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Høringssvar fra Skole og Forældre København vedr.  
Fremtidig organisering af ledelse på fritidsområdet 

Skole og Forældre København (SoF Kbh) takker for muligheden for at give høringssvar jf. høringsbrev af 6. 
maj. SoF Kbh har opmærksomhed på hvordan fritidstilbud opleves af byens børn og unge og 
sammenhængen mellem tilbuddene og den lokale skole. I relation hertil vil gerne fremhæve nogle hensyn, 
som vi finder afgørende for tilbuddenes kvalitet. 

Styrket pædagogisk fritidstilbud 

Oplægget om fremtidig organisering af ledelse på fritidsområdet lægger op til et ”stærkt bydækkende 
samarbejde om udvikling af attraktive fritidstilbud til alle byens unge”, hvilket lyder tiltalende. Det er dog 
vigtigt at et ledelsesmæssigt fokus der går på tværs af byen, ikke sker på bekostning af den lokale ledelse, 
med fokus på de konkrete pædagogiske opgaver og udfordringer, på den lokale børne- og ungegruppe og 
på samarbejde med den lokale skole. 

Overgang fra fritidshjem til fritidsklub  

Det er vores indtryk at rigtig mange børn og forældre vælger fritidstilbuddet fra allerede i 4.-6. klasse, og er 
fritidstilbuddene først fravalgt, er sandsynligheden for at de senere atter tilvælges, meget lille. Det er 
således afgørende for søgningen til byens klubtilbud, at vi sikrer en veltilrettelagt og tryg overgang fra 
fritidshjem til fritidsklub. Det handler f.eks. om at nye 3. klassesbørn kommer på besøg i klubberne og 
indkøres i et tæt samarbejde med pædagogerne i fritidshjemmet. Ligeledes er en tæt dialog mellem 
lærerne på skolen og fritidspædagoger i klubben vigtig for børnenes trivsel og inklusion. Det fremgår ikke 
tydeligt af den ledelsesmæssige organisering hvem der koordinerer, samarbejder og er ansvarlig for en god 
og tryg overgang fra fritidshjem til fritidsklub, ej heller hvorledes det lokale samarbejde mellem skole og 
klub understøtter børnenes udvikling og sikrer fælles tilrettelagte indsatser.  

De lokale tilbud og fællesskaber 

Det er vores oplevelse at børn i fritidsklub vælger de lokale tilbud og orienterer sig meget lidt mod tilbud 
der går på tværs af byen. De fokuserer på det nære og foretrækker at være sammen med deres venner i 
deres kendte miljø, som de typisk kender gennem boligområdet eller deres skole. Dette indtryk gælder 
særligt børn i 4. – 6 klasse, men i høj grad også børn på 7. – 9. årgang. Når man ønsker at udvikle attraktive 
tilbud til alle børn og unge, vil vi gerne minde om at det er særlig attraktivt for de unge at være en del af de 
lokale fællesskaber, og dette bør være et bærende element i udviklingen og kvalitetssikringen af 
fritidstilbuddene i kommunen.  

En overvejelse kunne således være at organisere klubtilbuddene under skolens ledelse frem til 6. årgang, 
for dermed at kunne understøtte alle børn i og omkring deres lokale fællesskaber et godt fritidsliv, med 
kendte voksne der er organiseret under samme ledelse og arbejder tæt sammen.  

Forældreindflydelsen 

Det fremgår ikke tydeligt af høringsmaterialet hvorledes den formelle forældreindflydelse ønskes 
organiseret. Vi ved fra de nuværende klynger at det er svært at organisere og involvere forældre i det 
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formelle bestyrelsesarbejde, da det er meget overordnet og opleves fjernt fra det hverdagsliv ens børn er 
en del af. En fremtidig organisering af ledelsen på fritidsområdet bør forholde sig til hvorledes forældrene 
sikres indflydelse – på et niveau der for både forældre og organisation opleves meningsfuldt, og hvor der 
reelt er mulighed for at forældrene kan bringe sig konstruktivt i spil. Vi så derfor gerne at der er tænkt 
forældreråd ind i organiseringen, og at disse ses i et samarbejde med skolernes skolebestyrelser.  

Opsamling 

En ny ledelsesorganisering af fritidsområdet bør skabe mere lokalt samarbejde med skolerne og bedre 
forældreinvolvering. Vælger man en organisering med 3 klyngeledere og 1 ungechef, må det indgå som klar 
ledelsesopgave at disse ledere også har ansvaret for prioritering og udvikling af det lokale samarbejde. 

På vegne af Skole og Forældre København 
Kirsten Birk Lassen (forkvinde) 
Sebastian Horst (bestyrelsesmedlem) 


