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1 Baggrund for analysen 

Folketinget har vedtaget en ny lov om folkeskoler, som betyder, at ele-

verne fremadrettet skal være længere tid på skolerne. Herudover er 

der i reformen åbnet op for nye samarbejdsmuligheder mellem blandt 

andet fritids- og ungdomsskoleområdet og skolerne. 

I dag har fritids- og ungdomsskoleområdet en række tilbud til børn fra 

5. klasse – 18 år med særligt fokus på udsatte børn og unge. En række 

af disse tilbud, særligt fritidsklubberne, åbner umiddelbart efter skolen 

slutter. Fremadrettet vil særligt de mindste elever få mindre tid i fritids- 

og ungdomsskoletilbuddene og mere tid i skolerne. Derfor har byrådet i 

budget 2014 besluttet, at flytte 15 mio. kr. fra fritids- og ungdomssko-

leområdet til skoleområdet.  

På baggrund af lovens betydning for fritids- og ungdomsskoleområdet, 

har byrådet i forbindelse med vedtagelsen af budget 2014 anmodet 

Børn og Unge om en analyse af den fremtidige organisering af FU-

området i Aarhus Kommune. I forligsteksten hedder det således: 

”I forlængelse af ovenstående omlægning ønskes det, at organiseringen 

af FU-området undersøges nærmere. Magistratsafdelingen for Børn og 

Unge bedes derfor i foråret 2014 forelægge byrådet en analyse med 

forslag til den fremtidige organisering af tilbuddene indenfor FU-

området.”  

Derudover blev der i 2012 udarbejdet en analyse af FU-områdets bud-

gettildelingsmodel. På baggrund af forventninger om en folkeskolere-

form besluttede forligskredsen bag budget 2013, at udskyde beslutning 

om denne analyse til efter vedtagelse af folkeskolereformen. Elementer 

fra analysen i 2012 er medtaget i modellerne beskrevet senere i denne 

analyse. De elementer, der er medtaget, er følgende: 

 Budgettet vil i højere grad end i dag blive tildelt efter demografi-

ske kriterier frem for efter placering af fysiske bygninger  

 Administration og tilsyn af FO-klubber flyttes til Kultur og Bor-

gerservice 

 Mulighed for at øge andelen af midler til udsatte børn og unge 

 Mulighed for at tildele midler til FU-områder med udsatte bolig-

områder 

Analysen sendes i høring, hvorefter der udarbejdes en byrådsindstilling 

med afsæt i høringsprocessen. 



  

Side 5 af 100 

1.1 Inddragelsesproces 

Børn og Unge har på baggrund af byrådets ønske om en analyse gen-

nemført en inddragende proces med fokus på vision og mål med frem-

tidens fritidstilbud til børn og unge i Aarhus. Den første del af processen 

var med ledere og medarbejdere i fritids- og ungdomsskoletilbuddet, 

repræsentanter for Børn- og Ungebyrådet samt med de nærmeste 

samarbejdspartnere til fritids- og ungdomsskoletilbuddet.  

I denne kreds har der været afholdt et heldagsseminar, hvor det blev 

drøftet, hvilke effekter og ydelser der fremadrettet er vigtige at tilbyde 

fritids- og ungdomsskoleområdets målgruppe. Udbyttet af denne dag 

var en række nedskrevne effekter og mål med afsæt i otte forskellige 

temaer.  

På baggrund af processen med fritids- og ungdomsskoleområdet og de 

nærmeste samarbejdspartnere er der efterfølgende afholdt et temamø-

de med en bred række af eksterne interessenter. Formålet var fortsat 

at få tegnet et fælles billede af fremtidens tilbud til børn og unge i Aar-

hus, men med et større fokus på samarbejdsfladerne. 

 

Endelig er visionerne for FU-området blevet drøftet med det tidligere 

udvalg på udvalgsmøde den 13. november 2013. 

 

Resultaterne fra denne proces indgår i analysens afsnit omkring effek-

ter og ydelser. 

 

Analysen er struktureret med afsæt i ROYE-modellen. Modellen har fo-

kus på Effekt og Ydelser samt hvilken Organisering, der understøtter 

den givne effekt og ydelse. Endelig beskrives det i modellen, hvilke 

Ressourcer, der kræves for at opnå den givne effekt og ydelse.  

2 Resume 

FU-områdets organisering følger Børn og Unges områdestruktur med 8 

områder. I forhold til FU-området er der dog et selvstændigt FU-

område, som dækker Gellerup og Toveshøj ud fra en betragtning om, 

at disse to områder har en række udfordringer, som kræver en særlig 

opmærksomhed i forhold til tilrettelæggelsen af fritidstilbud. På den 

baggrund er der 9 FU-områder i Børn og Unge. Hvert FU-område har en 

række klubtilbud og ungdomsskoletilbud samt forskellige tværgående 

aktiviteter.  

 

FU-områdets tilbud er (jf. FU-planen) særligt målrettet udsatte børn og 

unge mellem 5. klasse og 18 år. Tilbuddene appellerer også til de mere 

ressourcestærke børn og unge, hvorfor FU-områdets indsats for de ud-
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satte børn og unge er med afsæt i ungemiljøerne i blandt andet klub-

berne. 

 

Med udgangspunkt i denne målgruppe tilrettelægges indsatsen i FU-

områderne med ud fra i forebyggelsesstrategien og sløjfemodellen.  Fo-

rebyggelsesstrategien sætter fokus på, hvordan kommunens indsatser i 

forhold til de udsatte børn og unge tilrettelægges ud fra et helhedsper-

spektiv med afsæt i det enkelte barn eller den enkelte unge. FU-

områdets opgave i forhold til forebyggelsesstrategien er, at understøtte 

skolens og forældrenes indsatser. FU-området har nogle særlige struk-

turelle forudsætninger herfor, idet området har en mere fleksibel struk-

tur end eksempelvis skolerne, herunder brug af personale og ressour-

cer. 

 

Sløjfemodellen er den tilgang, der anvendes til at opdage de unge, som 

har særlige udfordringer og som har brug for særlig understøttelse. 

