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Indledning
Som led i beslutning om budget 2020 – 2023 bestilte Byrådet en analyse af
ungdomsklubstrukturen. Analysen omfatter den geografiske struktur, organisering, omfang og
indhold af tilbuddene samt søgningen til klubberne. Desuden er de økonomiske
tildelingsprincipper beskrevet, med den rammesætning de giver for aktiviteter,
personalenormering mv.
Køge Kommune har en række fritidstilbud til unge ud over ungdomsklubberne. Af disse er kun
profilklub-aktiviteterne og Ungekulturhuset Tapperiet kort beskrevet, da de har en vis relation
til klubstrukturen. Men fokus i analysen er på de egentlige ungdomsklubber.
Analysen følger også op på de beslutninger om et styrket ungetilbud i Køge Kommune, der
blev truffet af Byrådet i forbindelse med beslutningen om budget 2015 – 2018.
Forvaltningen har inkluderet anbefalinger om tiltag i de enkelte afsnit. Der bliver også peget på
forhold/emner, forvaltningen anbefaler kan indgå i en bredere evalueringsproces i efteråret
2020 med deltagelse af ledere, medarbejdere, brugere og relevante samarbejdspartnere.

Resume og anbefalinger
Formål og lovgrundlag for ungdomsklubberne
Ungdomsklubberne har to primære formål, der er rettet mod forskellige behov, men samtidig
supplerer hinanden. Det ene er at tilbyde rammer og faciliteter for socialt samvær – det andet
er at tilbyde et alternativ til, at de unge havner i usunde fællesskaber. Det betyder også, at
klubberne inden for ét samlet tilbud skal forsøge at nå ret forskellige målgrupper på tværs af
resursestærke og mere socialt udsatte unge.
Overordnet understøtter klubberne værdierne og målsætningerne i kommunens Børn- og
Ungepolitik. Her fremgår det, at ”Køge Kommune ønsker, at børn og unge oplever at være en
del af et trygt fællesskab med plads til forskellighed” og at det er en målsætning at ”alle børn
og unge har kammerater og venner i forpligtende fællesskaber”. Køge Kommune har valgt at
have en klubstruktur med mange, lokalt funderede klubber tæt på brugernes bopæl. Det giver
mulighed for, at klubberne kan tage udgangspunkt i arbejdet med nære relationer og
fællesskaber.
Organisering og geografisk placering
Der er ungdomsklubber knyttet til alle folkeskolerne undtagen Sct. Nicolai Skole, men
klubberne kan benyttes på tværs af de unges bopælsdistrikt. Ungdomsklubberne er
organisatorisk en del af skolernes SFO-tilbud, og der er personalesammenfald mellem de
forskellige dele af fritidsvirksomheden.
En klubstruktur med ungdomsklubber tilknyttet skolerne er ikke den mest almindelige form for
organisering. Mere almindeligt er færre klubber med en bredere tilbudsvifte. Men Køge
Kommunes organisering tager sigte på at understøtte lokale fællesskaber i højere grad end at
kunne tilbyde mange forskellige aktiviteter.
Med klubber ved (næsten) hver skole, ligger en del af klubberne ret tæt, og der er i visse
tilfælde tale om overlap i brugergruppen. Det kan på den baggrund overvejes, om
sammenlægninger kunne være en fordel. Omvendt er der i Køge midtby et område uden eget
klubtilbud, og her kunne det være relevant at overveje, om der skal suppleres med enten en
ny klub eller en anden form tilbud.
I Kultur og Fritidsområdets regi findes ungdomskulturhuset Tapperiet og tre ’profilklubber’
tilknyttet hhv. Ungdomsskolen, Musikskolen og Billedskolen. Tapperiet har dog ikke status af
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ungdomsklub men er en særskilt kommunal aktivitet. Og profilklubberne er i praksis særlige
aktiviteter i de tre institutioner, der uden at være klubber kan anvendes gratis og uden krav
om medlemskab.
Åbningstid, personalenormering og budget
Antal åbningsaftner i klubberne og personalenormeringen i åbningstiden er individuelt fastsat
ud fra en forudsat sammenhæng mellem tilbuddets geografiske placering og forventede
brugergruppe.
Der er fra to til fire åbningsaftener bemandet med fra 2 til 4,5 medarbejdere. Klubberne har et
aktivitetsbudget, der er beregnet som et beløb pr. bruger. Budgettet har stået uændret i en
årrække, og det gælder for såvel antal åbningsaftener, normering og budget, at der ikke er
nogen umiddelbar sammenhæng med antallet af brugere.
Resurserne er del af et samlet budget for SFO, Juniorklub og Ungdomsklub, og det er op til den
lokale ledelse at prioritere på tværs af tilbuddene.
Brugere af ungdomsklubberne
De unge, der benytter ungdomsklubberne, er oftest lokalt forankret og søger de lokale
fællesskaber og relationer. Brugerprofilen er meget forskellig fra klub til klub. Og nogle klubber
har primært brugere med en ensartet profil, medens andre klubber tiltrækker forskellige
grupper af unge.
Der er på tværs af kommunen stor forskel på, hvor stor en del af de unge i aldersgruppen, der
vælger at bruge ungdomsklubtilbuddet. Statistikken viser, at det samlede fremmøde på tværs
af klubberne har ligget relativt uændret fra 2011 til 2019 med ca. 300 unge pr. åbningsaften.
Opgøres målgruppen som alle 14 – 18-årige, svarer fremmødet til i gennemsnit 7 – 8%. Men
gennemsnittet dækker over store forskelle mellem klubberne.
De enkelte klubber har bidraget med oplysninger om de unge, der aktuelt bruger klubben ift.
social profil, køns- og aldersfordeling mv. (se sidste afsnit).

Forvaltningens anbefalinger
En samlet evaluering af tilbuddet
Forvaltningen anbefaler, at der i efteråret 2020 gennemføres en evaluering af klubtilbuddet
med inddragelse af såvel ledere, medarbejdere, brugere som relevante samarbejdspartnere.
Emnerne for evalueringen kan bl.a. være:


Vurdering af mulige ændringer i organiseringen, herunder etablering af helt nye former
for tilbud – særligt i Køge by – der kan supplere og understøtte de nuværende tilbud.



