
Fremtidig klubstruktur - arbejdsgruppe

Et enigt Børne- og Ungeudvalg anmodede (primo september) om, at sagen genoptages på et 
fornyet grundlag, hvor der tages afsæt i:

• visionerne for klub- og ungeområdet, som tidligere har været behandlet

• at tilbuddene for 0.-3./4. klasse ikke skal inddrages i oplægget

• at der udarbejdes en beregning på ensartet betaling op til og med 4. klasse

• at de nuværende tilbud fastholdes indtil videre

• at børn, unge, medarbejdere, fritidstilbud, musikskolen og andre interessenter skal inddrages i 
udarbejdelse af alternative forslag

• at medarbejdere med relationskompetencer får en bred vifte at arbejde med

• at fritidstilbuddene inddrages i overvejelserne om aktivitetstilbud

• at en ledetråd skal være at ensarte forældrebetalingen i forhold til sammenlignelige tilbud

• tilbud, der lykkes, skal involveres, og vi skal lære af dem

• tilbuddene kan være forskellige, blot de afspejler de lokale ønsker og behov

• 5. og 6.-klasser skal introduceres til ungdomsskolens tilbud for at skabe interessen for disse fra 
7. klasse.





Hvad skal ungdomsskolen - scenarier

Scenarie 1:

Vi arbejder hen mod at spille en stor rolle i hvert center som ungdomsskole (fritidsundervisning) 
og er afventende ift. egen klubs rolle i Fritidscentrene. 

Scenarie 2: 

Vi arbejder hen mod at blive et af de (måske) 4 Fritidscentre, og arbejder samtidig hen mod at 
spille en stor rolle i hvert center som ungdomsskole (fritidsundervisning). 

Betinget af at der besluttes separat ledelse af hvert center og at vi får større klublokalitet i 
øst/nordøst-byen.

Scenarie 3:

Vi arbejder hen mod at hele klubområdet (og SSP) lægges under UngSlagelse. 

Betinget af at der besluttes fælles virksomhed/ledelse for hele området.



SUMO

Styrker Udviklingspotentiale

Internt

Muligheder Opmærksomhedspunkter

Eksternt

Etableret virksomhed 
(administrativt), erfaring 
med klubdrift

Klubdelen bliver potentielt 
større end andre dele af 
virksomheden

Lovgivningsmæssigt i stand 
til at rumme alle funktioner

Kerneopgaveforståelsen, 
modstand ift. tilhørsforhold