Sløjfemodellen er både med afsæt i den enkelte unge eller det enkelte 

barn, men sætter også fokus på omgivelsernes betydning for indsatsen. 

 

På baggrund af det ovenfor beskrevne formål og målgruppe er der i 

denne analyse peget på tre overordnede modeller. I model 1 og 2 er 

der desuden beskrevet to scenarier under hver model. 

 

Fælles for modellerne er, at de er beskrevet som overordnede modeller, 

hvor det fremgår, hvilke ændringer modellerne vil medføre i forhold til i 

dag. Den konkrete udmøntning af modellerne vil på baggrund af hørin-

gen blive beskrevet i en senere indstilling til byrådet. 

 

For alle modeller er der følgende forudsætninger: 

 Budgettet vil i højere grad end i dag blive tildelt efter demografi-

ske kriterier frem for efter placering af fysiske bygninger  

 Administration og udførsel af tilsyn for FO-klubberne flyttes fra 

Børn og Unge til Kultur og Borgerservice 

 Børn og Unge med sprogstøttebehov gives mulighed for delt 

medlemskab  

Model 1 

I model 1 fastholdes den nuværende struktur for FU-området og de nye 

udfordringer i forhold til tættere samarbejde med skolerne samt kortere 

åbningstid håndteres inden for de eksisterende rammer. Det vil sige, at 

ydelsen tilpasses de nye forhold og deraf medfølgende forventninger, 

men uden at organiseringen ændres. 
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Selvom model 1 er en bevarelse af den nuværende overordnede orga-

nisering, vil der ske ændringer i klubstrukturen på baggrund af, at bud-

gettildelingen fremadrettet i højere grad vil ske med afsæt i demografi. 

I dag tildeles en del af midlerne ud fra placeringen af fysiske faciliteter. 

 

Omfordelingen mellem områderne betyder, at der i enkelte områder vil 

være behov for at nedlægge klubtilbud i model 1. 

 

Model 2  

I model 2 forankres FU-tilbuddet helt eller delvist i skolen. I denne mo-

del flyttes de pædagogisk ledede legepladser ubemandet til Teknik og 

Miljø, ligesom gademedarbejderne flyttes til Sociale Forhold og Beskæf-

tigelse.  

 

Der er to scenarier i model 2. I det første scenarium organiseres fritids-

klubberne i skolen. Ungdomsklubberne og ungdomsskolen samles som 

én central bydækkende enhed med reference til chef for Pædagogisk 

Afdeling i Børn og Unge. 

 

I det andet scenarium forankres hele FU-området i skolen. 

 

Model 3 

Model 3 er udvidelse af model 2. Her forankres skole, FU-tilbud og dag-

tilbud under en distriktsleder. Modellen kræver dispensation fra folke-

skoleloven, idet der ikke må være fælles ledelse for skole og dagtilbud.  

 

Som i model 2 flyttes de pædagogisk ledede legepladser ubemandet til 

Teknik og Miljø, ligesom gademedarbejderne flyttes til Sociale Forhold 

og Beskæftigelse.  

 

Distrikterne svarer til de nuværende skoledistrikter. I denne model ned-

lægges stillingskategorierne områdechef, skoleleder, FU-leder og dag-

tilbudsleder. I stedet oprettes der et antal distriktsledere og to yderlige-

re forvaltningschefstillinger. 

 

Vurdering af modeller 

De tre modeller vurderes at have forskellige styrker og svagheder. Mo-

del 1 vurderes således i højere grad end model 2 og 3 at have de bed-

ste forudsætninger for at understøtte udsatte børn og unge. Dette er 

særligt begrundet med, at fritidstilbuddet i model 1 er organiseret i re-

lativt store enheder, som giver mulighed for at prioritere ressourcer på 

tværs af lokaldistrikter til fordel for de udsatte børn og unge. Volumen i 

tilbuddene betyder dermed, at der er en bredere vifte af kompetencer 
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blandt medarbejderne, som kan anvendes på tværs med afsæt i den 

enkelte unges behov.  

 

Model 2 og 3 understøtter i højere grad end model 1 en tæt sammen-

hæng mellem undervisning og fritid. De to modeller er samtidig en be-

vægelse mod et mere generelt tilbud med fokus på alle børn og unge, 

hvor der også vil være fokus på og understøttelse af de udsatte børn og 

unge. Ud fra en betragtning om, at ressourcerne bliver delt ud i mindre 

enheder i model 2 og 3, vil der ikke være den samme fleksibilitet til at 

prioritere ressourcer på tværs til fordel for de udsatte børn og unge. 

 

I forhold til at tiltrække kvalificeret arbejdskraft til at understøtte ker-

neydelsen har model 2 og 3 en fordel, idet det vil være muligt at tilby-

de fuldtidsstillinger indenfor det samlede tilbud. Det antages, at fuld-

tidsstillinger af mange vil blive opfattet som attraktive. I model 1 vil 

oprettelse af fuldtidsstillinger kræve, at der er endnu større fokus på at 

lave samarbejdsaftaler med skolerne omkring opgaveløsningen. 

3 Lovgrundlag  

Folketinget har vedtaget en ny lov om folkeskoler, som også har betyd-

ning for rammerne for fritids- og ungdomsskoletilbuddet. 

 

Der er i ungdomsskoleloven beskrevet nogle krav til kommunernes 

ungdomsskoletilbud. I forhold til klubtilbuddene er kravene beskrevet i 

dagtilbudsloven. I afsnittet nedenfor, er de to lovgivningers krav opdelt 

i henholdsvis effekt, ydelser og organisering. 

 

Alle tilbud i kommunens fritids- og ungdomsskoleområder er i dag or-

ganiseret efter ungdomsskoleloven. 

 

Som følge af den nye lov for folkeskolen er det blandt andet blevet mu-

ligt: 

 at have fælles ledelse af skole og ungdomsskole 

 at eleverne efter aftale mellem skolelederen og forældrene del-

vist opfylder deres undervisningspligt ved at deltage i fag i ung-

domsskolen 

 at kommunalbestyrelsen kan beslutte, at ungdomsskoletilbuddet 

skal omfatte undervisning i folkeskolens fag (herunder 2. frem-

medsprog) og obligatoriske emner samt valgfag på 7.-10. klas-

setrin 

Effekt 

Ungdomsskolen skal overordnet give unge mulighed for at fæstne og 

uddybe deres kundskaber, give dem forståelse for og dygtiggøre dem 
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til samfundslivet og bidrage til at give deres tilværelse forøget indhold 

samt udvikle deres interesse for og evne til aktiv medvirken i et demo-

kratisk samfund.  

