
 
    
 

Til 

Skolebestyrelser, forældrebestyrelser i fritidstilbud, forældre-

råd via klyngebestyrelserne, lokaludvalg, SKK, KLF, BUPL, LFS, 

Skole og Forældre, Brug Folkeskolen, Københavns Forældreorgani-

sation, Københavns Fælleselevråd og Ungerådet 

 

 

 

 

 

 

 

HØRING - Fritidspædagogisk rammeaftale for KKFO'er 

 

 

Børne- og Ungdomsudvalget har på udvalgsmødet den 29. april 2020 

behandlet indstillingen ”Fritidspædagogisk rammeaftale for 

KKFO'er”. Udvalget vedtog at sende indstillingen i høring med  

 

 

høringsfrist den 6. juni 2020. 

 

 

Indstilling og beslutning samt bilagsmateriale fra Børne- og 

Ungdomsudvalgets møde den 29. april 2020 kan ses på www.kk.dk: 

Politik/Politiske Udvalg/Børne- og Ungdomsudvalg/Dagsordener og 

Referater/29-4-2020 – Referat/punkt 4. 

 

På den baggrund anmodes I om at komme med eventuelle 

bemærkninger til forslaget. 

 

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 

”Alle høringstyper” – ”DAGTILBUD OG SKOLE”. 

 

Høringssvarene vil indgå i den videre administrative og politi-

ske behandling af sagen og vil blive offentliggjort i forbin-

delse med forelæggelse for udvalget. Der vil ikke blive frem-

sendt egentlig besvarelse af eventuelle bemærkninger og spørgs-

mål, der rejses i høringssvaret. Sagens behandling kan følges på 

kommunens hjemmeside www.kk.dk under ” Politik/Politiske Ud-

valg/Børne- og Ungdomsudvalg/Dagsordener og Referater”. 
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Bilag 

Partiernes kommentarer 

 

 

”BEMÆRKNINGER FRA SOCIALDEMOKRATIET, VENSTRE, SF OG DET 

RADIKALE VENSTRE SOM ER ØNSKET MEDSENDT HØRINGEN OM 

FRITIDSPÆDAGOGISK RAMMEAFTALE FOR KKFO´ER OG SOM HØ-

RINGSPARTERNE KAN TILKENDEGIVE DERES MENING OM: 

”Vi er glade for, at vi i København sikrer fritidspædagogikkens 

rolle, med nok en af en af landets stærkeste styrelsesvedtægter 

med klare principper og pejlemærker for fritidspædagogikken og 

sikring af forældreindflydelse og økonomi. Dermed sikrer vi et 

stærkt fokus på fritidspædagogikken på alle kommunens fritids-

tilbud. Samtidigt fastholder vi en bred og mangfoldig ramme som 

vi kender den fra dagtilbudsloven, så der fortsat er rum til, at 

alle fritidstilbud kan understøtte deres børn og unge på bedste 

vis. Der er nu behov for at have fokus på at komme godt i mål 

med omlægningen. Vi har tillid til, at ledere, pædagoger og be-

styrelser kan løse opgaven i fællesskab og sammen skabe gode og 

mangfoldige fritidstilbud og lytter gerne til bud på lokale øn-

sker i høringsprocessen.”  

 

VENSTRE ØNSKER FØLGENDE MEDSENDT:  
 

”For Venstre er det vigtigt, at de matrikler som ønsker at op-

retholde deres eget forældreråd får mulighed for det”. 

 

 

”BEMÆRKNINGER FRA ENHEDSLISTEN SOM ER ØNSKET MEDSENDT 

HØRINGEN OM FRITIDSPÆDAGOGISK RAMMEAFTALE FOR KKFO´ER 

OG SOM HØRINGSPARTERNE KAN TILKENDEGIVE DERES MENING 

OM: 

1. Der skal fortsat vælges forældreråd ved alle matrikler, 
der indtil omlægningen var en selvstændig institution med 

et eget forældreråd eller forældrebestyrelse. 

2. Det skal sikres at alle matrikler, der indtil omlægningen 
var en selvstændig institution med eget forældreråd eller 

forældrebestyrelse, vælger en forældrerepræsentant til 

skolebestyrelsen.  

3. Forvaltningen skal frem til den endelige beslutning i juni 
genoptage forhandlinger med de faglige organisationer mhp. 

mulighederne for at fastholde en form for lokale pædagogi-

ske afdelingsledere med ansvar for den daglige drift ved 

alle matrikler, der indtil omlægningen var en selvstændig 

institution, som skal indgå i et fælles ledelsesteam med 

KKFO-lederen. Forvaltningen skal frem til beslutningen i 

juni lave et notat om mulige modeller for og budgetmæssige 

konsekvenser af stærkere lokal ledelse på de matrikler, 

der indtil omlægningen var en selvstændig fritidsinstitu-

tion med egen ledelse og forældreråd og forældrebestyrel-

ser.    


