1. november 2012

Høringssvar vedr. målsætninger og budgetmodel på klubområdet
Skole og Forældre København ser positivt på at indføre sociale normeringer på klubområdet.
Der er ingen tvivl om, at størrelsen af de udfordringer klubberne har, er forskellige fra område til område
og at det derfor er berettiget at give udsatte områder positiv særbehandling.
Det er samtidig positivt, at Københavns Kommune i budgetaftalen for 2013 har afsat 17 mio. kr. til en
udvidelse af bevillingen til ungdomsklubberne.
Efter Skole og Forældre Københavns opfattelse er det dog hensigtsmæssigt, at aktivitetspuljen kan søges af
alle klubber.
Med hensyn til selve målsætningerne opfordrer vi til at gøre dem mere udviklingsorienterede, så klubberne
får en mere direkte forpligtelse til at være proaktive i forhold til de problemstillinger, der er i de
pågældende områder. Vi foreslår derfor at tilføje en målsætning 5:
Målsætning 5: Klubberne opsøger selv løbende udsatte unge i lokalområdet og afdækker, hvordan disse
unge kan engageres meningsfuldt i klubbernes aktiviteter i en form, der bidrager direkte til de unges trivsel
og tilvalg af en ungdomsuddannelse.
Klubberne bør også forpligtes til at samarbejde tæt med foreningslivet. Det var en af konklusionerne fra
ungdomskommissionen, at de børn, som var svære at få ind på en ungdomsuddannelse havde et dårligt
netværk og at det kunne forbedres med bl.a. deltagelse i foreningslivet.
Når et klub-område afsøger bydelens udviklingsmuligheder for deres børnegruppe, skal det også være en
kortlægning af mulighederne i foreningslivet, ligesom man kan gå i direkte samarbejde med aktørerne i
området.
Endelig er der et generelt problem med for lidt klubkapacitet i Københavns Kommune i øjeblikket. Det er
derfor meget vigtigt at udvide klubkapaciteten i kommunen betydeligt.
Eksempelvis udvides Kirkebjerg Skole i disse år fra 3 til 5 spor. Kirkebjergs første 4-sporede årgang (pt. 3.
klasse) ønsker til sommer optagelse i den eneste fritidsklub, der findes ved Kirkebjerg Skole, ”Højen”.
Omkring 100 børn vil søge de ca. 50 ledige pladser, der bliver på Højen. Det bliver værre når de 5-sporede
årgange når klubalderen. Tilsvarende problemer er der andre steder i København hvor skoler bliver udvidet
med mindre det skyldes sammenlægninger eller lukninger.
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