 

Ydelser  

Aarhus Kommune skal, jf. dagtilbudsloven § 36, sørge for det nødven-

dige antal pladser i dag-, fritids- og klubtilbud. Klubtilbud til børn og 

unge under 18 år, der på grund af betydelig og varigt nedsat fysisk el-

ler psykisk funktionsevne har et særligt behov for støtte, behandling 

med videre, der ikke kan dækkes gennem et ophold i et klubtilbud, op-

rettes efter dagtilbudslovens bestemmelse om særlige klubtilbud. 

Kommunalbestyrelsen skal fastsætte og offentliggøre kommunens mål 

og rammer for tilbuddenes arbejde. Dette som en integreret del af 

kommunens samlede fritidsmæssige, forebyggende og støttende ind-

sats overfor børn og unge (FU-planen). 

 

Aarhus Kommune skal endvidere, jf. lov om ungdomsskoler, sikre 

kommunens unge et alsidigt tilbud om ungdomsskolevirksomhed. Til-

buddet skal stå åbent for unge mellem 14 og 18 år, der er tilmeldt 

kommunens folkeregister. Byrådet kan herudover beslutte, at unge un-

der 14 år og over 18 år kan optages i ungdomsskolen. 

 

Ungdomsskoletilbuddet skal omfatte almen undervisning, prøveforbere-

dende undervisning, specialundervisning og undervisning særligt tilret-

telagt for unge indvandrere i dansk sprog og danske samfundsforhold.  

 

Organisering 

Af lov om ungdomsskoler fremgår det særligt om organisering af ung-

domsskoletilbuddet, at der ved hver ungdomsskole skal oprettes en 

ungdomsskolebestyrelse bestående af 7-11 medlemmer. Hvis der op-

rettes fælles ledelse mellem ungdomsskole og skole kan byrådet træffe 

beslutning om sammensætning af den fælles bestyrelse. I lovgrundla-

get for folkeskolen fremgår det, hvilke grupper, der som minimum skal 

være repræsenteret.   

 

Kommunalbestyrelsen udarbejder en plan for kommunens ungdoms-

skolevirksomhed1.  

 

Enhver selvstændig ungdomsskole ledes af en ungdomsskoleinspektør. 

Ungdomsskoleinspektøren har den administrative og pædagogiske le-

delse af skolen og er ansvarlig for skolens virksomhed over for ung-

                                           
1 Byrådet vedtog med afsæt i ungdomsskoleloven i juni 2007 fritids- og ungdomsskole-
planen. 
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domsskolebestyrelsen og kommunalbestyrelsen. Ungdomsskoleinspek-

tøren er endvidere sekretær for ungdomsskolebestyrelsen og deltager i 

bestyrelsens møder uden stemmeret.  

 

Som følge af folkeskolereformen kan ledelsen af ungdomsskolen vare-

tages af en skoleleder, såfremt der vedtages fælles ledelse af skole og 

ungdomsskole. Ved fælles ledelse, er der ikke krav om en særlig leder 

for ungdomsskolen. 

 

3.1 Børn og Unge-politikken og effektmål 

Det primære afsæt for denne analyse er Aarhus Kommunes børn- og 

ungepolitik samt de fire overordnede effektmål for Børn og Unge.  

 

Visionen i børn- og ungepolitikken er, at kommunens børn og unge skal 

udvikle sig til: 

 

 Glade, sunde børn og unge med selvværd.  

 Personligt robuste, livsduelige og kreative børn og unge, som 

har et højt fagligt niveau og er rustede til at møde fremtidens 

udfordringer.  

 Børn og unge, der oplever medborgerskab og bruger det.  

 Børn og unge, der deltager i og inkluderer hinanden i fællesska-

bet. 

Med afsæt i børn- og ungepolitikken har byrådet formuleret nedenstå-

ende fire effektmål for Børn og Unge. 

 

Mål for læring og udvikling 

Magistratsafdelingen for Børn og Unge skal med høj faglighed og kvali-

tet arbejde for, at børn og unge i Aarhus Kommune tilegner sig de nød-

vendige faglige, personlige, sociale og kulturelle kompetencer, således 

at alle bliver i stand til at gennemføre et uddannelsesforløb og bliver 

rustede til at deltage aktivt i samfundet som demokratiske medborgere. 

 

Mål for trivsel og sundhed 

Magistratsafdelingen for Børn og Unge skal arbejde for at fremme triv-

sel, sundhed og selvværd for alle børn og unge i Aarhus Kommune med 

henblik på, at alle skal have en god opvækst med mulighed for at ud-

nytte egne evner og ressourcer bedst muligt. 
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Mål for rummelighed 

Magistratsafdelingen for Børn og Unge skal arbejde for at udvikle alle 

børn og unges respekt og ansvar for sig selv og andre, herunder evnen 

til at rumme forskellighed og mangfoldighed samt indgå i forpligtende 

fællesskaber. 

 

Mål for forældreinddragelse 

Magistratsafdelingen for Børn og Unge skal give børn og unge og deres 

forældre mulighed for medbestemmelse i forhold til de enkelte tilbud og 

stille krav om medansvar for børnenes udvikling. 

 

4 Beskrivelse af fritids- og 
ungdomsskoletilbuddene i Aarhus Kommune  

Med afsæt i det beskrevne lovgrundlag, effektmålene samt børn- og 

ungepolitikken vedtog byrådet i 2007 den nuværende fritids- og ung-

domsskoleplan. Denne byrådsbeslutning er afsættet for analysen ved-

rørende organiseringen af FU-området i Aarhus Kommune.  

 

Nedenstående er en beskrivelse af FU-området i dag. Beskrivelsen ta-

ger afsæt i den gældende FU-plan samt de elementer, der er tilført FU-

området siden FU-planens vedtagelse i 2007.  

