
Høringssvar omkring muligheden for at afkorte skoledagen: 

 

Vi, klubberne i Ballerup, ønsker at minde om den politiske beslutning, der blev truffet i 
forbindelse med finansieringen af folkeskolereformen, hvor det blev vægtet, at der 
fortsat skal være gode muligheder for kvalificerede klubmedarbejdere at have 
fuldtidsjob i Ballerup Kommunes klubber. Derfor blev det pålagt skolerne at købe 
klubmedarbejdertimer for et beløb svarende til det, der blev flyttet fra klubberne til 
skolerne.  

Det er således den klare forventning i klubberne, at klubbernes samlede økonomi ikke 
forringes i forbindelse med en eventuel ny afkortning af skoledagen, og at den 
politiske intention om at sikre kvalitet i klubberne ved at fastholde mulighederne for 
fuldtidsbeskæftigelse fastholdes i alle klubdistrikter, ved at den længere åbningstid i 
klubberne finansieres fuldt ud. 

Når dette er sagt, ser vi også, at en eventuel afkortning af skoleugen giver nogle nye 
muligheder for samarbejdet mellem skoler og klubber.  

Hvor de økonomiske muligheder i reformens første år kun rakte til at 
klubmedarbejderne skulle indgå i skemaerne, hvor de var alene med en klasse, og 
under vanskelige vilkår skulle forsøge at få noget fornuftigt ud af den understøttende 
undervisning, ser vi nu langt bedre muligheder for et konstruktivt samarbejde om 
børns udvikling og trivsel ud fra pædagogernes faglige kompetencer og relationer til 
børnene. 

De muligheder vil vi gerne være med til at udnytte i et fornyet samarbejde, hvor 
klubpædagogerne ikke skal dække huller i skoleskemaet i klubbernes åbningstid, men 
kan indgå i et samarbejde med lærerne i de enkelte klasseteams om at løse de 
udfordringer, der løbende opstår med elevernes trivsel, adfærd og udvikling, herunder 
evt. også skolevægring. 

Det fordrer, at klubbernes økonomi som nævnt kompenseres for den kortere 
skoleuge, og at den dermed længere klubtid finansieres, men også at den resterende 
økonomi til klubmedarbejdernes arbejde ind i skolen tænkes ind i ovennævnte 
ramme, og dermed kan bidrage til intentionen om at få alle med og at fastholde så 
mange elever som muligt i almenmiljøet.  

Vi er af overbevisning, at hvis der satses på dette, kan skoler og klubber tilsammen 
lykkes bedre med denne fælles opgave. 

 

Mvh. MED udvalg i klubberne i Ballerup 


