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BUPL Storkøbenhavns høringssvar om klubstrukturen i Hvidovre Nord.
Vi har modtaget forvaltningens hørings materiale og har følgende bemærkninger til
materialet.
Vi finder det vigtigt, at kommunen træffer en beslutning, som søger at sikre de
problemstillinger der vil blive på klubområdet på længere sigt, hvorfor vi ikke ser scenarie 1
som en løsning, da denne løsning vil skubbe de problemer der er i Hvidovre Nord foran sig.
Scenarie 2a vil være den mindst vidtgående løsning for de 3 berørte klubber. Den løsning vil
dog heller ikke løse problemstillingen med at få udskolingens elever til at bruge de klubtilbud,
der er i området / kommunen.
Formålet med klubtilbud er, at det indgår som en del af kommunens generelle fritidstilbud til
større børn og unge. Men skal også rette sit arbejde mod større børn og unge med behov for
støtte, ligesom klubber og fritidstilbud skal støtte børn og unge i deres fremtidige muligheder
på uddannelsesområdet og på arbejdsmarkedet.
Det vil være vores bekymring, at de svage børn og unge der vælger ikke at gå videre i klub
tilbud efter 6. klasse, kan få et svært ungdomsliv.
Derfor er det vigtigt at skabe tilbud som skaber sammenhæng for børnene og de unge. Et
tilbud som kun udvider klubtilbuddet til 6. klasse, kan samtidig gøre det sværere for
børnene/de unge at koble sig på et tilbud i en helt anden klub for 7. + 8. klasse.
Ved en kommunalisering af Femagervejens Fritidscenter er det nødvendigt at tage højde for,
hvordan en fremtidig ledelsesstruktur skal se ud. Det gør sig gældende både ved en
sammenlægning med Byggeren eller Holmegårdsskolens SFO. I dag ligger
Holmegårdsskolens SFO på 2 matrikler. Ved en sammenlægning med Femagervejens
Fritidscenter vil det være 3 matrikler. Det er vores erfaring, fra de sidste 2 år med SFO’er i
Hvidovre, at de steder hvor SFO’en ligger på flere matrikler, kan det være rigtig svært for
SFO lederen, at nå rundt om al personalet. Det er derfor vigtigt ved et valg af scenarie 3 eller
4, at der er opmærksomhed på denne problemstilling.
Ved en kommunalisering af Femagervejens Fritidscenter vil det ligeledes være vigtigt, at den
løn som har personalet i dag, og som de ved overtagelsen skal have med over, ikke
fremover vil blive et problem for den fremtidige arbejdsplads, hvorfor evt. ekstraordinære
lønudgifter tildeles klubben, så medarbejderne ikke efter en overdragelse afskediges på
grund af lønnen.

Det er vigtigt for BUPL Storkøbenhavn, at den klubstuktur der vælges i Hvidovre Nord, også
fremadrettet er en struktur, der modsvarer formålsbestemmelserne for klubberne. Det skal
være et stærkt pædagogisk tilbud, der skaber rum og udvikling for alle børn og unge.
Der er også vigtigt, at klubberne har kapacitet og mulighed for at arbejde med at løfte trivslen
i Hvidovres skoler og klubber, som kommunalbestyrelsen har besluttet.
Sidst vil det være vores anbefaling, at der i en overgangsperiode, afsættes midler til at der
kan foregå forskellige personale aktiviteter ved en sammenlægning.
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