Vurdering af den geografiske dækning – herunder muligheden for sammenlægning af
klubber med nær beliggenhed og fælles brugergrupper.



Revurdering af den aktuelle personalenormering og aktivitetsbudgetterne med henblik
på at sikre, at begge dele har den forudsete relation til den opgave, klubberne
forventes at løfte. Herunder bør der også ses på at knytte normeringen tættere til det
forventede antal brugere.



Vurdering af mulighederne for at styrke det tværgående samarbejde og eventuel
etablering af fælles aktiviteter og tilbud – herunder også med institutionerne på Kulturog Fritidsområdet.
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Evalueringen vil danne grundlag for udarbejdelse af en sag til Skoleudvalget om mulige tiltag,
der kan medvirke til at styrke klubbernes opfyldelse af de fastsatte formål.
Ny opsøgende funktion
Selvstændigt ift. ovenstående evaluering anbefaler forvaltningen, at ungdomsklubberne bliver
tillagt en opsøgende funktion.
I forbindelse med Coronakrisen, hvor ungdomsklubberne blev lukket ned, har der flere steder
været gjort forsøg med klubmedarbejdere, der gik rundt i lokalområdet for at møde de unge
der, hvor de opholdt sig i det offentlige rum. Så kunne de unge møde kendte voksne, og det
har givet positive reaktioner fra såvel de unge, politiet og det omgivende civilsamfund.
Når der samtidig ses på de udfordringer, SSP arbejder med i deres ’hotspot-områder’, giver
det anledning til en anbefaling om at tillægge klubberne – særligt i Herfølge/Holmebæk og i de
boligsociale områder i Hastrup, Ellemarken, Karlemoseparken (Asgård) og Søparken
(Kirstinedal) og i Bjæverskov – en opsøgende funktion.
Den opsøgende indsats vil bl.a. være målrettet de steder, hvor der er opstået en
forsamlingskultur med aktiviteter, der ikke altid er alment acceptable. Det er bl.a. i
udeområderne ved de kommunale institutioner (fx i Herfølge/Holmebæk). Og i Bjæverskov
oplever man, at der er nogle udfordrende lidt ældre unge, som ikke frekventerer
ungdomsklubben, men holder til på de offentlige arealer i nærheden af klubben og skaber et
utrygt miljø, der afholder andre unge fra at komme i ungdomsklubben.
I andre tilfælde vil der være tale om at understøtte en allerede igangværende boligsocial
indsats og skabe en højere grad af sammenhæng mellem ungdomsklub og boligområde (fx i
Hastrupparken og Ellemarken).
I forbindelse med byggeriet af det nye supersygehus imellem Asgård Skole og
Karlemoseparken er stien gennem sygehusområdet blevet spærret. Dermed er den ”naturlige
sammenhæng” mellem ungdomsklubben og Karlemoseparken blevet skåret over. Og afstanden
mellem Kirstinedalsskolen og Søparken betyder, at man som ung i Søparken ikke bare lige
falder ind i ungdomsklubben. Her vil en opsøgende funktion måske kunne skabe/genskabe
sammenhængen mellem ungdomsklub og boligområde.
For at kunne igangsætte en opsøgende funktion skal de ansatte klædes på til det. Det kan ske
i et samarbejde med SSP og Gadeplan. Det er ligeledes vigtigt, at det bliver defineret, hvad en
udgående funktion indeholder. Klubmedarbejderne kan godt have en del af deres fokus på den
kriminalitetsforebyggende indsats, men de skal ikke fungere som hverken
gadeplansmedarbejdere eller SSP-konsulenter.
Det er forvaltningens vurdering, at den opsøgende funktion kan finansieres indenfor den
aktuelle budgetramme for klubberne. Resurser til bl.a. en udgående funktion (med henblik på
at skabe interesse for klubtilbuddet) allerede i dag tillagt enkelte af klubbernes budget. Dette
tiltag har dog ikke været tilstrækkeligt koordineret og medarbejderne ikke godt nok klædt på
til opgaven.
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Formål og lovgrundlag for ungdomsklubberne
Formål
Ungdomsklubberne har to primære formål – to ben så at sige – der er rettet mod forskellige
behov men samtidig supplerer hinanden.
Det ene ben drejer sig om at tilbyde rammer og faciliteter for socialt samvær – såvel for de
resursestærke og udadvendte som for de unge, der ikke så nemt finder ind i andre
fællesskaber, og hvor klubbernes personale kan tilbyde den nødvendige støtte og facilitering.
Det andet ben har fokus på at tilbyde et alternativ til, at de unge havner i usunde
fællesskaber. Her er der tale om en forebyggende indsats, hvor muligheden for samvær med
andre unge – og med klubbens voksne medarbejdere – skal være et attraktivt alternativ til at
’hænge ud på gaden’. På den måde bliver klubberne en del af den forebyggende indsats rettet
mod risikoen for, at de unge bliver trukket ind i uønskede aktiviteter og miljøer.
Køge Kommune har valgt at have en klubstruktur med mange, lokalt funderede klubber tæt på
brugernes bopæl. Det giver mulighed for, at klubberne kan tage udgangspunkt i arbejdet med
nære relationer og fællesskaber. Som værktøj til etablering af relationer og fællesskaber
bruges forskellige aktiviteter som f.eks. sport, værkstedsaktiviteter, musik, film, teater,
konkurrencer, ture etc.
Det er i denne type af ungdomsklubber relationerne og fællesskaberne, der er bærende aktiviteterne er værktøjerne.
Klubberne understøtter også værdierne og målsætningerne i Køge kommunes Børn- og
Ungepolitik. Her fremgår det, at ”Køge Kommune ønsker, at børn og unge oplever at være en
del af et trygt fællesskab med plads til forskellighed” og at det er en målsætning at ”alle børn
og unge har kammerater og venner i forpligtende fællesskaber”.
Klubberne understøtter målsætningerne bl.a. ved at




fremme venskaber, netværk og fællesskaber,
understøtte at værdier, samspilsregler og traditioner bliver kendte og respekteret af
alle,
arbejde for at børn og unge undgår fællesskaber, der bygger på tvang, undertrykkelse
og kriminelle handlinger.

Klubmedlemmerne inddrages desuden i planlægningen af aktiviteter og bliver derigennem
medansvarlige for, at ungdomsklubben er et rart sted at være.

