
Til Børne og Ungeudvalget, Københavns Kommune 

Vedr. Justering af klynger og netværk                   6. oktober 2015 

 

Høringssvar fra Smørhullet Fritids- og Ungdomsklub, Smørumvej 197, 2700 Brønshøj 

Fra 2016 etableres for klubområdet et nyt fritidscenter for Brønshøj-Husum-områdets børn og unge. 

Smørhullet Fritids- og Ungdomsklub har netop sammen med de øvrige klubber i området igangsat 

en proces, der skal sikre en god overgang for områdets børn og unge til den nye centerstruktur. 

Klubben og og det kommende fritidscentret er selvejende, og det er væsentligt, at det tætte 

forældresamarbejde, som den selvejende struktur forudsætter, og hensynet til såvel børn som ansatte 

varetages i de kommende år. 

Der er en række ubekendte faktorer for oprettelsen af det nye fritidscenter, der ikke bør 

vanskeliggøres yderligere af en forhastet etablering af netværksstruktur på tværs af fritidscentret og 

områdets andre institutioner. Der således endnu ikke lavet beslutninger om, hvilke matrikler det 

kommende fritidscenter skal ligge på. Der er ikke dannet overblik over økonomien 2016. 

Kommunale institutioner skal virksomhedsoverdrages til det selvejende område, og medarbejderne 

er naturligt nok udsatte og usikre i den aktuelle omstillingsproces. Yderligere omstilling i form af et 

forpligtende netværkssamarbejde vil tage ledernes og bestyrelsernes fokus fra den væsentligste 

opgave, som er etableringen af de nye fritidscenter, og dermed vanskeliggøre en god opstart for 

børn, unge og medarbejdere. 

Når det er sagt, er det naturligt for også Smørhullet Fritids- og Ungdomsklub, at der skal etableres 

et solidt netværkssamarbejde på tværs af områdets institutioner til gavn for børn, unge og 

medarbejdere. 

Forudsætningen for et vellykket netværkssamarbejde er dog, at styringsmodellen også respekteres i 

og overføres til en evt. kommende netværksstruktur således; 

1. at der på den enkelte matrikel etableres en fungerende forældrebestyrelse med kompetence 

til bl.a. anvendelse af budgetramme, at ansætte fast personale, ledelse (jf. Københavns 

Kommunes principper for forældrebestyrelse)  mv.  

2. at den overordnede institutionsbestyrelses kompetence (fritidscentrets kompetence) til bl.a. 

at varetage den overordnede ledelse, det økonomiske ansvar, arbejdsgiver kompetence mv. 

ikke kompromitteres. Dermed sikres også,  

3. at der fastholdes en pædagogisk og personalemæssig ledelse på den enkelte matrikel til gavn 

for såvel børn/unge som ansatte.  

4. at den selvejende struktur respekteres, og at institutionsbestyrelsens mandat til at fastsætte 

ledelsesstrukturen fastholdes, således som det foreslås i kommunens oplæg. Konkret må det 

forstås, som 

5. at der etableres en tværgående netværksbestyrelse med repræsentanter fra 

institutionsbestyrelserne med kompetencer, der ligger i forlængelse af de aktuelle 

kompetencer, der er fastlagt for selvejende institutionsbestyrelser. Dette fastlægges af 

institutionsbestyrelsernes vedtægter. 

 



De selvejende institutionsbestyrelser, der repræsenteres i den tværgående netværksbestyrelse, bør 

med andre ord sikres mandat til fx at fastsætte principper for netværket, herunder økonomi, 

personale og naturligvis er det netværksbestyrelsen, der ansætter en evt. kommende netværksleder. 

 

Med venlig hilsen, 

 

Signe V. Riis 

Formand for brugerbestyrelsen i Smørhullet Fritids- og Ungdomsklub, Smørumvej 198, 2700 

Brønshøj 


