
 
 
 
 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

Kære alle 
 
Tak for jeres høringssvar i forbindelse med høring af forslag til det 

fremtidige klubarbejde i Silkeborg Kommune. 

 

Jeg kan oplyse, at der indkom i alt 53 høringssvar fra mange og meget 

forskelligartede samarbejdspartnere og intressenter. Vi er glade for jeres 

bidrag, som har været med til at kvalificere den politiske beslutning, som 

Børne- og Ungeudvalget traf med godkendelsen af forslaget den 17. marts 

2008. 

 

Efter høringsperiodens udløb blev der udarbejdet et justeret forslag til en ny 

struktur på klubområdet. Områdeinddelingen er ændret, så det nu er 

entydigt, at overbygningsskoler og deres fødeskoler er placeret i samme 

område, så samarbejdet i og omkring klubopgaven er tydeligt placeret og 

med skolerne i området som vigtige parter. 

 

Der etableres nu kun fire ungdomscentre, og disse placeres i henholdsvis 

Kjellerup, Fårvang, Them og Silkeborg i tæt tilknytning til de ungdoms-

miljøer, som allerede i dag findes i disse byer. Samtidig er det besluttet, at 

der udover de fire ungdomscentre skal sikres lokale ungdomsklubtilbud 

afstemt efter lokale behov. 

 

Derudover blev fleksibiliteten i det fremlagte forslag understreget. Der skal i 

det fremtidige klubarbejde tages udgangspunkt i de lokale behov i 

kommunen, og udfra dette skal klubområdet søge at løse opgaven indenfor 

den økonomiske ramme der er til rådighed. 

 

Indstillingen til det politiske udvalg er nedenfor angivet i sin hel-
hed: 

o Der oprettes en ny kommunal ungdomsskole, der primært fo-
kuserer på klubdriften. Denne ungdomsskole arbejder med al-
dersgruppen 10 år/4. klasse til 18 år. 

o De to ungdomsskoler i Silkeborg Kommune forpligtes på et 
tæt samarbejde. 

o Klubopgaverne løses fremover med udgangspunkt i fire områ-
der, der samlet dækker hele kommunen. 

o Ledelsesstrukturen på klubområdet omorganiseres, så den 
fremover varetages af fire områdeledere. 
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o Områdeinddelingen justeres iht. høringsrunden, så det sikres, at overbygningsskoler og deres na-
turlige fødeskoler er i samme område. 

o Klubsektionen sikrer et lokalt klubtilbud for 4. – 7. klasse i alle skoledistrikter. Det pointeres, at 
der alt efter lokale forhold, traditioner og muligheder ikke behøver være tale om ét samlet tilbud 
til hele gruppen, ligesom større børn og unge kan tænkes ind i de lokale tilbud. 

o Områdelederne vurderer i samråd med lokalområdet behovet for ungdomsklubtilbud i tilknytning 
til fritidsklubtilbuddet. Ungdomsklubtilbuddet er som udgangspunkt et lokalt tilbud for hele eller 
dele af aldersgruppen fra 7. klasse til 18 år. Tilbuddet kan variere betydeligt i indhold og åbnings-
tid. Medlemskab i ungdomsklub giver også unge fra 8. klasse og op adgang til brug af ungdoms-
centre. Ungdomsklubberne skal bidrage til udvikling af ungdomscentrene og præsentere deres 
brugere for ungdomscentrets muligheder. 

o Der etableres fire Ungdomscentre i kommunen. Disse placeres i Them, Kjellerup, Fårvang og 
Silkeborg. Ungdomscentre samarbejder tæt med ungdomsklubber og ungdomsskolens fritidsun-
dervisning. 

o Det præciseres, at fleksibilitet i klubopgaveløsningen er et nøgleord. Fleksibilitet gælder blandt 
andet i forhold til aldersgruppe, klubindhold, medarbejdere, åbningstid og resursefordeling. 

o Klubbernes opsøgende funktion tydeliggøres, og der iværksættes snarest et udviklingsarbejde på 
dette område med inddragelse af politi, medarbejdere, familiesektionen og øvrige aktører på om-
rådet. 

o Klubbernes samarbejde med de almene ungdomsskoleaktiviteter, Den Kreative Skole og forenin-
ger indenfor kultur og fritidsliv skal i den nye klubstruktur udvikles, både hvad angår almen bør-
ne- og ungekultur og i forhold til at sikre opbakning til og indsats for det opsøgende arbejde i hele 
Silkeborg Kommune. 

o Der evalueres og optimeres løbende på den nye organisering af klubarbejdet. Efteråret 2010 udar-
bejdes der en evaluering jvf. sagsbeskrivelsen 

 

Indstillingen blev godkendt af Børne- og Ungeudvalget den 17. marts 2008. Klik på nedenstående 
link for at se det reviderede forslag:  
http://www.silkeborgkommune.dk/Borger/Politik+og+demokrati/Dagsordener+og+beslutninger+2
008/B%c3%b8rne-+og+Ungeudvalg/Udvalgsm%c3%b8de+17-03-2008 
 
 

Med venlig hilsen 

 

Keld Vestergaard 

sektionsleder for klubområdet 

 

 

 


