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Høringssvar vedr. forslag om ny klubstruktur
Bestyrelsen på Herfølge Skole har modtaget og læst høringsmaterialet vedrørende en ny klubstruktur. Vi
vil gerne indledningsvist slå fast, at vi finder det som udgangspunkt tiltalende at sænke prisen for
klubtilbud i Køge kommune.
Mange af vores børn og unge har flere aktiviteter i løbet af en uge og benytter derfor deres klubtilbud i
forskellig grad. Set i det perspektiv ved vi erfaringsmæssigt at nogle forældre finder tilbuddet dyrt i
forhold til deres børns mødefrekvens. Vores primære bekymringer i oplægget til den nye klubstruktur
handler om to forhold.
For det første har vores Juniorklub tilbud altid været et godt tilbud til særligt de børn/unge der er særligt
udsatte. Vi har haft en fast gruppe af børn der har benyttet vores juniorklub tilbud meget stabilt. Den
gruppe har ramt lige ind i målgruppen til Juniorklub. Det er og har været netop en børne/unge gruppe der
kunne ende i uheldige gruppedannelser eller er i risiko for social isolation og tilbuddet har i nogle tilfælde
været kriminalitets forebyggende.
De børn og unge er tre aftener om ugen i et tæt pædagogisk miljø præget af omsorg, nærvær og hygge.
De har trygge voksne og ofte et måltid mad at se frem til i nogle af deres hverdage. Den grad af åbningstid
sent på dagen ser vi umiddelbart vanskeligt at fastholde i samme omfang. Det fremgår af
høringsmaterialet, at vi i skolebestyrelsen selv kan prioritere i åbningstiden. Det er dog begrænset hvor
langt normeringen kan strækkes ud over dagen, samtidig med at vi bevarer kvaliteten af klubtilbuddet.
Derfor vil det være svært at opretholde den nuværende kvalitet, hvis ændringen gennemføres.
For det andet har vi i Herfølge SFO haft vores Juniorklub tilbud liggende i tidsrummet 16.00-19.00. Den
struktur har gjort at vi har haft fastholdt langt flere i det mere udvidet og økonomisk tungere SFO-tilbud.
Mange børn og forældre har ønsket at de har kunnet benytte deres fritidstilbud lige efter skole. Disse
forhold har været med til at juniorklubtilbuddet har kunnet fastholde den oprindeligt tiltænkte målgruppe
og give dem et tilbud tilpasset deres særlige behov. Det bevirker dog nu at vi vil tabe væsentlig økonomi
ved en overgang til det nye klubtilbud.
Vi vil derfor opfordre til, at der laves en økonomisk overgangsordning for at kunne fastholde kvaliteten i
fritidstilbuddet i omstillingsperioden.
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