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Sammenlægning af Ungdomsklubberne på Vemmedrupskolen og
Skovboskolen.

Tlf. 56 67 67 67

Der er ca. 2 km. mellem klubberne.
Reduktionen betyder, at klubben i Vemmedrup nedlægges og medlemmerne
henvises til at benytte klubben på Skovboskolen. Der opnås en volumen på
Skovboskolen, der bevirker, at mulighederne for tilbud til aldersgruppen kan
øges.
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Claus Laursen Trenckner
Tlf. +45 56 67 23 17
Mail buf@koege.dk

Forslaget indgår som en del af samlingen af udskolingen og bortfalder derfor,
såfremt det forslag vælges.
Idet det forudsættes, at søgningen til tilbuddet er uændret, overføres
aktivitetsmidlerne fra Vemmedrup Ungdomsklub til Skovboskolens
Ungdomsklub.
Forslagets økonomiske og personalemæssige konsekvenser
Anlæg/Drift

2020

2021

2022

2023

-Effektiviseringspotentiale (t. kr.) SU
-Implementeringsomkostninger (t.
kr.)

75

180

180

180

Samlet økonomisk påvirkning (t. kr.)
Personalemæssige konsekvenser
(årsværk)

75

180

180

180

-0,2

-0,5

-0,5

-0,5

Sammenlægning af Ungdomsklubberne på Holmebækskolen og Herfølge
Skole.
Der er ca. 2 km. mellem klubberne
Reduktionen betyder, at klubben på Holmebækskolen lukkes og
medlemmerne henvises til at bruge klubben på Herfølge Skole.
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Der opnås en volumen i klubben på Herfølge Skole, der bevirker, at
mulighederne for tilbud til aldersgruppen kan øges.
Forsalget indgår ligeledes som en del af samlingen af udskolingen og
bortfalder derfor, såfremt det forslag vælges.
Idet det forudsættes. at søgningen til tilbuddet er uændret, overføres
aktivitetsmidlerne fra Holmebæk Ungdomsklub til Herfølge Ungdomsklub.
Forslagets økonomiske og personalemæssige konsekvenser
Anlæg/Drift

2020

2021

2022

2023

-Effektiviseringspotentiale (t. kr.) SU
-Implementeringsomkostninger (t.
kr.)

75

180

180

180

Samlet økonomisk påvirkning (t. kr.)
Personalemæssige konsekvenser
(årsværk)

75

180

180

180

-0,2

-0,5

-0,5

-0,5

Nedlæggelse af juniorklub på Ellebækskolen.
Det har vist sig, at Juniorklubben på Ellebækskolen ikke har nogen søgning,
idet klubben har været søgt af en elev siden opstart i forbindelse med
folkeskolereformen. Institutionen har en grundnormering til tilbuddet,
selvom der ikke er nogen søgning, og dette beløb kan således spares uden at
have konsekvens for borgerne.
Skulle elever fra Ellebækskolen have behov for et Juniorklubtilbud, kan der
henvises til et juniorklubtilbud i SFO´en i området, hvor eleven bor.

Forslagets økonomiske og personalemæssige konsekvenser
Anlæg/Drift

2020

2021

2022

2023

-Effektiviseringspotentiale (t. kr.) SU
-Implementeringsomkostninger (t.
kr.)

353

353

353

353

Samlet økonomisk påvirkning (t. kr.)
Personalemæssige konsekvenser
(årsværk)

353

353

353

353

-0,8

-0,8

-0,8

-0,8
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