Lovgrundlag
Kravet om etablering af klubtilbud fremgår af Lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn
og unge (Dagtilbudsloven). Undervisningsministeriet skriver om forventningen til
kommunerne;

Den enkelte kommune har ansvaret for, at der er et vist udbud af varierede fritidstilbud og andre
socialpædagogiske klubtilbud til de større børn og unge i kommunen. Det betyder, at der i alle
kommuner skal være fritidstilbud, der samlet set retter sig mod alle større børn og unge, inklusive de
svage og udsatte grupper.
Fra ministeriets hjemmeside

6

Ungdomsklubber kan imidlertid etableres efter flere forskellige lovgivninger.
Det drejer sig om:






Dagtilbudsloven
Ungdomsskoleloven
Lov om social service
Folkeoplysningsloven
Folkeskoleloven

I Køge Kommune er ungdomsklubberne etableret efter Folkeskoleloven og indgår således som
en del af skolefritidsordningernes (SFOernes) virksomhed. Folkeskoleloven indeholder ikke en
særskilt formålsparagraf for SFO eller klubområdet. Det er dermed lovens overordnede
formålsparagraf, der giver den formelle ramme for ungdomsklubbernes virke;

§ 1. Folkeskolen skal i samarbejde med forældrene give eleverne kundskaber og færdigheder, der:
forbereder dem til videre uddannelse og giver dem lyst til at lære mere, gør dem fortrolige med dansk
kultur og historie, giver dem forståelse for andre lande og kulturer, bidrager til deres forståelse for
menneskets samspil med naturen og fremmer den enkelte elevs alsidige udvikling.
Stk. 2. Folkeskolen skal udvikle arbejdsmetoder og skabe rammer for oplevelse, fordybelse og virkelyst,
så eleverne udvikler erkendelse og fantasi og får tillid til egne muligheder og baggrund for at tage
stilling og handle.
Stk. 3. Folkeskolen skal forberede eleverne til deltagelse, medansvar, rettigheder og pligter i et samfund
med frihed og folkestyre. Skolens virke skal derfor være præget af åndsfrihed, ligeværd og demokrati.
Da folkeskoleloven kun giver et begrænset grundlag – særligt ift. de unge, der har forladt
folkeskolen – hentes der også inspiration i andre lovgivninger. Det gælder fx Dagtilbudsloven,
hvor følgende fremgår om klubtilbud til større børn og unge;

§ 65. Klubtilbud og andre socialpædagogiske fritidstilbud til større børn og unge skal i samarbejde med
børnene og de unge skabe aktiviteter og samværsformer, der fremmer den enkeltes alsidige udvikling,
selvstændighed og forståelse for demokrati. Klubtilbud m.v. skal som led heri bidrage til at udvikle børns
og unges evne til at indgå i forpligtende relationer og fællesskaber.
Stk. 2. Klubtilbud m.v. indgår i kommunens generelle fritidstilbud til større børn og unge og skal efter
kommunalbestyrelsens beslutning også kunne rette sit arbejde mod større børn og unge med behov for
støtte. Aktiviteterne i tilbuddene skal afspejle målgruppens alder og bredde.
Stk. 3. Klubtilbud m.v. skal give større børn og unge kendskab til øvrige aktivitets-, kultur- og
fritidstilbud, så børnene og de unge bliver i stand til selv at tilrettelægge deres fritidsliv, når de ikke er i
klubtilbud m.v.
Stk. 4. Klubtilbud m.v. skal støtte de større børn og unge i deres fremtidige muligheder på
uddannelsesområdet og på arbejdsmarkedet.
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Klubbernes historik
Før 2015
Ungdomsklubberne har gennem årene levet en omskiftelig tilværelse.
I gammel Skovbo Kommune var ungdomsklubberne indtil 1990 del af den særskilte
fritidshjem/fritidskluborganisering. Herefter fulgte klubberne med over til skoleområdet som en
del af den nye SFO-ordning.
Klubberne flyttede også fysisk til skolerne. De havde hidtil ligget særskilt ved hhv. Møllehøj i
Borup, Ejby Forsamlingshus og bag Bjæverskov Bibliotek. Klubben i Vemmedrup lå allerede
ved skolen og blev i de eksisterende lokaler. Ved Gørslev Skole blev der oprettet en klub i en
tidligere lærerbolig. Bortset fra klubben ved den nu lukkede Gørslev Skole har denne struktur
været uændret frem til i dag.
Også i gammel Køge kommune var nogle af klubberne oprindelig en del af en særskilt
fritidshjem/fritidskluborganisering, medens andre ungdomsklubber lå i ungdomsskole-regi.
Da fritidshjem/-klubber blev til skolefritidsordninger (SFOer), blev alle ungdomsklubber samlet
under Ungdomsskolen. Men senere kom klubberne igen tilbage til skolernes fritidsområde som
del af SFOerne.
I perioden med klubberne samlet under ungdomsskolen, blev nogle af de klubber, der lå på
skolerne samt den store klub ’Myretuen’ beliggende i Karlemoseparken lukket. Lukningerne
skete bl.a. for at frigøre finansiering til ungdomskulturhuset ’Tapperiet’, der i dag er en
selvstændig kulturinstitution.
Sammen med Ungdomsklubben ’Spidsen’, beliggende i Ellemarken, lagde særligt Myretuen hus
til hyppige, meget store fredagsfester og fungerede i lige så høj grad som spillesteder rettet
mod det unge publikum. Festerne kunne trække flere hundrede unge, og efterhånden blev de
for svære at styre med bl.a. for mange påvirkede deltagere. I forbindelse med beskæringer af
budgettet og skift i de unges interesser blev festaktiviteterne neddroslet for til sidst helt at
forsvinde.
I SFOernes regi omfattede klubtilbuddet frem til 2015 10 faste ungdomsklubber. Fra 2009
omfattede tilbuddet også fire ’fleksible’ ordninger i skoledistrikter uden fast klub (Asgård,
Søndre, Hastrup og Sct. Nicolai). Tre af de faste klubber (Ellemarken, Kirstinedal og
Holmebæk) supplerede også deres tilbud med en fleksibel ordning. De fleksible ordninger
havde ikke nødvendigvis et fast tilholdssted men bestod i sin grundtanke af aktiviteter og
medarbejdere, der mødte de unge, hvor de var.
Fra 2012 – 2013 blev ’Flexen’ skabt som et særligt bydækkende klubtilbud i SSP-regi med
placering på Sct. Nicolai Skoles SFO, Strandgården. Flexen var et forsøg for at nå en
målgruppe af unge, som brugte området i bymidten inkl. Strandgården uhensigtsmæssigt.
Flexen blev afløst af tilbuddet ’Drop In’ caféen i SSP-huset på Toldbodvej. Søgningen til
tilbuddet var ikke en succes på samme måde som Flexen og blev ikke videreført, da SSP
flyttede fra Toldbodvej i 2015.

