
                                                                                                                                   

 

Skanderborg Kommune 
Familieudvalget 
Adelgade 44 
8660 Skanderborg 
 
 
 
 
 
 
 
 
Høringssvar vedr. klubstruktur og harmonisering i S kanderborg Kommune.  
 
Vi har modtaget Familieudvalgets forslag til ny struktur og harmonisering for klubområdet i 
Skanderborg Kommune. 
 
Forslaget har været til udtalelse hos personalet i klubben og efterfølgende drøftet og 
behandlet i bestyrelsen for den selvejende institution.  
 
I den anledning vil vi afgive et samlet høringssvar. 
 
Helt overordnet vil vi udtrykke vores tilfredshed med, at vi efter lang tids venten og en stor 
portion uvished igennem mange måneder, nu endelig ser ud til at få afklaret klubbernes 
forhold i vores nye kommune. 
 
Det er sikkert ikke ukendt for udvalget, at der er brugt mange kræfter og mange ressourcer 
på at drøfte denne sag i de enkelte klubber og i de fælles fora, der virker indenfor 
klubområdet i Skanderborg Kommune. 
 
Der er også af den af Familieudvalget nedsatte arbejdsgruppe brugt megen tid og ydet et 
stort og konstruktivt arbejde for at beskrive klubområdet, dens mange facetter, opgaver og 
kvaliteter, beskrive forskellige modeller for til sidst at fremkomme med en anbefaling, som 
blev præsenteret endelig for Familieudvalget den 7. maj, hvor udvalget ønskede at lade 
fagsekretariatet arbejde videre med sagen med henblik på at få området yderligere 
analyseret og nye forslag bragt frem. 
 
Resultatet af dette, er det forslag som nu foreligger til høring. 
 
Fra GJUK’s side er vi helt overordnet af den opfattelse, at klubvirksomheden i kommunen 
lovgivningsmæssigt bør høre under dagstilbudsloven. Det mener vi fordi vi har med større 
børn og unge at gøre og de rammer, som denne lov udstikker, er velegnede til at håndtere 
denne udfordring. Denne lov beskriver klubbernes ansvar, opgaver overfor den brede 
gruppe af børn og unge, men beskriver også hvilket ansvar klubberne har overfor udsatte 
børn og unge. Vi mener denne lovgivningsmæssige ramme er ideel – også set i forhold til 
den sammenhængende børnepolitik, som kommunen har vedtaget. Endvidere sikrer loven 



                                                                                                                                   

 

direkte forældrenes indflydelse, børnene og de unges indflydelse ligesom der er regler for, 
hvor meget et klubtilbud må koste.  
 
Med hensyn til den opgave vi her i GJUK varetager i forhold til 3. klasserne kan vi 
konstatere, at man ønsker at ændre til en SFO, men dog således at 3. klasse fysisk skal 
”passes” i klubben her og som en udliciteret opgave fra SFO’en. 
Vi synes det virker som en meget bureaukratisk model og vi har behov for at få nærmere 
beskrevet, hvad dette indebærer for os, der skal løse opgaven. Vil vi kunne løse opgaven, 
som vi gør i dag, få de midler der er tiltænkt opgaven, klare de regnskabsmæssige og 
administrative forhold selv, som det sker i dag? En SFO hører jo organisatorisk under 
skolebestyrelsen og skoleledelsen. 
Vi er bekymrede for den meget forhøjede forældrebetaling, der ser ud til at blive resultatet 
af det lovgivningsmæssigt ændrede tilhørsforhold fra dagstilbudslov til folkeskolelov. 
Men vi er også stærke tilhængere af, at 3. Klasserne her i Galten fortsætter i 
sammenhæng med vores juniorklub. Det har vi rigtig gode erfaringer med, lige vi er 
bevidste om, at der fysisk ikke er plads til 3. Klasse i SFO’en på skolen. 
 
Vi er tilfredse med, at forslaget indebærer at vi fortsætter junior- og ungdomsklubben 
under den nuværende lovgivning. Vi er også tilfredse med, at harmoniseringen iflg. de 
medsendte beregninger vil tilføre os flere midler til arbejdet. Vi vil dog påpege, at der efter 
vores opfattelse kan være mange elementer i beregningsmodellen, der ikke er helt korrekt 
og som derfor vil kunne medføre en ændret tildeling. 
 
