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Valby Lokaludvalg er en uafhængig lokal forsamling, der er oprettet af Københavns 

Kommune. Lokaludvalget fungerer som bindeled mellem københavnerne i bydelen 

og politikerne på Københavns Rådhus. 

 

   

   

      

 

 

 

 

 

 

Høringssvar vedr. Fremtidens Fritidstilbud 

Valby Lokaludvalg har behandlet høringen vedr. Fremtidens Fritidstilbud i 

sit udvalg for ’Et helt liv’ og godkendt høringssvar på lokaludvalgets møde 

den 10. februar 2015. Lokaludvalget har desuden deltaget i dialogmødet, 

som Børne- og Ungdomsudvalget afholdt den 14. januar 2015. 

 

Det tilsendte høringsmateriale giver anledning til følgende bemærkninger fra 

lokaludvalget: 

 

Tidspunkt for implementering 

Skolerne undergår for tiden store fysiske og faglige forandringer som følge 

af implementeringen af den nye skolereform. Dette i sig selv kan være 

medvirkende til øget utryghed for det enkelte barn, der vil opleve en hverdag 

uden vante rammer. En omstrukturering af fritidstilbuddene risikerer at 

bidrage til utrygheden for det enkelte barn, samtidig med, at personalet 

sættes under yderligere pres og således uden mulighed for at afsætte den 

nødvendige tid til det enkelte barn på dette sårbare tidspunkt.  

 

Mulige organiseringer af fritidsinstitutioner 
Valby Lokaludvalg finder det vigtigt, at forvaltningen er fleksibel i sin 

operationalisering af 1:1 princippet. Lokaludvalget støtter op om en mulig 

løsningsmodel forelagt af Ålholm skoles Fritidshjem og klubs 

forældrebestyrelse. Her gengivet. Der foreslås: 

”En partnerskabsmodel indgået mellem skolen og de to eksisterende 

fritidstilbud. Partnerskabsmodellen kan betragtes som en 1:1 ledelse, forstået 

som én skoleleder i dialog med én fritidshjemsleder, hvoraf én af de to 

fritidshjemsledere er udpeget som dialogpart. Med dette scenarie bibeholder 

man de små enheder i det store - men enheder der giver forskellige tilbud og 

muligheder omkring Ålholm skole - og forældrenes frie valg, 

aldersintegrationen fra 6 – 13 år og mangfoldigheden bevares.” 

Mulige organiseringer af fritidscentre 

Valby Lokaludvalg støtter op om organisationsformen, hvor alle 

fritidscentre bliver del af klynge eller netværk (model 1). Klynge og 

netværksstrukturen har vist positive resultater og fremstår som en 

økonomisk bæredygtig model.  

 



 Side 2 af 2 

Kvalificering af kandidater til sammenlægning 
Lokaludvalget er bekymrede for overlevelsen af de selvejende 

institutioner når 1:1 modellen implementeres. Det er her af stor 

vigtighed, at de selvejende institutioner ligestilles med de kommunale 

institutioner, når der træffes beslutning om hvilken institution, der skal 

slås sammen med skolen. Lokaludvalget opfordrer til en lokal 

vurdering af valget af institution, for at finde den bedste kandidat til 

sammenlægning, frem for at valget udelukkende træffes ud fra den 

fysiske placering af institutionerne. 

 

Tilbud på samme matrikel 

At opleve et skift mellem skole og fritid kan for det enkelte barn være 

en fordel. Lokaludvalget frygter en indsnævring for børnene, såfremt 

der køres efter princippet om lokaleudnyttelse, hvor det enkelte barn 

opholder sig i de samme lokaler hele dagen.  

 

Lokaludvalget opfordrer til brug af flermatrikelmodellen, hvor det er 

hensigtsmæssigt. Dette vil åbne for, at flere små fritidshjem, der 

alligevel ligger tæt på hinanden, kan slå sig sammen til én institution 

med én overordnet leder. På denne måde lever de op til 1:1 princippet. 

Forvaltningen opnår 1:1 tilknytning og den turbulens og utilfredshed 

som måtte opleves af fritidshjemmene, forældrene og ikke mindst 

børnene undgås. 

 

Bevarelse af mangfoldige fritidstilbud 

Med de fremlagte modeller frygter lokaludvalget et tab af 

mangfoldighed i tilbuddene. En mangfoldighed, der i sin nuværende 

form tilbyder forældre med- og selvbestemmelse og sikrer muligheden 

for individuelle løsninger, der tilgodeser det enkelte barns behov.      
 

Ovenstående høringssvar er udfærdiget i dialog med berørte lokale 

parter. Det er lokaludvalgets oplevelse, at der hersker stor utilfredshed 

og bekymring hos de berørte parter - i særlig grad hos forældrene. 

Valby Lokaludvalg opfordrer til, at der lyttes til de lokale høringssvar 

fra borgerne, skolerne, fritidstilbuddene og de private institutioner.  
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