2015 og frem
Ved beslutningen om budget 2015-18 blev der oprettet yderligere 3 ungdomsklubber;
Hastrupskolens Ungdomsklub, Asgård Skoles Ungdomsklub og Søndre Skoles Ungdomsklub.
Der var herefter ungdomsklubber ved alle skoler undtagen Gørslev og Lellinge skoler. Det blev
besluttet, der kun skulle være én ungdomsklub i Køge midtby. Det blev Søndre Skole, der
skulle løfte denne opgave, så der er i dag ingen klub knyttet til Sct. Nicolai Skole.
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De fleksible ordninger blev nedlagt og resursen indgik i finansieringen af flere klubber og flere
medarbejdere til de klubber, der ligger tæt på boligsociale områder.
Antallet af medarbejdertimer i de enkelte ungdomsklubber blev opjusteret i forhold til antal
åbningsaftner og i forhold til den forventede belastning ud fra lokalområdets socioøkonomiske
profil.
I rapporten fra maj 2013 om Køge Kommunes ungetilbud udarbejdet af LG-Insight (se
nedenfor) blev det anbefalet, at ungdomsklubberne i Køge Kommune ikke stringent overholdt
en øvre aldersgrænse på 18 år, da de i deres undersøgelse havde konstateret, at en række
unge over 18 år fortsat ønskede at benytte ungdomsklubtilbuddet. Dette blev tilgodeset i
tildelingen af personale – særligt i de boligsociale områder, hvor der blev opnormeret med 0,5
medarbejder i åbningstiden, så der kunne afsættes tid til at være i kontakt med denne
brugergruppe. Tanken var at understøtte overgangen mellem klubben og andre aktiviteter,
men i visse tilfælde fik indsatsen utilsigtet karakter af et nyt klubtilbud til 18 – 23-årige.
Sidstnævnte er så vidt muligt stoppet igen – særligt i de tilfælde, hvor en ældre brugergruppe
har afholdt de yngre fra at komme i klubberne.

Opfølgning på Byrådets beslutning i 2014 om et styrket
ungetilbud
Konsulentfirmaet LG-Insight gennemførte i 2013 en undersøgelse og analyse af Køge
kommunes ungetilbud. For så vidt angår klubområdet var konklusionen i rapporten, at
ungdomsklubberne burde opprioriteres.
I beslutningen om budget 2015 – 2018 indgik en opprioritering af klubområdet, der på tværs
af Skoleudvalget og Kultur- og Idrætsudvalgets områder omfattede flere elementer;
-

ved hver folkeskole i Køge kommune skulle der være en ungdomsklub til at varetage
fritidstilbud for distriktets unge fra 7. klasse til 18 år. Der blev derfor oprettet yderligere 3
klubber. Åbningstiden blev samtidig udvidet, og der blev ansat flere medarbejdere i
åbningstiden. Der blev ved beslutningen lagt vægt på, at de lokale ungdomsklubbers
bærende element er den lokale sammenhængskraft og bygger på lokale, sociale
fællesskaber,

-

i Kultur- og Idrætsudvalgets regi blev der afsat en pulje til oprettelse og drift af
Profilklubber til samme aldersgruppe. For Profilklubbernes vedkommende var
forventningen, at aktiviteterne skulle være det bærende element,

-

der blev bevilliget en pulje til samarbejde mellem ungdomsklubberne og kulturelle aktører
og -institutioner,

-

der blev afsat en pulje til at lave et fælles Klubråd (dette blev senere omformuleret til at
der skulle dannes et Ungeråd),

-

der blev afsat midler til at lave en hjemmeside, som kunne samle ungeområdet i det hele
taget – senere omformuleret til en ’Unge-App’. Det firma der skulle udvikle app’en gik
imidlertid konkurs, inden de nåede at aflevere det færdige resultat.

Der blev samtidig oprettet en deltidsstilling som Klubkoordinator. Koordinatoren skulle stå for
etableringen af profilklubber og sikre samarbejdet mellem de forskellige aktører samt stå for
Ungeråd og udviklingen af en Unge-App. Men i forbindelse med budgetvedtagelsen til budget
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2019 blev den del af finansieringen af klubkoordinatorstillingen, der lå under Skoleudvalget
bortsparet og stillingen nedlagt.
Kultur- og Idrætsudvalget har fastholdt de tre profilklubber. Men de er indarbejdet i andre
eksisterende aktiviteter under Ungdomsskolen (Den Gule Hal), Musikskolen og Billedskolen,
mens de øvrige bevillinger er bortsparet.
Samlet set er den forøgede aktivitet stort set opretholdt, men den koordinerende funktion og
understøttelse af samarbejde på tværs af tilbuddene findes ikke længere.
Forvaltningen anbefaler, at overvejelser om styrket samarbejde og eventuelle tværgående
tilbud indgår i den foreslåede evaluering i efteråret 2020.

