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1.Godkendelse af referatet fra
mødet den 30.5.2013

Referatet godkendt uden bemærkninger.

2.Efterretninger/siden sidst:
a) medlemstal i klubben pr. 1.9. 2013(se bilag
til orientering)
b) økonomi, institution(se bilag til orientering)
c) økonomi, bar(se bilag til orientering)
d) økonomi, Støttefond(se bilag til orientering)
e) Kort orientering om det daglige liv og
aktivitet i klubben.

De udsendte bilag gav ikke anledning til spørgsmål eller bemærkninget og blev taget til
efterretning, det medlemstallet er som forventet og klubbens forbrug følger også det
forventede på dette tidspunkt af året.

Det blev oplyst, at der er rigtig mange børn i klubben for tiden og der er mange
aktiviteter i gang. Klubben deltager i den kommende tid i forældremøder på skolen.
Indtil videre er der aftalt møder med 3. og 4. årgang. For 4. årgang er der nye tider i
klubben, at de nu ikke længere skal blive på klubbens område. Derfor har nogle af dem
benyttet sig af muligheden for at gå op i byen og købe ind af usunde sager. Det er der
forældre, der også er bekymret for. Fra klubbens side er der ikke forbud mod at
medbringe det i klubben, men vi snakker med børnene om det, hvis vi synes det griber
for meget om sig.

Ellers henvises til klubbladet, der udkommer næste gang den 1. september. Her er der
igen en lang række arrangementer og aktiviteter planlagt.

3.Personale:
Tilgang 1.8.2013:
Studerende Anders Rasmussen
Vikar Rasmus Mathiassen
Ida Volsmann, aftenmedarbejder i UK
Per Laust Jensen, Praktisk service medarb.

Tilgang og afgang taget til efterretning.
Den praktiske servicemedarbejder vi har fået, er et statsligt støttet job, opretttet uden
udgift for klubben i et år. Opgaverne er praktiske, en slags pedel funktion og desuden
lettere vedligeholdelsesopgaver m.v. Det er endvidere planen, at også kontraktmålet ”alt
på plads – plads til alt” skal være en af opgaverne.

Klubben har i samarbejde med Flygtninge Vennerne i Galten lavet en aftale med at give
en Syrisk flygtning, Shivan (24 år) mulighed for at være i praktik i klubben et par
eftermiddage om ugen.



Der orienteredes om diverse personale sager.

4. Budget 2014
Drøftelse af budget for 2014, herunder vilkår
og forudsætninger efter skolereform.

Kommunens budget er i øjeblikket under behandling og forhandling. Der er ikke
indregnet deciderede serviceforringelser på klubområdet, idet tildelingerne i princippet
er de samme som indeværende år. Derimod kommer der til at ske ændringer på
baggrund af skolereformen, der træder i kraft den 1. august 2014.

Forudsætningerne i det budgetforslag, der ligger bygger på, at skolereformens
implementering i Skanderborg Kommune finansieres dels ved de øgede statslige
midler, der er afsat, dels ved at inddrage de penge, der bliver ledige fordi skoleområdet
nu har tibagebetalt den gæld, der har været oparbejdet, og dels ved at reducere
åbningstiderne i SFO’er og klubber samt endelig ved at lærerne kommer til at undervise
mere, som følge af de nye og folketingsvedtagne tjenestetidsregler.

Der er endnu ikke udmeldt konkrete og nye tildelingsregler for klubområde for budgettet
for 2014, inklusiv resultatet af skolereformen.

Oplæg, der ligger omkring skolereformen indebærer, at åbningstiderne i klubben bliver
reduceret med 17% for 3.klasses vedkommende og 37 % for 4.-7. klasses
vedkommende. Det er også sådan budgettet til klubvirksomhed vi kender det i dag vil
blive reduceret.

Tilsvarende vil forældrebetalingen blive reduceret proportionalt hermed.
Der er i forbindelse med driften af ungdomsklubben, der udløser meget beskedne
midler(540.000 kr. årligt) et problem, da denne tildeling forudsætter en robust og
ressourcemæssig stærk juniorklub. Med en så voldsom reduktion af budgettet for
juniorklubben, er forudsætningen for ungdomskubbens drift væsentligt forandret og
forringet.
Det er en problemstilling der skal sættes tokus på.

Bestyrelsen afventer i øvrigt, at den endelige budgettildeling foreligger, da det er så
godt som umuligt på nuværende tidspunkt at skabe et kvalificeret overblik.



5.Klubben og folkeskolereformen
Orientering om de foreløbige kommunale
planer for implementering af
folkeskolereformen i Skanderborg Kommune.
Bestyrelsen drøfter sagen og formulerer
ønsker.

Skolereformen, der træder i kraft fra skoleåret 2014-2015 indebærer, at skoledagen
bliver væsentlig længere. Fra næste år vil 1.- 3. klasserne skulle have 28 timer(30) og
4.-6. klasse 30(33) og 7.- 9. klasse 33 timer(35) Tallet i () betyder, at det er timetallet
efter næste folketingsvalg(det konservative forbehold).