 

Fritids- og ungdomsskoleområdet er målrettet børn og unge fra 5. klas-

se – 18 år. Formålet med fritids- og ungdomsskoletilbuddene er blandt 

andet at støtte børn og unge i de overgangsfaser som de gennemgår i 

deres udvikling fra ung til voksen. Fritids- og ungdomsskoleområdet 

skal særligt have fokus på de udsatte børn og unge. Dette er uddybet i 

afsnit 5.1.  

 

Større børn og unge bevæger sig i denne fase af deres liv i retning af 

en løsrivelse fra familien som den primære referenceramme til et soci-

alt liv i grupper med andre børn og unge. Dette er en naturlig udvikling 

på vejen mod at kunne mestre en selvstændig voksentilværelse. Sam-

tidig er det en periode, der rummer en række risici, hvis de sociale 

bånd til andre børn og unge ikke etableres, eller hvis den aktuelle 

gruppe, som den unge tilhører, er præget af samfundsmæssigt set uac-

ceptable normer og adfærd.  

 

Det er en periode i barnets og den unges liv, hvor kammeratskabs-

gruppen spiller en stigende og selvstændig rolle i barnets og den unges 

dannelsesproces, og de voksnes position og indflydelse skifter karakter. 
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Det er i fællesskabet med jævnaldrende, at børnene og de unge søger 

efter identitet og mening. Fællesskabet bliver dermed et dominerende 

lærings- og dannelsesmiljø for udvikling af personlige, faglige, sociale 

og kulturelle kompetencer.  

 

Det er også i denne periode, at pubertetens udfordringer for alvor 

kommer ind i billedet med kærester, venskaber, sex, rusmidler osv. De 

fleste børn og unge klarer disse udfordringer med hjælp fra forældre, 

kammerater, skole med mere, men for nogle unge kan disse udfordrin-

ger være altdominerende. De har behov for råd og vejledning, men sø-

ger det ofte ikke hos forældrene. Her spiller skolen og fritids- og ung-

domsskoletilbuddet en væsentlig rolle. 

 

Uddannelse er en vigtig del af ungdomslivet og langt de fleste unge vil 

gerne uddanne sig. Uddannelse er både afgørende for de fremtidige 

jobmuligheder og har også en vigtig identitetsskabende karakter.  Sam-

tidig er uddannelse koblet til en række konkrete forventninger om, at 

den unge skal vise engagement og handlekraft i forhold til sin uddan-

nelse. Herunder, at den unge er i stand til at bevæge sig hurtigt og 

målrettet gennem uddannelsessystemet og ud på arbejdsmarkedet.  

 

Alligevel synes en del unge at mangle motivation for at deltage i en stor 

del af det, der foregår på uddannelserne.2 En gruppe af de unge delta-

ger ikke i undervisningen, kommer for sent eller undlader at forberede 

sig tilstrækkeligt. Cirka 20 pct. af eleverne i Aarhus har således i regn-

skab 2012 opmærksomhedskrævende fravær, ligesom cirka 20 pct. af 

eleverne ikke består folkeskolens afgangsprøve i dansk og matematik 

(tallet er 12 pct., hvis specialklasserne ikke regnes med).  

 

Målgruppen for FU-området 

Byrådet besluttede i forbindelse med vedtagelsen af fritids- og ung-

domsskoleplanen i 2007, at FU-området har en særlig opgave i forhold 

til gruppen af udsatte børn og unge. Herunder, at indsatserne i særlig 

grad skal målrettes indsatser i socialt belastede områder, samt indsat-

ser målrettet styrkelse af integration, inklusion og sammenhængskraft i 

de lokale distrikter og områder i Aarhus.  

 

FU-områdets primære målgruppe er på den baggrund de udsatte børn 

og unge. Det er denne målgruppe, der primært fokuseres på i det pæ-

dagogiske arbejde. For at understøtte de udsatte børn og unge er det 

dog en forudsætning, at fritids- og ungdomsskoleområderne kan tilbyde 

                                           
2 Kilde: Niels Ulrik Sørensen, Camille Hutters, Noemi Katznelson og Tilde Juul: Unges mo-
tivation og læring, Hans Reitzels forlag, 2013 
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nogle ungemiljøer, hvor også de ressourcestærke unge kommer. Her-

ved får de udsatte unge mulighed for at indgå i ”sunde” ungefællesska-

ber. Dette kan støtte de udsatte unge i en udvikling mod større selv-

stændighed og evne til at træffe sunde valg. Ungemiljøerne kan både 

være i klubber og ungdomsskole med fokus på både det sociale og det 

faglige fællesskab. 

 

Fritids- og ungdomsskoletilbuddet hviler således på to ben, som er gen-

sidigt afhængige af hinanden. 

 

For det første har fritids- og ungdomsskoletilbuddet en række ydelser 

målrettet den primære målgruppe – de udsatte børn og unge. Indsat-

serne er integreret i de traditionelle klub- og ungdomsskoleaktiviteter, 

men foregår også som forstærkede indsatser, der er individuelt tilrette-

lagt. 

 

For det andet er der en række generelle tilbud, som er tilrettelagt for 

børn og unge fra 5. kl. – 18 år med henblik på, at børn og unge i denne 

aldersgruppe finder det attraktivt at deltage. Formålet med disse tilbud 

er primært at sikre, at der er nogle sunde ungemiljøer, hvor de unge 

har mulighed for at møde hinanden på tværs af geografi, baggrund og 

sociale skel. FU-tilbuddene kan dermed hjælpe de udsatte børn og unge 

ind i et positivt normfællesskab med de øvrige unge i klubberne. Klub-

berne og ungdomsskolen er således et sted, hvor både udsatte og res-

sourcestærke unge mødes i et ligeværdigt ungemiljø.  

 

Tanken bag tilrettelæggelsen af fritids- og ungdomsskoletilbuddet er 

dog ikke, at alle børn og unge fra 5. klasse skal deltage. Mange børn og 

unge i denne aldersgruppe går til andre aktiviteter i deres fritid, såsom 

spejder, fodbold og lignede, ligesom langt den største gruppe af børn 

og unge i aldersgruppen er i stand til at indgå i kammeratskabsrelatio-

ner, som ikke er organiseret af voksne.  

