Høringsskrivelse vedr. fremtidens fritidsinstitutioner fra Institutionsbestyrelsen
Rymarksvænge Aktiv Center (Ry.A.C.)
På Børne og ungdomsudvalgets møde 18. marts 2015 blev der foretaget justering i forhold til
matrikelløsninger på fritidstilbuddene. Det glæder naturligvis bestyrelsen at se at man har anerkendt
behovet for at bevare fritidshjemmet på Ry.A.C.
Det vækker dog samtidigt voldsom bekymring at se at der er lagt op til at enheden skal være en del af en
kommunal organisering. Vi undrer os over hvordan man i praksis vil have dette til at fungere.
Ry.A.C. er i dag en selvejende institution med børnehave, fritidshjem , fritidsklub og ungdomsklub
Enhederne deler bygninger og store attraktive udendørsarealer, der desuden indgår som en del af skolens
læringsmiljø i forbindelse med stærkt samarbejde.
Personalet i enhederne har alle deres ansættelsesforhold i Ry.A.C., hvilket gør det muligt at rokere på
personale ved ferie og sygdom, samarbejde afdelingerne imellem i ferieperioder med lavt fremmøde, yde
støtte og omsorg for alle børn man møder på området på tværs af afdelinger.
Derudover har Ry.A.C. en høj andel af medarbejdere med kombinationsansættelser på tværs af
afdelingerne, dette for at imødekomme problematikken omkring at skaffe kompetent og kvalificeret
personale i en tid hvor åbningstiden i fritidstilbuddene fordrer medarbejdere på lavere timetal. En
problematik som jo netop er beskrevet i coveret for fremtidens fritidsinstitutioner.
Bestyrelsen har svært ved at se hvordan alle disse fordele kan bibeholdes såfremt fritidshjemmet bliver en
kommunal enhed beliggende på en selvejende institutions areal og med bygningsfællesskab .
Denne løsning åbner op for et væld af mulige problematikker.
F.eks. : Hvem vil have vedligeholdelsespligten på bygninger/område ? Kan kommunalt ansatte pædagoger
have kontakt med børn/unge fra en selvejende institution og omvendt ? Hvorledes (og kan man ?)fordele
udgifter til det dyrehold der er en kraftig del af institutionens unikke pædagogiske profil ? mm.
En opdeling af fritidshjem og klubber i henholdsvis kommunale og selvejende klynger/netværk vil desuden
svække det overgangsarbejde der pt. foregår fra fritidshjem til fritidsklub. En indsats man må forvente kun
bliver vigtigere med de kommende års forlængelse af skoledagen i forbindelse med FSR.
Da der i coveret for Fremtidens fritidsinstitutioner er lagt op til at alle enheder enten skal være organiseret i
rene selvejende eller kommunale netværk/klynger må vi formode at forvaltningen selv har en erkendelse af
at det vil være svært at samarbejde på tværs af de 2 organisationsformer.
Da vi mener at det er vigtigt at skabe sammenhæng på hele fritidsområdet, ikke alene imellem institutioner
og skole, men også institutioner imellem, med ungdomsklubfælleskabet og ikke mindst på den enkelte
institution skal vi derfor kraftigt anbefale at samle hele området under Lundehusskolen som selvejende
enheder i netværk.

Vedrørende den fremtidige organisering skal vi henlede opmærksomheden på at der i dag allerede findes
velfungerende modeller der sikrer 1:1 ledelse/kontakt til BUF. Netop dette princip man ønsker for
skolesamarbejdet. De selvejende institutioner er allerede organiseret i netværk. Disse netværk har alle en
netværkskoordinator der er bindeled imellem institutionerne og Forvaltningen.
Ved en justering af de selvejende netværk vil man hurtigt blive i stand til at skabe den 1:1 kontakt imellem
skole og institutioner der ligges op til i de vedtagne principper.
Klubfællesskaberne indenfor ungdomsklubberne er ligeledes et godt eksempel på hvordan der er blevet
skabt 1:1 kontakt imellem forvaltning og skole. Klubfællesskaberne fungerer godt og har i vores område
styrket samarbejde imellem enhederne og givet en fælles opgaveforståelse og løsning af politiske krav og
forventninger
Ry.A.C.s bestyrelse skal derfor kraftigt anbefale følgende for området omkring Lundehusskolen:
Fritidsinstitutioner:
Ry.A.C., Skrammellegepladsen, Emdrup Søgård samt Græshoppen bevarer deres fritidshjemspladser på
matriklen. Alle enheder får selvejende status og organiseres i selvejende netværk med en koordinator, der
varetager kontakten med skolen.
Lunden som har lokalefællesskab med skolen lukkes og pladserne fra denne fordeles imellem de
eksisterende institutioner som allerede har den fornødne plads/kapacitet til at modtage disse.
Fritidscenter:
Ry.A.C., skrammellegepladsen , Emdrup Søgård og TK bevarer deres klubpladser som selvejende enheder
og organiseres som selvejende netværk med en Koordinator der varetager kontakten med skolen.
Netværkskoordinatorerne fra fritids og fritidscenterområdet vil udover at levere 1:1 princippet i
skolesamarbejdet , samarbejde om at skabe optimale overgange fra fritidstilbud til fritidscenter og sikre en
helhedstænkning omkring arbejdet med børn og unge i området.
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