Organisering
Der er ungdomsklubber knyttet til alle folkeskolerne undtagen Sct. Nicolai Skole, hvor
distriktets unge i stedet kan benytte klubtilbuddene på Asgård Skole, Ellemarkskolen og
Søndre Skole. Det gælder i øvrigt generelt, at ungdomsklubberne kan benyttes på tværs af de
unges bopælsdistrikt. Der er også et ungdomsklubtilbud knyttet til specialskolen
Ellebækskolen. Tilbuddet huses på Sct. Nicolai Skoles SFO, Strandgården, og der tale om en
særlig ordning, der ikke er åben for alle.
Ungdomsklubberne er organisatorisk en del af skolernes SFO-tilbud. Den overordnede ledelse
ligger dermed hos skolelederen, medens den daglige ledelse af fritidsaktiviteterne ligger hos
SFO-lederne.
Der er også personalesammenfald mellem de forskellige dele af fritidsvirksomheden - og i en
del tilfælde også med undervisningsdelen. For at skabe en fornuftig stillingsstruktur med
ansættelsesgrader, der giver mulighed at tiltrække kvalificeret arbejdskraft, er det nødvendigt,
at lederen kan fordele de ansattes arbejdstid hen over alle typer af funktioner. Men særligt i
ungdomsklubberne suppleres de fastansatte med timelønnede medarbejdere.
På baggrund af den tværgående indsats, der blev etableret af den daværende klubkoordinator,
er klubberne fortsat med at lave fælles tiltag i distrikter. Fx tager Alkestrup, Holmebæk og
Herfølge på fællestur, mens man i andre områder besøger hinanden. Den tværgående indsats
har også betydet, at flere unge benytter flere forskellige ungdomsklubber i nærområderne.
Ungdomsklubpersonale deltager også i SSPs koordinerede indsats for børn og unge i Køge
Festuge i samarbejde med Gadeplan, Familieafdelingen og Velfærdsforvaltningen.

Andre kommunale tilbud til unge
Ungdomsklubtilbuddet er ikke det eneste kommunale fritidstilbud til unge i Køge Kommune. I
Kultur og Fritidsområdets regi findes ungdomskulturhuset Tapperiet. Tapperiet fungerer bl.a.
som spillested og driver café. Man har også aktiviteter i ’Den Gule Hal’. Tapperiet har ikke
status af ungdomsklub men er en særskilt kommunal kulturaktivitet, der organisatorisk ligger
under Ungdomsskolens ledelse.
Ligeledes i Kultur og Fritidsområdets regi findes tre ’profilklubber’. Der er ikke tale om
selvstændige klubber men om aktiviteter i hhv. Den Gule Hal, Musikskolen og Billedskolen.
Aktiviteterne - Skate, Container Jam og Kunstvognen - er målrettet særligt interesserede
unge. Som for ungdomsklubberne gælder, at der er tale om gratis aktiviteter uden
medlemskab.
Der er ikke et formaliseret samarbejde mellem ungdomsklubberne og tilbuddene i Kultur og
Fritidsområdets regi.
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Klubstruktur i nabokommunerne
En klubstruktur med en ungdomsklub tilknyttet (næsten) hver skole er ikke den mest
almindelige form for organisering. Typisk organiseres ungdomsklubtilbuddet i færre, større
klubber, der dækker på tværs af skoledistrikterne og har en bred vifte af aktiviteter. I de fleste
tilfælde er klubberne organisatorisk knyttet op på ungdomsskolerne.
Eksempler:
Solrød Kommune har to ungdomsklubber som er en del UngSolrød, kommunens
ungdomsskole.
Ringsted Kommune har 3 ungdomsklubber, som er en del af ungdomsskolen
Stevns Kommune har 3 ungdomscafeer, der er organiseret under ungdomsskolen
Roskilde Kommune har 15 klubber organiseret i 5 distrikter – i egen organisation uden
tilhørsforhold til hverken folkeskole eller ungdomsskole. Her svarer antallet af klubber dog –
som i Køge Kommune – ca. til antallet af folkeskoler.

Overvejelser om den fremtidige organisering
I en del af de lokale bysamfund er ungdomsklubberne stadig en helt central del af tilbuddet til
unge i en såvel social som aktivitetsmæssig sammenhæng. Men særligt i Køge by er
klubtilbuddet blot et blandt mange alternativer – herunder en del selvbestaltede, der ikke alle
er lige hensigtsmæssige for de unge.
I Køge Midt er der i dag slet ikke nogen ungdomsklub, bl.a. fordi Sct. Nicolai Skole som den
eneste folkeskole ikke har et klubtilbud (se også nedenfor vedr. Geografisk placering). Men
området ved skolens SFO (Strandgården) er blevet uofficielt samlingssted for unge både aften
og nat.
Ligeledes i Køge by kan det overvejes, om det ville være en fordel med en anden form for
organisering, hvor de lokale klubber suppleres med tværgående aktiviteter for den brede
målgruppe, medens den sociale og relations-baserede indsats bibeholdes lokalt. Her kunne et
samarbejde med Ungdomsskolen om tværgående aktiviteter også være en mulighed.
Forvaltningen anbefaler, at vurderingen af mulige ændringer i organiseringen – herunder
etablering af helt nye former for tilbud - indgår i den foreslåede evaluering i efteråret 2020.
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Geografisk placering
Klubberne deler lokaler med skolernes SFOer. Typisk er der tale om, at de samme faciliteter
anvendes af de ældste børn i SFOerne (SFO fra 4. kl. og juniorklub) og ungdomsklubberne.

Ringen omkring hver ungdomsklub angiver en radius på ca. én km. med henblik på at illustrere den geografiske
dækning.

Forvaltningen vurderer, at det ud fra en resursemæssig betragtning bør overvejes at
sammenlægge geografisk nærliggende klubber de steder, hvor forskelle mellem
brugergrupperne på tværs af tilbuddene ikke forventes at lægge hindringer i vejen.
Omvendt kan det ses, at der i Køge midtby er et område uden eget klubtilbud. Her kan det
overvejes, om der bør etableres enten en klub eller en anden form tilbud til de unge.