 

Ressourcefordeling mellem områderne 

Fritids- og ungdomsskoleområdet tildeles midler til 30 pct. af de unge 

mellem 5. klasse og 14 år samt 15 pct. af de unge mellem 14 og 18 år, 

som er bosat i det enkelte FU-område. Tildelingen er uafhængig af det 

aktuelle medlemstal (hvis et område har flere medlemmer end hen-

holdsvis 30 og 15 pct. modtager klubben alene den ekstra forældrebe-

taling). Da der ikke er budgetmodeller på området, vil det beløb, der 

tildeles pr. barn/unge for hhv. 30 pct. og 15 pct. alt andet lige blive 

mindre, når det generelle børnetal i aldersgruppen vokser.   
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Ungdomsskolebudgettet tildeles overvejende efter demografi, men en 

mindre del tildeles som faste beløb til ledelse, administration og tvær-

gående aktiviteter. 

 

Tabel 1 er en oversigt over de enkelte fritids- og ungdomsskoleområ-

ders børnetal, samt andel medlemmer af målgruppen i den enkelte al-

dersgruppe i områderne. I oversigten er andelen af medlemmer for 14 

– 17 år delt op i fritids- og ungdomsskoleklubber og folkeoplysnings-

klubber.  

 

Tabel 1: Fritidsklubber 5. kl.-13 år (budget 2014) 

5. klasse – 13 år 

Område Børnegrund-

lag 

Antal med-

lemmer 

Andel med-

lemmer (pct.) 

Antal 

klubber* 

Grenåvej Øst        1.267  679 54 5 

Grenåvej Vest        1.097  572 52 5 

Randersvej        1.023  579  57 7 

Viborgvej        1.278  409  32 7 

Silkeborgvej           992  475  48 4 

Toveshøj-Gellerup           531  128  24 2 

Skanderborgvej        1.211  605  50 5 

Horsensvej           985  430  44 5 

Oddervej        1.373  872  64 5 

I alt        9.757   4.749 49 45 

*Antal klubtilbud er opgjort som alle klubber samt underafdelinger, der har selvstændig 

indskrivning. 
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Tabel 2: Ungdomsklubber, folkeoplysningsklubber og åbne 
ungdomsskoleklubber 14-18 år (budget 2014) 

14-18 år 

Område Børne-

grund-

lag 

Antal medlemmer* Andel medlemmer 

(pct.) 

Antal klubber** 

FU FO ÅUK 

*** 

I alt FU FO ÅUK 

*** 

I 

alt 

FU FO ÅUK 

*** 

I 

alt 

Grenåvej 
Øst 

       
1.761  71  0 80  151  4 0 5 9 2 0 2 4 

Grenåvej 
Vest 

       
1.433  110  292  0  402  8 20 0 28 2 5 0 7 

Randersvej 
       

1.419  153  157  0  310  11 11 0 22 4 3 0 7 

Viborgvej 
       

1.833  279  290  0  569  15 16 0 31 5 3 0 8 

Silkeborg-
vej 

       
1.356  153  58  140  351  11 4 10 26 2 1 1 4 

Toveshøj-
Gellerup 

          
740  157  158  0  315  21 21 0 43 2 1 1 4 

Skander-
borgvej 

       
1.679  159  61  0  220  9 4 0 13 3 1 0 4 

Horsensvej 
       

1.493  139  75  0  214  9 5 0 14 3 1 0 4 

Oddervej 
       

1.856  0  261  113  374  0 14 6 20 0 3 1 4 

I alt 

     

13.570  1.221  1.352  333  2.906  9 10 2 21 23 18 5 46 

* Medlemmerne kan komme fra andre dele end lokalområdet. Dette er særligt gældende 

for FO-klubben i Toveshøj-Gellerup, som er et bydækkende motocross-tilbud 

**Antal klubtilbud er opgjort som alle klubber samt underafdelinger, der har selvstændig 

indskrivning.  

***Åbne ungdomsskoleklubber 
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Tabel 3: Ungdomsskoleaktiviteter 14-18 år 

Aktiviteter i ungdomsskolen i Aarhus Kommune 2012/13 

(eksempler på aktiviteter) 

Ungdomsskolevirksomhed i alt 12.283 deltagere 

Almen undervisning i alt  9946 deltagere 

boglige fag 2339 deltagere 

kreative fag 1751 deltagere 

samfund, kultur 2238 deltagere 

IT & medier 320 deltagere 

Sport og friluftsliv 1705 deltagere 

Prøveforberedende undervisning 1420 deltagere 

øvrige 173 deltagere 

Andre aktiviteter i alt 2337 deltagere 

Vejledningsforløb i samarbejde med UU 830 deltagere 

Brobygningsforløb 171 deltagere 

Øvrige  1336 deltagere 

Kilde: Ungdomsskolestatistikken 2012/13 

 

Organisering 

Med fritids- og ungdomsskoleplanen i 2007 blev alle kommunens fri-

tidstilbud fra 5. klasse – 18 år samlet i fritids- og ungdomsskoleområ-

derne som følger den eksisterende områdestruktur i Børn og Unge (dog 

er der ni FU-områder, da der er et FU-område som alene dækker Gelle-

rup).  

 

Figur 1 er et generelt organisationsdiagram for, hvordan et FU-område 

kan være organiseret. 
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Figur 1: Generelt organisationsdiagram for fritids- og 
ungdomsskoleområdet 

 
* Alle FU ledere i Aarhus Kommune er ansat efter Overenskomst for ledere i ungdoms-

skolen mellem Landsforeningen af Ungdomsskoleledere og KL. I overensstemmelse med 

overenskomsten gælder: 

 Jf. § 2 er alle FU ledere ansat på tjenestemandsvilkår. 

