
 
 
Børne- og Familieafdelingen  att. Klubsektionen  Funder den 27. februar 2008 
 
 
Udtalelse vedrørende forslag til ny klubstruktur i Silkeborg Kommune: 

 

 

Funder-Lysbro Lokalråd mener, at en ny klubstruktur bør sætte barnet/den unge i centrum og at  
barnet/den unge kan forblive i lokalområdet, både i skole og fritid. 
 
Vi mener, en fælles overordnet skoleledelse sikrer en pædagogisk platform og en rød tråd i arbejdet 
med børnene i lokalområdet. Der skabes fælles sprog og kvalitet omkring det pædagogiske arbejde. 
Kendskabet til børnene, de unge og forældrene giver mulighed for at fastholde det pædagogiske 
arbejde. 
 
Vi kan støtte, at der etableres en struktur for de store bæredygtige klubber i Silkeborg midtby som 
selvstændige enheder med egen ledelse. 
Vi anbefaler, at der etableres en lokalområdestruktur i byerne omkring Silkeborg. Det er væsentligt, 
at man i de mindre samfund fastholder en struktur med en fritidsdel og en undervisningsdel, hvor 
fritidsdelen består af en SFO og et klubtilbud under samme ledelse som undervisningsdelen. 
En fælles økonomisk ramme for Klub, SFO og undervisningsdel, giver fleksibilitet og 
sammenhæng i det pædagogiske arbejde. Det giver mulighed for at være ansat i både klub og SFO 
og derved have kendskab til børnene. 
Der vil være mulighed for maksimal udnyttelse af rammer/faglokaler. 
Der vil være fælles teknisk serviceleder, som har et samlet overblik over bygningsvedligeholdelse 
og udearealer. 
 
Forslaget tager ikke hensyn til de ressourcesvage elever. Gennem lokalkendskab til familien kan 
man bedre tage hånd om den enkelte i tide og gennem hele forløbet. Vi mener, det er meget 
uhensigtsmæssigt at samle alle svage elever i midtbyen, det tjener hverken det enkelte barn eller 
samfundet! 
 
Priserne på de enkelte tilbud har fået et gevaldigt løft. Det vil i hvert tilfælde ikke skaffe flere 
brugere. Forslaget skal være udgiftsneutralt. Det er forståeligt, men når man udvider antallet af 
institutioner med adskillige nye, og man så skal holde sig inden for det oprindelige budget, ja, så 
siger det sig selv, at det bliver et meget dårligere tilbud til brugerne. Åbningstiderne vil 
formodentlig blive færre og personalet vil komme til at bestå af endnu flere uuddannede.  
Intentionen om, at man vil skaffe lige vilkår for alle i kommunen, er god, men så må man også 
betale for nyetableringen . 
 
På Lokalrådets vegne 
 
Niels Arent 
 

Formand: Niels Arent 86 85 11 80     Næstformand: Jørn Hansen 86 85 12 06 
Kasserer: Børge Mortensen 86 82 75 51     Sekretær: Lars Nør 86 82 71 29 

Anne Grethe Pedersen 86 85 12 17     Olav Agerholm 86 85 18 07 
Trafikudvalg: Jørn Hansen    Planlægningsudvalg: Niels Arent    Børn- og ungeudvalg: Anne Grethe Pedersen  

 