Åbningstid og personalenormering
Ungdomsklubberne har forskellige muligheder for åbning. Antal åbningsaftner á 3 timer er
individuelt fastsat på baggrund af det enkelte klubtilbuds geografiske placering. Herved
forsøges det at tage højde for de typer af unge, der ud fra områdets socioøkonomiske profil
kan forventes at ville anvende klubtilbuddet – og dermed hvordan ungdomsklubben bedst kan
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understøtte intentionerne i Børn- og Ungepolitikken og indgå som et aktiv i den forebyggende
indsats ift. inkluderende fællesskaber og kriminalitetsforebyggelse.
På sammen måde som antal åbningsaftener er der også forudsat en sammenhæng mellem
personalenormering og de enkelte klubbers forventede brugergrupper. Derimod er der ikke
nogen umiddelbar sammenhæng mellem det forventede antal brugere og
personalenormeringen. Og den normeringsmæssige relation mellem personale og det faktiske
antal brugere er da også meget forskellig mellem klubberne.
Normeringen er oprindelig fastlagt i 2009. Den er efterfølgende blevet reguleret på baggrund
af analysen fra 2013, hvor såvel antal åbningsaftener og antal personale blev opjusteret.
Senest i 2018 er den justeret mellem Herfølge/Holmebæk, hvor den forudsete forskel på
brugergrupperne og antal brugere på de to klubber ikke længere kunne konstateres, og
normeringen derfor blev gjort ens.
Ungdomsklubnormeringen er en del af den samlede normering i SFO, Juniorklub og
Ungdomsklub, så det er op til den lokale ledelse at prioritere resurserne på tværs af
tilbuddene.
Antal åbningsaftener og medarbejdere i åbningstiden:
Klub
Åbn.aftener Pers.norm.
Alkestrup Skole
2
2,0
Højelse skole
2
2,0
Søndre Skole
2
2,0
Vemmedrupskolen
3
3,0
Herfølge skole
3
3,7
Holmebækskolen
3
3,7
Borup Skole
3
4,0
Ejby Skole
3
4,0
Skovboskolen
3
4,0
Asgård skole
4
4,5
Ellemarkskolen
4
4,5
Hastrupskolen
4
4,5
Kirstinedalsskolen
4
4,5
Forvaltningen vurderer, at der generelt bør ses på den aktuelle normering med henblik på at
sikre, at den har den forudsete relation til den opgave, klubberne forventes at løfte. Herunder
bør der også ses på at knytte normeringen tættere til det forventede antal brugere.
Vurdering af normeringen kan indgå i den foreslåede evaluering i efteråret 2020.
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Budget
Ungdomsklubbernes budget indgår som en del af det samlede SFO-budget. I kraft af
lokalefællesskabet og den organisatoriske tilknytning til SFO’en og dermed skolen, budgetteres
der ikke med særskilte udgifter til lokaler, administration og ledelse. Budgettildelingen består
udelukkende af personaleresurser og aktivitetsmidler.
Tildeling af fagpersonaleresurser er en funktion af det fastsatte antal åbningsaftener og den
normering, den enkelte ungdomsklub er tildelt ud fra de opgaver, klubben forventes at løse i
lokalområdet og ift. brugergruppen.
Aktivitetsbudgettet udgør i 2020 830 kr. pr. beregnet plads. Det beregnede antal pladser hviler
på en opgørelse tilbage fra 2011, hvor der som måltal blev regnet med, at 30% af distriktets
elever i 7. – 9. klasse ville søge tilbuddet. Måltallet er ikke efterfølgende genberegnet, og da
elevtallene i årenes løb har ændret sig, er der ikke længere nogen ensartet relation mellem
antal beregnede pladser og det faktiske elevtal (se afsnittet nedenfor vedr. Brugere af
ungdomsklubberne).
Det giver samlet set følgende budgettildeling:

Kommunen afholder alle udgifter. Der er ingen brugerbetaling, men der kan opkræves
egenbetaling ved fx en tur i biografen eller til en landskamp i fodbold, hvor de tilmeldte selv
betaler for billetten, mens klubben sørger for rammen i forhold til transport etc.
Forvaltningen anbefaler, at det overvejes at skabe en tættere sammenhæng mellem
aktivitetsbudgettet og den opgave, klubberne forventes at løse samt det faktiske antal
brugere.
Emnet kan indgå i den foreslåede evaluering i efteråret 2020.
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Brugere af ungdomsklubberne
Alle unge i Køge Kommune i aldersgruppen har mulighed for at komme i ungdomsklubberne.
De unge, der benytter ungdomsklubberne, er oftest lokalt forankret og søger de lokale
fællesskaber og relationer. Brugerprofilen er meget forskellig fra klub til klub. Nogle klubber
har primært brugere med en ensartet profil, medens andre klubber tiltrækker forskellige
grupper ad unge. Den opgave klubberne skal løse, og de behov og ønsker fra de unge man
skal forsøge at imødekomme, kan således være meget forskellige fra klub til klub. En del af
klubberne giver udtryk for, at det kan være svært at ramme de forskellige målgrupper med ét
samlet tilbud.
Der er også stor forskel på, om de unge benytter de øvrige fritidstilbud til unge i kommunen.
Et gennemgående træk er imidlertid, at der er flere drenge end piger, der benytter klubberne.
De enkelte klubber har nedenfor beskrevet, hvilke unge der søger deres tilbud.

Fremmødestatistik
Der er på tværs af kommunen stor forskel på, hvor stor en del af de unge i aldersgruppen, der
vælger at bruge ungdomsklubtilbuddet.
Der er ikke medlemskab eller registrering af fremmøde, men der foretages med jævne
mellemrum en optælling til brug for statistik. Statistikken viser, at det samlede fremmøde på
tværs af klubberne har ligget relativt uændret fra 2011 til 2019 med ca. 300 unge pr.
åbningsaften. Fremmødet dækker over et større antal unge, der over en periode på et eller
andet tidspunkt benytter tilbuddet.
Opgøres målgruppen som antal 14 – 18-årige, der i perioden siden 2011 har ligget ret stabilt
omkring 4.100, svarer fremmødet i gennemsnit 7 – 8%. Men gennemsnittet dækker over et
spænd fra 3 til 24% opgjort på de enkelte skoledistrikter.
Ved fastlæggelsen af den nuværende budgettildelingsmodel blev der taget udgangspunkt i et
måltal svarende til 30% af antallet af elever i 7. – 9. klasse. Men da andelen af elever der
søger privatskole dels er meget forskelligt fra skole til skole og samlet set er steget de seneste
år, kan måltallet i stedet ses i forhold til det samlede antal 14 – 16-årige i skoledistriktet.
Opgjort på den måde svarer fremmødet i gennemsnit til 12%. Gennemsnittet dækker over et
spænd fra 5 – 39%.
Klub
Alkestrup Skole
Asgård skole
Borup Skole
Ejby Skole
Ellemarkskolen
Hastrupskolen
Herfølge skole
Holmebækskolen
Højelse skole
Kirstinedalsskolen
Skovboskolen
Søndre Skole
Vemmedrupskolen
i alt