 Jf. § 4 stk. 2. Efter aftale med LU, er alle FU-ledere indplaceret med grundløn 

48  

 

Ved indplacering af FU-lederne på grundløn 48 eller 49 forudsætter 

overenskomstens § 2 stk. 3, at der tilligemed oprettes en mellemleder-

stilling på minimum grundløn 46 + 2.000. Der er derfor oprettet mel-

lemledere (vice FU-ledere) i hvert FU-område.  

 

Fritids- og ungdomsskoleområdernes tilbud 

Fritids- og ungdomsskoleområdet omfatter følgende tilbud: 

 

Fritidsklub (5. kl.-13 år) 

Alment klubtilbud med fokus på udsatte børn og unge. 

 

Ungdomsklub (14-18 år) 

Alment klubtilbud med fokus på udsatte børn og unge. 

 

Fritids - og  
ungdomsklub 

Fritidsklub 

                               FU - leder 
Vice FU - Leder * 

Fritidsleder 

Fritidsklub  

Fritidsleder 

Legeplads 

Fritidsleder 

Ungdomsskole 

Tværgående aktiviteter 

Fritidsklub  

FU - bestyrelse 

Fritids - og  
ungdomsklub 
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Åbne ungdomsskoleklubber (14-18 år) 

Der er i alt fem åbne ungdomsskoleklubber i Aarhus Kommune. De åb-

ne ungdomsskoleklubber er organiseret efter de samme betingelser 

som folkeoplysningsklubberne og modtager tilskud fra den ramme som 

fordeles af folkeoplysningsudvalget. De åbne ungdomsskoleklubber er i 

modsætning til folkeoplysningsklubberne organisatorisk forankret i fri-

tids- og ungdomsskoleområderne. 

 

Ungdomsskole (14-18 år) 

Alment ungdomsskoletilbud med fokus på udsatte unge. 

 

Pædagogisk ledede legepladser (5 kl.-18 år) 

De pædagogiske ledede legepladser er en slags værested for fritids- og 

ungdomsskoletilbuddets målgruppe, hvor de unge kan komme uden 

medlemskab, og hvor der er voksne til stede (dog med en lavere per-

sonaledækning end ved klubberne). De pædagogisk ledede legepladser 

anvendes desuden af andre brugere såsom dagplejere, dagtilbud og 

småbørnsfamilier.  

 

Børn og unge med handicap 

Fritids- og ungdomsskoletilbuddet skal understøtte inklusion af børn og 

unge med særlige behov i fritidslivet. Fokus er både på at understøtte 

børnenes og de unges deltagelse i små fællesskaber og i det store fæl-

lesskab. Fritids- og ungdomsskoleområdet samarbejder i den sammen-

hæng med specialskoler/specialklasser om at skabe sammenhæng for 

børnene/ de unge i hverdagen.  

 

Alle FU-områder modtager midler til at løfte opgaven med at understøt-

te børn med handicap. Herudover er nogle klubber indrettet til børn og 

unge med fysisk handicap. Da ikke alle klubber er indrettet til børn og 

unge med fysisk handicap, er fritidstilbuddet til børn og unge med fy-

sisk handicap ikke altid det fritidstilbud, som er nærmest den skole, 

som den unge går på.  

 

Ud over de klubber, som er indrettet handicapvenligt i fritids- og ung-

domsskoleområderne, er der i Børn og Unge også det specialpædagogi-

ske klubtilbud Holme Søndergård, som er målrettet udviklingshæmme-

de unge. Klubben er oprettet i henhold til dagtilbudslovens § 32, som 

beskrevet i afsnit 2.0. Klubben er forankret som en selvstændig enhed 

og klubbens leder refererer til områdechefen for område Skanderborg-

vej. Klubben Holme Søndergård har ikke samarbejde med fritids- og 

ungdomsskoleområdet, men står over for de samme udfordringer i for-

bindelse med implementeringen af skolereformen, da også Holme Søn-

dergårds åbningstid reduceres.  
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Bydækkende aktiviteter (5. klasse – 18 år) 

De bydækkende aktiviteter er målrettet hele FU-områdets målgruppe, 

men særligt de 14-18 årige benytter de bydækkende tilbud. Formålet 

med tilbuddene er, at de unge mødes på tværs af geografi og sociale 

skel omkring særlige aktiviteter. Formålet med de bydækkende aktivi-

teter er desuden, at skabe et sted for de unge ved større begivenheder 

i byen, såsom Aarhus festuge. 

 

Eksempler på bydækkende aktiviteter er festugearrangementer, klub-

skole, Gelleraps, Onemusicgeneration, SummerCLUB, Samarbejde om-

kring ungdomsuddannelser (workshops med mere), understøttelse af 

Børn og Unge-byrådet, fælles motionsdag, FUSK-festival med mere. 

 

Ad hoc prægede aktiviteter (5. kl. – 18 år) 

Eksempelvis sportsturneringer, ferieaktiviteter, pigeklub, sommerbus-

sen etc.  

 

Opsøgende medarbejdere (særlig indsats) 

Der er ansat 14 opsøgende medarbejdere (4 i Aarhus Syd, 7 i Aarhus 

Vest og 3 i Aarhus Nord) i fritids- og ungdomsskolen. Derudover finan-

sierer Børn og Unge 2 stillinger til Hot Spot/Drivremmen i Socialforvalt-

ningen. 

 

De opsøgende medarbejderes arbejde består af fire kerneopgaver: 1) 

lokal forankring, 2) direkte gadearbejde på de unges arenaer i kontakt, 

dialog og interaktion med de unge, 3) tværfagligt samarbejde i tæt 

samspil med lokale og centrale aktører, 4) kommunedækkende aktivi-

teter på tværs af distrikter. 

 

Gadeplansarbejdet har en stor kriminalpræventiv effekt, da gadeplans-

medarbejdere opnår kontakt til unge, der ikke er i skole, ungdomsklub 

eller lignende. En stærk negativ gadekultur er i sig selv en betydelig 

kriminalitetstruende faktor. Den bliver så meget desto større i forhold 

til børn og unge, der også på anden måde er kriminalitetstruede. 

