
 

KØBENHAVNS KOMMUNE 

Børne- og Ungdomsforvaltningen 

Bilag 9 

 

Til  
Forældre- og institutionsbestyrelser i dag- og fritidstilbud, 

skolebestyrelser, lokaludvalg, Brug Folkeskolen, Skole og Forældre, 

Københavns Forældreorganisation, Københavns Fælleselevråd, 

Handicaprådet, de selvejende institutioners paraplyorganisationer og de 

faglige organisationer (LFS, BUPL)  

 

HØRING om justering af klynger og netværk  
Børne- og Ungdomsudvalget sender hermed forslag om justering af 

klynger og netværk i høring.  

 

Høringsfristen er den 9. oktober 2015 kl. 10.00  
 

Med Fremtidens Fritidstilbud ændrer vi fritidsstrukturen i København. 

Det indebærer blandt andet, at fritidshjem og klubber samles 

organisatorisk i henholdsvis fritidsinstitutioner og fritidscentre. Dette 

resulterer i færre enheder/institutioner, samt at nogle af 

enhederne/institutionerne sammenlægges på tværs af den eksisterende 

klynge- og netværksstruktur.  

 

Derfor skal den nuværende organisering af klynger og netværk justeres. 

 

Rammen for forslaget om den konkrete organisering i klynger og netværk 

er Børne- og Ungdomsudvalgets beslutning om, at:  

 fritidsinstitutioner fremover skal organiseres i én samlet enhed 

(kommunal, selvejende eller KKFO) til én folkeskole (1:1) 

 klubber organiseres i fritidscentre med én leder (kommunale eller 

selvejende), som dækker flere skoler.  

 

Principperne bag forslaget til organiseringen af klynger og netværk er, at 

klynger og netværk fremadrettet skal:  

 understøtte en bæredygtig stillingsstruktur ved at etablere 

klynger med tilbud til børn og unge i forskellige aldre, så de 

ansætte kan opretholde samme beskæftigelsesgrad som i dag ved 

fx også at arbejde i en daginstitution i klyngen 

 sikre institutionernes levedygtighed 

 optimere anvendelse af ressourcer til ledelse samt sikrer brede 

kompetencer i ledelsesgruppen.  
 

Forslaget sendes i høring for at give jer mulighed for at tilkendegive 

jeres holdning til anbefalingen af den konkrete organisering i klynger 

og netværk.  
 

Forslaget stiller IKKE nye eller ændrede krav til ledelsesformen i 

klynger, netværk eller enheder og forslaget påvirker IKKE den lokale 

pædagogiske metode, der anvendes i en enhed.  
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I finder forslaget til organiseringen af klynger og netværk på den digitale 

høringsportal: www.blivhoert.kk.dk, hvorfra I kan indsende jeres 

høringssvar.  

 

Da høringssvar - indsendt via den digitale høringsportal - er offentligt 

tilgængelige, og vil være søgbare i en årrække, bør det overvejes 

grundigt, hvilke personlige oplysninger (f.eks. e-mail, telefonnummer, 

adresse, berørte børn, helbredsmæssige oplysninger og lign.), der nævnes 

i høringssvaret. Vær ligeledes forsigtig med offentliggørelsen af cpr-

numre i jeres høringssvar. 

 

Høringssvarene indgår i den administrative og politiske behandling af 

sagen og vedlægges den politiske indstilling.  

 

I vil ikke modtage personligt svar på eventuelle bemærkninger og 

spørgsmål, som I rejser i høringsvaret. Her henviser vi til sagens 

behandling, som I kan følge på: www.kk.dk/indhold/børne-og-

ungdomsudvalget-0. Se under dagsordener og referater.  
 

På baggrund af de indkomne høringssvar, vil forslaget om organiseringen 

af klynger og netværk blive fremlagt for udvalget igen med henblik på en 

endelig beslutning om organiseringen på udvalgsmødet den 18. november 

2015. 
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Bilag. Bemærkninger til høringen 

 

Udtalelse fra Enhedslisten og SF vedrørende selvejende 

fritidscentre 

Enhedslisten & SF ønsker, at de enkelte selvejende klubber har 

mulighed for at bestå som selvstændige juridiske enheder i 

forpligtigende netværk, samtidig med, at der stilles de samme krav om 

forpligtende samarbejde, kvalitet i det pædagogiske arbejde, ledelse 

og økonomi. 

 

I forbindelse med vedtagelsen af Fremtidens Fritidstilbud var det 

Enhedslisten og SF's forståelse, at de selvejende klubber i den nye 

ordning også ville have mulighed for fortsat at organisere sig som 

selvstændige enheder i netværk og alligevel stadig kunne indgå aftaler 

om driftsoverenskomst med kommunen. 

 

Enhedslisten og SF's ønske har ikke økonomiske konsekvenser - og 

påvirker dermed ikke sparemålene for området. 

 

 

 


