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Høringssvar vedrørende besparelser på området Klubber og bygge-
legepladser 
 
Lokal-MED for Klub Skovlunde gør opmærksom på følgende bekymringer og 
mulige konsekvenser i forhold til forslag KFU-B23-17, 18 og 19. 
 
 
En generel rammebesparelse vil give svære betingelser for at oprette 
det høje faglige niveau, som er kendetegnende for klubområdet. 
 
Der vil uvægerligt blive tale om personalereduktion i en tid med stigende 
børnetal i Skovlunde. 
 
De aktiviteter som Klub Skovlunde i dag deltager aktivt i med personaleres-
sourcer såsom Go ‘Fredag, Skovlunde byfest og andre kulturelle arrange-
menter, vil vi ikke kunne understøtte eller afholde i samme omfang. 
 
Med færre ressourcer vil det være en større udfordring at fastholde børn og 
unge på almenområdet og i høj grad den gruppe som har særlige behov. 
Der vil blive tale om en mindre grad af fleksibilitet i forhold til at løse opga-
ver som har en socialpædagogisk dimension. Generelt vil de prosociale fæl-
lesskaber, som Klub Skovlunde er kendt for, blive presset i forhold til rum-
melighed og fleksibilitet   
 
Besparelse i ændring af ledelsessammensætningen vil uvægerligt 
medføre at de pædagogiske ledere skal løfte flere opgaver i hverdagen, 
men det er vores vurdering at dette vil være en opgave som ville kunne løf-
tes i Klub Skovlunde med en fælles klubleder. Det er dog ikke uden omkost-
ninger i forhold til at de pædagogiske ledere risikerer at fjerne sig fra ”gul-
vet”. Det er også ret afgørende at den lokale klubs særlige kendetegn fast-
holdes således at de nuværende lokalt forankrede samarbejder fortsætter i 
en konstruktiv form. Det kan være vanskeligt at forestille sig at en fælles 
klubleder kan samle klubområdet hvis der er så stor en besparelse på le-
delse generelt.  
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Det vil ikke være en løsning, der på nogen måder vil give en nærværende 
og kompetent ledelse ved at lægge området ind under skoleledelsen. Dertil 
er læringssyn, pædagogik og hverdag alt for forskellig til at der vil kunne 
opnås en fælles forståelse. Det er heller ikke vores opfattelse at skoleledel-
sen ønsker denne opgave ind under sig.  
I dag støtter vi op om de sårbare børn og unge og med kreativitet kan vi 
gøre skoledage mere attraktive for den enkelte. Alle erfaringer viser at en 
BFO-2 vil medføre et enstrenget syn på læring og fritidspædagogikken vil 
hensygne og børn og unge vil ikke frekventere tilbuddet i samme omfang. 
Det er i så fald en kortvarig besparelse da vi blot skubber de sårbare og en-
somme foran os indtil de har behov for massiv hjælp.  
 
Med hensyn til forslag omkring kulturtjenesten på Klubområdet, er vi 
bekendt med at der fremsendes høringssvar hvor klub Skovlundes bidrag 
fremgår. Det bemærkes at besparelsesforslaget er på tværs af forskellige 
organisationer. 
 
Hvis det besluttes at lave en besparelse om enten en generel besparelse, 
uanset størrelse, BFO-2, reduktion af Pædagogiske ledere eller nedlæggel-
sen klublederstillinger, vil Klub Skovlunde foretrække at klublederstillingen 
nedlægges. 
 
 
 
På vegne af Lokal MED Klub Skovlunde 
 
Formand Kristian Hopp  
Næstformand Isak Larvad 
 
 
 

http://www.ballerup.dk/

	.