 

Heltidsundervisningen  

Heltidsundervisningen er i dag forankret under områdechefen for områ-

de Horsensvej. Tilbuddet er et skoletilbud, som henvender sig til unge i 

alderen 14-18 år, som - grundet personlige, sociale og/eller faglige 

vanskeligheder - vurderes at få vanskeligt ved at klare sig videre i ud-

dannelsessystemet og tilværelsen generelt. 
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Tilbud uden for fritids- og ungdomsskoleområderne 

Ud over fritids- og ungdomsskoleområdernes tilbud er der 18 folkeop-

lysningsklubber. 

 

Folkeoplysningsklubberne er oprettet på baggrund af Folkeoplysnings-

loven og er organiseret med reference til Folkeoplysningsudvalget, som 

sekretariatsbetjenes af Kultur og Borgerservice. Folkeoplysningsklub-

berne modtager kommunalt tilskud, men er private klubber/foreninger. 

Ansvaret for folkeoplysningsklubbernes drift er placeret hos den enkelte 

folkeoplysningsklubs bestyrelse. Det betyder, at ledere og medarbejde-

re i folkeoplysningsklubberne ikke er ansat af Aarhus kommune, men af 

bestyrelserne. 

 

Folkeoplysningsudvalget har tilsynsforpligtigelsen af FO-klubberne. 

Børn og Unge udfører tilsynet på vegne af Folkeoplysningsudvalget og 

rapporterer en gang om året til Folkeoplysningsudvalget omkring tilsyn. 

 

Folkeoplysningsklubberne er målrettet unge fra 14 - 17 år. FU-området 

og folkeoplysningsklubberne har derfor samme aldersgruppe som mål-

gruppe for så vidt gælder ungdomsklub og ungdomsskole. 

 

Den økonomiske ramme for folkeoplysningsklubberne er i 2013 ca. 14 

mio. kr. Det er Folkeoplysningsudvalget, som udmønter rammen ud fra 

”principper for tildeling af budget til folkeoplysningsklubber og åbne 

ungdomsskoleklubber”, som er vedtaget af Folkeoplysningsudvalget. 

Kriterierne for at opnå midler er objektive kriterier som blandt andet 

udarbejdelse af virksomhedsplan, årsrapport, årsregnskab, medlemstal, 

åbningstimer etc. Alle klubber, der opfylder lovens formål, kan i prin-

cippet søge om tilskud, men i praksis er det alene de allerede eksiste-

rende FO-klubber, som søger tilskud.  

 

Folkeoplysningsklubberne indgår i dækningsgraden, når der tildeles 

budget til fritids- og ungdomsskoleområderne. Det vil sige, at hvis der 

er en folkeoplysningsklub i et fritids- og ungdomsskoleområde, vil dette 

område blive reduceret i budget ud fra medlemstallene i den pågæl-

dende folkeoplysningsklub. 

 



  

Side 21 af 100 

Budgettildeling 

Budgettet til fritids- og ungdomsskoletilbuddene fordeles mellem de ni 

fritids- og ungdomsskoleområder ud fra en række budgettildelingsprin-

cipper. Områdernes budgetter er i dag sammensat af otte elementer: 

 

1. Klubbudget 

2. Budget til pædagogisk ledede legepladser 

3. Midler til socialt udsatte 

4. Handicapmidler 

5. Ungdomsskolebudgettet 

6. Bygningsbudgettet 

7. Budget til ledelse 

8. Øvrige budgetposter 

 

De otte budgetposter er uddybet i bilag 1. 

 

Åbningstider 

Fritids- og ungdomsklubberne har ikke en fælles åbningstid, da det en-

kelte tilbud tilrettelægger åbningstiden ud fra de lokale behov. Generelt 

er fritidsklubberne dog åbne fra mellem ca. klokken 12.00 til mellem 

16.30 og 17.00. Herudover har mange af fritidsklubberne åbne en en-

kelt aften om ugen. Ungdomsklubberne har typisk åbent fra mellem 

17.00 og 18.00 til mellem 22.00 og 22.30. Mange af ungdomsklubber-

ne giver desuden mulighed for, at medlemmerne kan komme i den sid-

ste del af fritidsklubbens åbningstid. Ungdomsklubberne har typisk 

åbent to til tre dage om ugen. Herudover har mange af ungdomsklub-

berne åbent en eftermiddag i weekenden. Denne åbningstid vil i for-

længelse af folkeskolereformen blive kortere for fritidsklubberne som vil 

åbne gennemsnitligt to timer senere end i dag. Dette svarer til de 15 

mio. kr., som overføres fra FU-området til skoleområdet.  
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5 Det metodiske grundlag for fritids- og 
ungdomsskoletilbuddene 

Det metodiske grundlag for FU-området er forebyggelsesstrategien 

samt sløjfemodellen.  

 

Understøttelsen af de unge er med afsæt i forebyggelsestrekanten, 

hvor FU-områdets ansvar er, at sikre understøtte skolens og forældre-

nes indsatser. FU-området har nogle særlige strukturelle forudsætnin-

ger herfor, idet området har en mere fleksibel struktur end eksempelvis 

skolerne, herunder brug af personaler og ressourcer. 

 

Sløjfemodellen er den tilgang der anvendes til at opdage de unge, som 

har særlige udfordringer og som har brug for særlig understøttelse. 

Sløjfemodellen er med afsæt i den enkelte unge eller det enkelte barn, 

samtidig med, at modellen sætter fokus på omgivelsernes betydning for 

indsatsen. 

5.1 Forebyggelsesstrategien i Aarhus Kommune 

Den primære målgruppe for FU-området er børn og unge, der af for-

skellige årsager er udsatte. Det kan være unge med faglige problemer i 

skolen og/eller personlige problemer, udfordringer på hjemmefronten 

eller udfordringer med at indgå og fastholde venskaber med andre un-

ge.  

 

Aarhus Byråd vedtog i juni 2012, ”Forebyggelse af mistrivsel og risiko-

adfærd blandt børn og unge”. Det fremgår heraf, hvordan tænkningen 

er omkring forebyggelsesarbejdet i Aarhus Kommune. Herunder hvor-

dan kommunens indsatser tilrettelægges i forhold til de udsatte børn og 

unge ud fra et helhedsperspektiv.  

