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HØRING - Fremtidens Fritidstilbud
Børne- og Ungdomsudvalget har på udvalgsmødet den 10. december
2014 behandlet indstillingen ”Fremtidens Fritidstilbud”. Udvalget
vedtog at sende en række forslag i høring med
høringsfrist den 6. februar 2015 kl. 10.00
Indstilling og beslutning samt bilagsmateriale fra Børne- og Ungdomsudvalgets møde den 10. december 2014 kan ses på www.kk.dk:
Om kommunen/Politisk organisation/Mødemateriale/ Børne- og Ungdomsudvalget/10-12-2014 – Referat/punkt 5.
Partierne i Børne- og Ungdomsudvalget har haft mulighed for at få
deres udtalelser til forslagene med i høringen og fremgår nedenfor
som bilag til høringsbrevet.
Det bemærkes, at Børne- og Ungdomsudvalget vil afholde et dialogmøde med høringsparterne den 14. januar 2015. Tid og sted følger.
I høringen bedes om bemærkninger til de konkrete implementeringsplaner, som er blevet udarbejdet med henblik på at definere endemålet
for udviklingen af den fysiske struktur for fritidsinstitutioner omkring
den enkelte skole og for fritidscentre. De fysiske forandringer kan i
nogle tilfælde påbegyndes hurtigt, men en fuld implementering af den
nye fysiske struktur vil ofte forudsætte, at der tilføres anlægsmidler.
Forvaltningen vil søge om anlægsmidler over de kommende år, hvilket betyder, at den fysiske struktur vil tilpasses løbende over de kommende år. Børn og personale flyttes ind i de nye fysiske rammer i takt
med at disse etableres. Endemålet for den fysiske struktur fremgår af
de enkelte implementeringsplaner der er vedlagt som bilag.
Selvom de fysiske rammer ikke kan ændres på kort sigt, er det planen,
at ledelses- og organisationsstrukturen tilpasses hurtigst muligt, således at Fremtidens Fritidstilbud kan udvikles i takt med de nye rammebetingelser på området. Derfor er der tillige vedlagt bud på overordnede organisationsformer. Disse modeller kan bruges som baggrundsmateriale, når forslaget om den fysiske organisering vurderes.
Formålet med at vedlægge modelbeskrivelsen til høringsmaterialet er
desuden at få kommentarer fra høringsparterne om, hvilke fordele og
ulemper der ses ved de enkelte modeller og, hvilken/hvilke modeller
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høringsparterne vurderer bedst vil understøtte strukturen i Fremtidens
Fritidstilbud. Den nye organisering implementeres i videst mulig omfang fra 1. august 2015, og den skal være fuld indfaset fra 1. august
2016.
Børne- og Ungdomsudvalget besluttede på mødet den 10. december,
at der for fritidsinstitutioner bedes om kommentarer til følgende to
modeller:
Mulige organiseringer Fritidsinstitutioner
1. Alle fritidshjem bliver kommunale eller selvejende fritidsinstitutioner i
klynger/netværk
2. Alle fritidshjem bliver kommunale eller selvejende fritidsinstitutioner
udenfor klynger/netværk

I disse modeller samles alle nuværende fritidshjem i én fritidsinstitution pr. skole, der er enten kommunal eller selvejende. Disse fritidsinstitutioner organiseres



Enten som institutioner i klynge / netværk
Eller som institutioner uden tilknytning til klynger / netværk

Udvalget har prioriteret, at der skal vælges mellem de to ovenstående
organisationsformer, men har tilkendegivet, at man ikke derved har
besluttet, at eksisterende KKFO’ere, der etableret integreret på skolen,
skal omlægges til fritidshjem.
For fritidscentre bedes der om kommentarer til følgende 3 modeller:
Mulige organiseringer Fritidscentre
1. Alle fritidscentre bliver del af klynge eller netværk
2. Alle fritidscentre bliver del af et klubfællesskab
3. Alle fritidscentre bliver selvstændige enheder udenfor både klynge /
netværk og klubfællesskaber

Afhængigt af de indkomne høringssvar og den politiske drøftelse vil
der derefter blive udarbejdet en konkret model, der behandles politisk
i marts 2015, hvor konsekvenserne af de enkelte modeller uddybes.
Der vil således efterfølgende kunne træffes endelig beslutning om
valg af model efter en yderligere høring.
Bemærkningerne bedes indsendt via høringsportalen – Blivhoert:
www.blivhoert.kk.dk. Denne høringsportal sørger automatisk for at
fremsende kvittering for modtagelsen af høringssvar, lige som det
umiddelbart efter fremsendelsen af et høringssvar vil være muligt at se
svaret på portalen. I vil finde høringen under ”Høringstyper” og ”Andre høringer”.
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Høringssvarene vil indgå i den videre administrative og politiske behandling af sagen og vil blive offentliggjort i forbindelse med forelæggelse for udvalget. Der vil ikke blive fremsendt egentlig besvarelse
af eventuelle bemærkninger og spørgsmål, der rejses i høringsvaret.
Sagens behandling kan følges på kommunens hjemmeside www.kk.dk
under ” Om kommunen” – ” Politisk organisation” - ”Mødemateriale”
– ”Børne- og Ungdomsudvalget”.
Med venlig hilsen
Jurgita Versiackaite-Pedersen
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Bilag:
Udtalelse fra Socialistisk Folkeparti
SF ønsker attraktive fritidstilbud i København. De skal være trygge
for det enkelte barn og give børnene mulighed for at deltage i mange
forskellige typer af aktiviteter, der motiverer til et aktivt fritidsliv,
hvor børnene gradvist bliver mere selvbestemmende og bliver i stand
til bruge byens muligheder.
Med folkeskolens længere skoledage og tilsvarende kortere åbningstider i fritidstilbuddene, er det nødvendigt at skabe bedre organisatorisk
sammenhæng mellem det fritidspædagogiske, foreningslivet og skolen. Derfor støtter SF, at der til hver skole skabes 'en' fritidsorganisation for hver folkeskole - den såkaldte 1 til 1 model med 'en' ledelse.
Fritidsorganisationen opbygges, så den kan bruge både lokalområdets
og skolens faciliteter bedst muligt og SF ønsker, at der over de næste
4 år investeres i udvikling af bedre faciliteter. For 2015 har vi allerede
bevilget 140 mio. kr. til dette. For hver skole skal der fastlægges en
samlet plan efter grundig diskussion mellem forældre, pædagoger,
lærere og politikere. En plan kan indeholde både store og mindre fritidshjemsafdelinger på skolen og i nærheden af skolen, så børn og
pædagoger kan komme hurtigt til og fra.
Vi opfordrer alle til at deltage i debatten nu om de generelle principper
og senere, når de konkrete planer for hvert enkelt skoleområde skal
fastlægges.
Klaus Mygind
SF
Medlem af Københavns Borgerrepræsentation
Medlem af Børne- og Ungdomsudvalget og Revisionsudvalget
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