Det indebærer også, at børnenes mulighed for at gå i klub på hverdagene er betydeligt
reduceret. Det er årsagen til at fagsekretariatet for undervisning og børn peger på, at
åbningstiden reduceres tilsvarende den længere skoledag.

Omvendt lyder forslaget også på, at pædagoger og klubfolk skal indgå i den
understøttende undervisning i skolen, således at det bliver et krav fra kommunens side,
at disse faggrupper skal indgå i skolens undervisning og dermed skaber det
samarbejde, der er en forudsætning i selve reformen. De opgaver skal klubben betales
for fra skolens budget. Der er endnu ikke udarbejdet nogen formel for dette og desuden
er der heller ikke på nuværende tidspunkt udabejdet konkrete (undervisnings)planer for,
hvad den understøttende undervisning indebærer og hvordan og hvor den skal udføres.
Selve driften af klubben – som vi kender det i dag – vil naturligt komme under pres, da
børnene jo får fri fra skole sent og derfor måske ikke har tid/behov for tiden i klubben,
som vi kender det i dag.

Klubben står derfor med virkelig store udfordringer for at sikre et ”ordentligt” klubtilbud,
som vi kan ”sælge” til børn og forældre. Og her gælder det faktisk at ”sælge”.
Hvad er det klubben har, som børn og forældre ikke kan undvære?
Hvad er det klubben kan, som Galten og Skanderborg kommune ikke kan leve uden?
Hvilke kvaliteter og kompetencer har klubbens medarbejdere, som skolen ikke kan
undvære, hvis den skal lykkes med reformen og skolen skal udfordre alle elever, så de
bliver så dygtige de kan?
Hvorfor er det skolen har brug for klubbens medarbejdere for at styrke trivslen og
mindske betydningen af børnene sociale baggrund, i forhold til at forlade skolen med de
nødvendige kompetencer og færdigheder.
Der er virkelig mange spørgsmål, der skal findes svar på.

Bestyrelsen er af den opfattelse, at klubben og klubvirksomheden skal tænkes nærmest
forfra. Skal åbningstiderne være som i dag? Skal indholdet i klubbens virksomhed



ændres til noget andet? Hvordan kan klubben give et attraktivt tilbud til børn og forældre
som de vil ”købe”, når meget mere af børnenes tid er på skolen.

Klubbens skal bruge dette år til at få afklaret sig selv med netop disse mange
spørgsmål, så vi også har svar på dem, når vi skal komme med vores indspil til f.eks.
skolen i forhold til, hvordan vi kan bidrage til den understøttende undervisning.

Klubbens medarbejdere holder personalemøde den 17. september, hvor skolereformen
er på dagsorden. Her vil chefkonsulent Torben Steen holde et oplæg.
Klubbens medarbejdere skal i gang med at definere sig selv og klubben ind i den nye
tid.

Klubben skal også være opmærksom på, at skolen kan have andre interesser end os,
når det kommer til ressourcetildeling, udliciteringen af opgaver (som f.eks. 3 klasserne i
SFO) som klubben efter en kommunal beslutning har.

Det er p.t. ikke muligt at svare på ret mange af de spørgsmål der kan og skal stilles.
Men klubben må forberede sig på den nye tid og finde svar på udfordringerne.
Dette arbejde går klubbens ledelse og medarbejdere i gang med.

Bestyrelsens opgave må være, at værne om klubben og dens mulighed for at fortsætte
det gode arbejde for børn og unge i byen. Hvornår der mere konkret bliver brug for
bestyrelsens indsats afventer det videre arbejde i kommunen med forberedelse af
reformens implementering.
Der er foreløbig nedsat en lang rækker arbejdsgrupper, i en egentlig
projeksorganisation. (medsendt referatet ”skolereform – en pædagogisk udfordring i et
økonomisk perspektiv”.

6.Status på klubbens kontraktmål for 2013
Orientering om arbejdet med kontraktmålene
for 2013 og drøftelse af evt. ønsker til
kontraktmål for 2014. Der vil inden
bestyrelsesmødet blive fremsendt et notat.

Det udsendte notatet om status for arbejdet med GJUK’s kontraktmål 2013 blev taget til
efterretning.



7. Eventuelt. Sussanne Hvass nævnte, at hun ger ser vi ikke serverer nisseøl til årets risengrød. Hun
mener ikke det er i orden, når øllet indeholder 0,5% alkohol.
Carsten Bach Riis beder personalet finde 2 medarbejdere, der kan indgå i arbejdet med
at forberede næste års byfest.
Tage oplyste om det offentlige møde, der blev afholdt i klubben mandag den 29. august
om skatepark planerne på Bytoften. Projektmappen blev vist frem.
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