Hvad vi derimod ser på med stor undren er forældrebetalingen i juniorklubben. En 
konsekvens af dagtilbudsloven er, at der højst kan opkræves 20 % i forældrebetaling, 
hvilket iflg. forslaget er udregnet til kr. 317,00 pr. måned. Hertil lægges så en takst på kr. 
200,00 til materialer og forplejning. Vi går ud fra, at dette er en fejl. Vi mener ikke man 
lovligt kan ”hæve” forældrebetalingen på den måde(Dagtilbudsloven § 71). 
Dagtilbudsloven beskriver, at der kan opkræves betaling for mad og materialer, men det 
må absolut opfattes sådan, at det er efter konkret forbrug hos det enkelte barn(lov 979, 
kap.12, § 81, stk. 3)  
Der kan altså ikke, efter vores opfattelse, opkræves et ens og fast beløb hos alle 
indmeldte. Vi mener i øvrigt også, at det i en klub er helt urealistisk, idet børnene kommer 
efter eget frie valg og med forskellig hyppighed. 
 
I GJUK koster det i øjeblikket kr. 258,00 pr. måned at gå i juniorklub. Alene den foreslåede 
takst (excl. mad og materialer) vil hæve prisen ganske betydeligt og det vil under alle 
omstændigheder have konsekvenser i forhold til klubbens mulighed for at tiltrække og 
fastholde de større børn, hvilket er yderst vigtigt set i et forebyggelsesmæssigt perspektiv. 
 
Af udvalgets forslag fremgår det ikke, hvordan man nærmere har tænkt sig 
ungdomsklubberne skal virke og fungere. Her i klubben har ungdomsklubben altid været 
højt prioriteret og vi har indgået i nært samarbejde med SSP, skolen, foreningslivet 
omkring skabelsen af et godt og solidt netværk omkring de unge her i byen og området. 
Dette arbejde og denne indsats finder vi er yderst vigtig og skulle nødig som følge af 



                                                                                                                                   

 

udvalgets forslag medføre nedprioritering og forringelse. Derfor forventer vi, at klubben 
fortsat kan levere en klub på det niveau vi kender i dag som minimum. 
 
Som vi forstår den foreslåede tildeling til rengøring i klubben vil det medføre, at vi vil få et 
tilskud på kr.106.000 til rengøring. Det er mere end en halvering i forhold til nu og det 
mener vi er helt urealistisk. For få år siden blev rengøringen opmålt af en uvildig 
rengøringsmægler, der har fastsat det nuværende rengøringsbehov til 34 timer ugentligt. 
Vi har meget vanskeligt ved at se, hvordan vi kan klare os med mindre. 
 
Af forslaget fremgår det, at der er 3 millioner kr. til en særlig indsatspulje, hvilket vi 
principielt synes er en god idé, men i den nuværende situation finder vi, det er urealistisk. 
Vi mener denne pulje bør indfases igennem en årrække, således at den harmonisering, 
der nu skal finde sted, kan blive mere lempelig for de klubber, der skal afgive meget, 
ligesom vi forventer at der i de forskellige beregninger, der er medsendt som en del af 
forslaget, er forhold der vil vise sig ikke at kunne holde. Derfor bliver der også hårdt brug 
for den million, der heller ikke er fordelt. Endelig synes vi det lyder som ganske voldsomt, 
at klubområdet skal bidrage med kr. 200.000 til finansieringen af FTR. Klubområdets 
budgetter er dog forholdsvis beskeden, når hele børnehave- og SFO området også skal 
bidrage hertil. 
 
Vi håber Familieudvalget vil håndtere den videre proces med harmoniseringen og 
fastlæggelse af klubstrukturen på en bæredygtig og fremadrettet fornuftigt måde. Derfor 
ønsker vi også, at de ændringer i vores forhold, der måtte blive besluttet først skal træde i 
kraft ved skolestart 2008, idet det vil være yderst problematisk at ændre grundlæggende 
på vore forhold midt i et skoleår. Vi vil også som følge deraf anbefale, at den foreslåede 
ændring i forældrebetalingen først gennemføres fra 1. august 2008. Dette vil give bedre tid 
til at indstille sig og indrette sig efter de ”nye” tider, ligesom forældrene ikke vil opleve 
dramatiske stigninger midt i et skoleår. 
 
Galten, den 31. oktober 2007 
 
Charlotte Højlund Jensen  Rikke Stræde Frandsen 
Formand    Næstformand 
 


