Hvidovre den 19. november 2015.
Kommunalbestyrelsen
Hvidovre Kommune
Hvidovrevej 278
2650 Hvidovre.

Femagervejens fritidscenter og Byggeren Hvidovregade er blevet bekendt med, at
kluboverbygningen på Præstemoseskolen har søgt forvaltningen om lov til, at udvide
deres klubtilbud med 6. klasse med.
De to fritliggende klubber vil hermed gøre forvaltningen opmærksom på, at dette vil få
alvorlige konsekvenser for de to fritliggende klubber, da vi er normeret til, at skulle kunne
tage de børn som skifter fra fritidsklub til juniorklub. Det vil medføre at vi fremover vil stå
med tomme pladser i vores juniorklubber, da vi normalt dækker det behov der er for junior
pladser i nord området. Ved at Præstemosen udvider, vil der blive et tab på 50-55 børn, og
det vil få konsekvenser for vores medlemstal og økonomi.
Pædagogisk har begge klubber et tilbud der matcher de behov junior medlemmerne har,
og begge klubber har gode erfaringer i, at fastholde medlemmerne i junior tilbuddet på
trods af skolereformen. Det viser vores medlemstal i forhold til de opgørelser der er gjort.
Ønsker man at imødekomme denne anmodning, kræver det at man i Hvidovre Kommune
generelt må omlægge klub strukturen ellers vil det få konsekvenser for de fritliggende
klubber, at man bliver ved med at opnormerer overbygningerne.
De fritliggende klubber skaber et pædagogisk tilbud som giver mange børn et afbræk fra
den lange skoledag, og det betyder meget for det enkelte barns trivsel. Klubberne yder en
SSP-opgave, som gør at vi i samarbejdet med skolerne har stor indsigt i medlemmerne og
de behov de har. Ved at fratage os medlemmerne vil det få stor betydning for den
forebyggende indsats som vi pt. har stor erfaring med og hvor vi lykkes.
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