Fremmøde pr. aften
2011 2013 2016 2018 2019
10
15
24
26
25
17
15
12
34
30
36
31
56
38
43
64
32
20
38
35
24
20
19
29
25
26
29
15
21
25
35
30
30
24
19
23
20
15
22
16
13
34
44
15
13
17
32
40
24
10
14
22
18
17
17
15
24
20
11
282 282 346 270 288

Fremmøde i % 2019/2020
7. - 9. kl. 14 - 16 år 14 - 18 år
39%
24%
7%
5%
3%
26%
21%
12%
17%
11%
7%
15%
9%
5%
17%
13%
8%
23%
21%
13%
22%
22%
15%
15%
16%
10%
11%
6%
4%
10%
6%
4%
12%
9%
5%
12%
10%
6%
16%
12%
7%
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De enkelte klubbers bemærkninger om brugerne
De enkelte klubber har bidraget med oplysninger om de unge, der aktuelt bruger klubben ift.
social profil, køns- og aldersfordeling mv. Klubberne er også blevet bedt om bemærkninger ift.
om deres brugere anvender andre fritidstilbud. Klubbernes bidrag er tekstmæssigt redigeret
mhp. en sammenlignelig fremstilling.
Det samlede antal forskellige unge, der over en længere periode kommer i klubben, er til dels
anslået, da der ikke er medlemskab og registrering. Nogle klubber har på eget initiativ lavet et
slags medlemsregister, der bl.a. anvendes til kommunikation. Det gennemsnitlige fremmøde
pr. åbningsaften er baseret på seneste optælling i perioden dec. 2018 – feb. 2020.

Alkestrupskolen
Antal ugentlige åbningsaftener
Samlet antal unge der kommer i klubben
Gennemsnitligt fremmøde pr. aften

2
49
25

Klubbens bemærkninger om brugerne:
Et bredt udsnit af byens unge benytter klubben, og de kommer generelt fra resursestærke
familier. Der er ca. 55% drenge og 45% piger. Meget få er over 18 år.
En del af de unge bruger også andre dele af foreningslivet, hovedsagelig sport.
Fremmødet har de seneste 3 år været stabilt.

Asgård Skole
Antal ugentlige åbningsaftener
Samlet antal unge der kommer i klubben
Gennemsnitligt fremmøde pr. aften

4
61
12

Klubbens bemærkninger om brugerne:
Der er ca. 85% drenge og 15% piger (andelen af piger faldt drastisk efter et overgreb på en
pige for nogen tid siden). Klubben har i en længere periode haft en brugergruppe af ældre
unge fra 18 - 23 år. Dette er nu stoppet, og efter marts 2020 består brugergruppen primært
af 15 – 17-årige. Ca. 95 % har en anden etnisk oprindelse end dansk.
Klubben betegner brugernes profil som de lidt forvirrede teenager, der har svært ved at
tilpasse sig. Ud over skolens egne elever kommer der også unge, der går på Køge Private
Realskole, FGU og fra andre skoledistrikter.
Klubben peger på, at den naturlige sammenhæng med Karlemoseparken mangler, efter stien
gennem sygehusets område er blevet lukket. Der er dermed opstået en barriere mellem
klubben og boligområdet.
Brugerne benytter kun i begrænset omfang andre fritidstilbud. Nogle enkelte går til boksning
og fodbold.
Fremmødet har været svagt stigende, siden klubben i februar 2020 fik ’hjemsendt’ den
ældre brugergruppe.

Borup Skole
Antal ugentlige åbningsaftener
Samlet antal unge der kommer i klubben
Gennemsnitligt fremmøde pr. aften

2*
Ikke opgjort
56

* har budget til 3 men vælger at samle aktiviteterne på 2 aftener

Klubbens bemærkninger om brugerne:
Klubben har primært brugere fra 7. – 9. klasse og ganske få over 18 pr. Der er ca. 2/3
drenge og 1/3 piger. De unge kommer i langt overvejende grad fra Borup, men klubben
søges også af unge fra Viby og Køge.
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Klubben bruges både af ressourcestærke og foreningsaktive unge samt af unge med
udfordringer på det sociale og adfærdsmæssige plan. At passe begge grupper ind i samme
tilbud kan godt være en udfordring.
Klubben har det seneste år haft et stort fremmøde. Det er ikke ualmindeligt med 70 unge på
en aften. Klubben kan ikke pege på specifikke årsager, men der tænkes at være en
forbindelse til godt sammenhold i skolens klasser, hvor flere brugere trækker endnu flere
med.

Ejby Skole
Antal ugentlige åbningsaftener
Samlet antal unge der kommer i klubben
Gennemsnitligt fremmøde pr. aften

3
286
20

Klubbens bemærkninger om brugerne:
Et bredt udsnit af byens unge benytter klubben – herunder også en gruppe mere umodne
unge. Det er blandet, om de unge benytter andre fritidstilbud. Der er ca. lige mange piger og
drenge i brugergruppen.
Klubben oplever en stigende interesse den seneste tid.

Ellemarkskolen
Antal ugentlige åbningsaftener
Samlet antal unge der kommer i klubben
Gennemsnitligt fremmøde pr. aften

4
Ikke opgjort
19

Klubbens bemærkninger om brugerne:
Klubbens brugere er mellem 14 og 18 år. Godt 2/3 drenge og 1/3 piger. Der er tale om en
blandet gruppe unge primært fra Ellemarkskolens distrikt men også fra Hastrupskolen og
Søndre Skole. Ca. 50 % er også aktive inden for sport.
Klubben har oplevet, at det er svært at blande unge i skolealderen med de ældre unge fra
Ellemarken. Man har derfor arbejdet på at begrænse de ældre, ’dominerende’ unges brug af
klubben.
Efter klubben flyttede fra beliggenheden i bebyggelsen Ellemarken til Gymnasievej ved
skolen har der været et fald i antal brugere. Men kurven er opadgående, og klubben satser
på at ’genstarte’ interessen blandt skolens yngre elever efter Corona-perioden.

