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Klubafsnit på Gungehusskolen
Skolebestyrelsen har på møde 27. januar 2015 drøftet klubbens situation.
På Gungehusskolen har vi et lille klubafsnit for vores 4.+5.kl.elever med ca. 50
pladser. Klubben høster stor anerkendelse fra forældre, børn og medarbejdere på
skolen for deres arbejde. Både bestyrelse og ledelse ser, at der er flere af vores
elever, der profiterer af dette ”lille” klubtilbud. Vi finder det pædagogisk yderst
beklageligt, hvis det bliver umuligt at drive små institutioner, der kan have fokus på
det nære og ro til fordybelse. Der er efterhånden ikke mange tilbud i Hvidovre
kommune til stille børn der trives bedst med ro og nærhed fra de voksne.
I forbindelse med regnskabsafviklingen af 2014 og budgetlægningen for 2015 kan vi
se, at klubben ikke kan hvile i sig selv økonomisk. Fortsætter klubben uændret
forventer vi et underskud i 2015 på mellem 125.000/150.000 kr. Den nuværende
størrelse af klubben er ganske enkelt ikke driftsmæssig forenelig med de
økonomiske midler, klubben tildeles. Vores SFO har ikke længere mulighed for at
virke som en slags underskudsgaranti, da vi også her har måttet lave
personaletilpasninger for at få økonomien til at balancere.
Skolens ledelse indstiller derfor til, at klubafsnittet grundet ovennævnte økonomiske
forhold må lukke.
Forældrerepræsentanterne i bestyrelsen mener, at der stadig er behov for en mindre
klub, en klub som har fokus på de børn som trives bedre i mindre og mere rolige
omgivelser. Et sådan tilbud er klubben på Gungehusskolen, og som den sidste klub i
Hvidovre, der kan tilbyde dette, så mener forældrerepræsentanterne, at klubben bør
bevares, og at man derfor må ændre klubbens vilkår.
Vi anmoder derfor om at klubben tilføres ekstra midler – en underskudsgaranti – på
150.000 kr. som fremadrettet kan sikrer klubbens økonomi– og sekundært, at
klubben udskilles som selvstændig enhed på lige fod med andre klubber med
selvstændig økonomi.
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