være sammen med vennerne. 
Nogle klubber vil få mulighed for en mere direkte socialpædagogisk eller 
aktivitetspædagogisk indsats, mens andre klubber stadig fungerer som ”et hænge 
ud / cafe klub”. Nogle klubber er sårbare ved sygdom blandt personalet.

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.

Faglig vinkel: Med denne model prioriteres de lokaler og lokaliteter, som tiltrækker 
flest unge, og det bliver muligt at arbejde med en socialpædagogisk vinkel, de 
steder, hvor der er et behov, samt med inddragende ungeprocesser i et 
læringsmæssigt perspektiv. Kvaliteten i klubtilbuddet vil øges for flertallet af unge, 
mens få andre vil opleve en sværere tilgængelighed til klub pga. de større 
afstande. Der gøres op med ”dem og os”, ved at unge mødes på tværs af byerne.

Placering: 1) Søndergade i Haslev (herunder adm.), 2) Eget lokale på afd. Hylleholt 
3) SFOdin i Dalby.

Transport: Der er ingen transportudgifter i klubregi. Togforbindelsen mellem Køge og 
Faxe Ladeplads forbinder Karise, Faxe og Faxe Ladeplads. Bus 102A forbinder 
Rønnede og Dalby. Derudover henvises til egen transport på fx cykel.

Ungeperspektivet: Denne klubmodel ligger i tråd med nogle af de praksisser, som 
skoledistrikterne allerede arbejder efter i dag, med linjeprofilfag, hvor eleverne 
møder hinanden på kryds og tværs med af skoleafdelinger og klassetrin, vel 
vidende at elever fra afdeling Sofiendal nok vil søge mod Haslev klubben. 
Klubberne får en volume, der sikrer de unge flere åbningsdage og evt. udvidede 
åbningstider, og samtidig vil der være større mulighed for at sætte fokus på både 
en socialpædagogisk og aktivitets/læringsunderstøttende indsats.
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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.

Faglig vinkel: Med det demografiske princip fordeles klubberne ikke jævnt i 
kommunen, og ressourcerne udmøntes i stedet der, hvor der er bosat flest unge. 
Kvaliteten styrkes derfor der, hvor der er bosat flest unge, og der skal tænkes 
aktiviteter på tværs for at inkludere unge fra de omkringliggende byer, og der gøres 
op med ”dem og os”, ved at unge mødes på tværs af byerne.

Placering: 1) Søndergade i Haslev (herunder adm.), 2) SFO Solhøjen i Faxe by og 3) 
Eget lokale på afd. Hylleholt.

Transport: Der er ingen transportudgifter i klubregi. Togforbindelsen mellem Køge og 
Faxe Ladeplads forbinder Karise, Faxe og Faxe Ladeplads. Bus 236 forbinder 
Rønnede med Faxe og bus 264 forbinder Dalby med Haslev. Derudover henvises til 
egen transport på fx cykel.

Ungeperspektivet: Denne klubmodel tager udgangspunkt i, at klubberne benytter 
egne lokaler i Haslev og Faxe Ladeplads, der samtidig er de steder, hvor klubberne 
benyttes af flest unge. Derudover lægges der op til et nyt samarbejde med SFO 
Solhøjen om at skabe et spændende og udfordrende ungemiljø i Faxe. 
Udgangspunktet er, at ”er det spændende nok- så vil de unge gerne bevæge sig 
efter det” ud fra devisen om at ”aktiviteter tiltrækker og relationer fastholder”. 