Hastrupskolen
Antal ugentlige åbningsaftener
Samlet antal unge der kommer i klubben
Gennemsnitligt fremmøde pr. aften

4
Ikke opgjort
26

Klubbens bemærkninger om brugerne:
Klubben bruges af en meget blandet gruppe unge fra såvel resursesvage som resursestærke
familier fra 7. klasse til 18+. Primært fra Hastrupskolens eget distrikt. Der er ca. 70%
drenge og 30% piger. En del af de unge benytter også andre fritids- og foreningstilbud, men
det er klubbens vurdering, at mange af de unge i mangel af en klub i stedet ville være på
gaden eller andre steder i Køge by.
Der er en jævn søgning til klubben med en stigende tendens.
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Herfølge Skole
Antal ugentlige åbningsaftener
Samlet antal unge der kommer i klubben
Gennemsnitligt fremmøde pr. aften

3
142
35

Klubbens bemærkninger om brugerne:
Klubbens brugere er blandet med såvel meget velfungerende som mere udfordrede unge –
dog ingen meget belastede. Der er ca. 2/3 drenge og 1/3 piger.
De unge kommer fra flere forskellige steder. Flest fra Herfølge Skole men også fra Herfølge
Privatskole, Holmebækskolen, Alkestrupskolen og Hastrupskolen. Der er også unge, der går
på EUC. Ca. 1/5 går også til sport.
Antallet af brugere har været stærkt svingende men er generelt stigende.

Holmebækskolen
Antal ugentlige åbningsaftener
Samlet antal unge der kommer i klubben
Gennemsnitligt fremmøde pr. aften

3
Ikke opgjort
23

Klubbens bemærkninger om brugerne:
Der er et bredt aldersspænd i brugergruppen fra 7. kl. til 18+. En gruppe på 5 – 8 ældre
unge over 18 bruger fast klubben fra åben til luk men er hjælpsomme og en god del af
stemningen, og klubbens yngre brugere er trygge ved dem.
Brugernes profil er blandet, men det gælder generelt, at de ikke har andre fritidsaktiviteter
(fx sport, job osv.) og har klubben som eneste mødested. Det er hovedsageligt lokale unge
fra Holmebækskolens distrikt. Men klubben får også besøg af unge fra Dalby, Alkestrup mv.
Klubben har et stabilt fremmøde.

Højelse Skole
Antal ugentlige åbningsaftener
Samlet antal unge der kommer i klubben
Gennemsnitligt fremmøde pr. aften

2
47
13

Klubbens bemærkninger om brugerne:
Brugerne har primært været fra skolens 9. klasse samt en gruppe lidt ældre. Men det sidste
år er elever fra 7. og 8. årgang også begyndt at komme, og de unge er gode til at hygge sig
på tværs af alderstrin. Der kommer lidt flere drenge end piger.
Der er generelt tale om en gruppe resursestærke unge, der også er aktive i foreningslivet.
Klubben har et stabilt fremmøde.

Kirstinedalsskolen
Antal ugentlige åbningsaftener
Samlet antal unge der kommer i klubben
Gennemsnitligt fremmøde pr. aften

4
60
17

Klubbens bemærkninger om brugerne:
Klubbens brugere kommer primært fra skolens eget distrikt. Der er ca. 70% drenge og 30%
piger i alderen 13 – 20 år. Ca. halvdelen er af anden etnisk oprindelse end dansk.
Ca. 40% er også aktive i andre fritidsaktiviteter.
Klubben har en del unge som er sårbare og udfordrede i forhold til bl.a. at kunne blive
mulige bandemedlemmer/stofmisbrugere mm. Man arbejder kontinuerligt med
pædagogiske/specialpædagogiske indsatser med henblik på at fastholde de unge og opbygge
tillidsforhold.
Klubben har de seneste 8 mdr. gjort en stor indsats for at flere unge til at benytte tilbuddet,
og der kan ses en stigning.
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Skovboskolen
Antal ugentlige åbningsaftener
Samlet antal unge der kommer i klubben
Gennemsnitligt fremmøde pr. aften

3
80
14

Klubbens bemærkninger om brugerne:
Brugerne er 13 – 17 år og består mest af velfungerende unge. De kommer fra
Skovboskolens eget distrikt og fra Vemmedrupskolen. De fleste er aktive i foreningslivet
enten med idræt eller i spejderlivet.
Klubben har haft problemer med en gruppe udfordrede unge, der ikke kom i klubben, men
holdt til tæt ved eftermiddag og aften og skabte en utryg stemning. Der er et tæt
samarbejde med SSP om at løse problematikken. Den har også bidraget til et fald i
søgningen, men den er nu igen stigende.

Søndre Skole
Antal ugentlige åbningsaftener
Samlet antal unge der kommer i klubben
Gennemsnitligt fremmøde pr. aften

2
Ikke opgjort
17

Klubbens bemærkninger om brugerne:
Størstedelen af brugerne er velfungerende unge, men klubben har også unge, der ikke
passer ind andre steder. Langt de fleste unge kommer fra Søndre Skole, men der er også
faste gæster fra Køge Private Realskole, Herfølge skole, Ellemarken, Asgård og Højelse.
Der 53% piger og 47% drenge i klubben, og brugergruppen afspejler, at der er få ikkeetnisk danske i skolens distrikt. Hovedparten vurderes også at være foreningsaktive.
Der har været stigende søgning til klubben den seneste tid.

Vemmedrupskolen
Antal ugentlige åbningsaftener
Samlet antal unge der kommer i klubben
Gennemsnitligt fremmøde pr. aften

3
45
11

Klubbens bemærkninger om brugerne:
Klubben har været gennem et ’generationsskifte’, så brugerne er generelt ret unge. De fleste
kommer fra 7. årgang og meget få er 18+. Der er en ligelig fordeling af piger og drenge.
Gruppen er blandet fra de, der blot kommer for at være sammen med deres venner og
sportskammerater til unge, der har behov for relations-nærværende voksne og unge med
forskellige psykosociale udfordringer. Fremmødet er ujævnt, i det der nogle aftener er
mange unge, der aftaler at komme sammen – andre næsten ingen.
Brugerne er primært fra Vemmedrupskolens eget distrikt og fra Skovboskolen. En del af
særligt de yngste brugere går også til forskellig former for sport.
I forbindelse med renovering efter skimmelsvamp har klubbens aktiviteter været flyttet til
Gartnervejens børnehave, og i den periode har klubben mistet en del ældre medlemmer. Og
generelt har fremmødet været lidt nedadgående de seneste år – til dels i takt med at
elevtallet på skolen også er faldet.
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