 

De fire principper for forebyggelsesstrategien 

Der formuleres i forebyggelsesstrategien fire overordnede principper for 

forebyggelsesarbejdet i Aarhus: 

 

 ”I Aarhus Kommune vil vi forebygge børn og unges mistrivsel og 

risikoadfærd ved at styrke de beskyttende faktorer og begrænse 

risikofaktorerne i børnene og de unges opvækst. 

 

 Vi vil arbejde med forebyggelse for alle børn. Vi vil styrke de 

børn og unge, der kan selv, understøtte de sårbare - og hjælpe 

de børn og unge, der har særlige behov, så alle børn på længere 

sigt kan blive selvhjulpne.  
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 Vi vil arbejde med forebyggelse både i forhold til det enkelte 

barn og – ung, i forhold til de fællesskaber børn og unge indgår i 

og i forhold til de institutionelle rammer omkring børn og unges 

opvækst.  

 

 Vi vil arbejde sammenhængende og helhedsorienteret på tværs 

af alder og problemstillinger.”  

Tænkningen i forebyggelsesstrategien:  

Der skelnes mellem risikofaktorer og beskyttende faktorer i relation til 

de unges adfærd.  

 

Risikoadfærd er adfærd, der kan have negative sundhedsmæssige kon-

sekvenser og/eller negative sociale konsekvenser. En indikator på risi-

koadfærd kan eksempelvis være usunde vaner, som for lidt motion og 

for meget alkohol, rusmidler, kriminalitet, fravær med mere. 

 

Beskyttende faktorer og risikofaktorer er en række vilkår, der har stor 

betydning for børn og unges udvikling og generelle trivsel. De beskyt-

tende faktorer er de faktorer, der modvirker eller udligner en risiko, 

som barnet eller gruppen ellers ville have været udsat for, fx uddannel-

se, robusthed og forældreinvolvering. De beskyttende faktorer skal 

medvirke til at opretholde barnets eller den unges trivsel. 

 

Dette er illustreret med forebyggelsestrekanten. Pilene afspejler den 

udvikling for de udsatte børn og unge, som er formålet med indsatser-

ne i FU. Fokus er på en positiv udvikling fra det ”gule” område til det 

”grønne” område. I figuren er ligeledes givet eksempler på risikofakto-

rer indenfor forskellige aldersgrupper.   
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Figur 2: Forebyggelsestrekanten 

 

 

Forebyggelsesindsatserne 

Den generelle indsats (i det grønne felt), retter sig mod alle børn og 

unge. Den vil typisk bestå i at fremme trivsel og sundhed generelt, så 

børn og unge forbliver sunde og trives, for dermed at hindre at sund-

hedsmæssige og sociale problemer overhovedet opstår. Den generelle 

indsats understøtter alle børn i forebyggelsestrekanten.

 

Den specifikke indsats (i det gule felt), retter sig mod potentielle risiko-

grupper. Indsatsen består i at minimere mistrivselssymptomer og gra-

den af udsathed med det formål at gøre potentielt udsatte børn og un-

ge selvhjulpne.  

 

Den individuelle indsats (i det røde felt) vil oftest bestå i en direkte in-

tervention i forhold til det enkelte individ. Målet med indsatsen er at af-

hjælpe og kompensere for problemer, som kan have baggrund i mis-

trivsel og social udsathed og/eller skyldes iboende vanskeligheder hos 

det enkelte barn.  

 

Både i relation til indsatser indenfor de ”gule” og ”røde” områder, gæl-

der det, at der kan være tale om indsatser af både kortere og længere 

varighed.  
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Som farverne i figuren illustrer, vil der i praksis være en glidende over-

gang mellem de forskellige målgrupper og indsatser i forebyggelsesar-

bejdet. Den primære målgruppe for FU-området er dog de børn og un-

ge, der placerer sig i og omkring det gule felt. Målet med indsatserne er 

over tid at skabe en bevægelse i retning af det grønne felt.  

 

Forudsætningen for en effektiv forebyggende indsats er, at der er 

sammenhæng og et passende forhold mellem de tre niveauer for fore-

byggelsesindsatsen. Fritids- og ungdomsskoleområdet har sammen 

med skolerne og Sociale Forhold og Beskæftigelse en særlig forpligtelse 

til at overvåge risikofaktorer og iværksætte indsatser for børn og unge i 

det gule/røde felt. Dette sker dog mest effektivt, hvis det foregår i et 

samspil med indsatser rettet mod unge i det grønne felt. Det betyder 

eksempelvis, at det kan være hensigtsmæssigt at lave et fritids- eller 

klubtilbud, der tiltrækker alle unge frem for et tilbud, der mere snævert 

målrettes den mindre gruppe af udsatte unge.   

5.2 Sløjfemodellen og tilgangen til de unge 

Fritids- og ungdomsskoleområdet i Aarhus har i samarbejde med Aar-

hus Universitet udviklet sløjfemodellen som redskab til, hvordan indsat-

serne udformes i forhold til og i samarbejde med de unge.  

 

Der tages i sløjfemodellen udgangspunkt i et helhedsperspektiv, hvor 

indsatserne og tilbuddene for de unge anskues ud fra fire perspektiver 

samt betragtninger omkring den unges omgivelser.   

 

De fire perspektiver er: 

 

 Hvordan unge rustes fagligt? (faglige kompetencer) 

 Hvordan unge rustes til at begå sig socialt? (sociale kompeten-

cer) 

 Hvordan unge rustes til at gennemføre? (relevans og mening) 

 Hvordan unge rustes ift. afklaring (tvivl om valg og fravalg) 

I tilrettelæggelse af indsatsen er der særligt fokus på: 

 

 Er det primært de unge, der skal arbejdes med? 

  Er det primært forældrene, der skal arbejdes med? 

  Er det primært vores rammer, der skal arbejdes med? 
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Figur 3: Sløjfemodellen 

 

 

 

Sløjfemodellen anvendes af FU-området til at ”spotte” og arbejde mål-

rettet med de udsatte børn og unge. Modellen kan bidrage med retning 

for indsatsen i forhold til det enkelte barn eller den enkelte unge. Mo-

dellen illustrer også, at bredde i forskellige typer af indsatser er vigtig 

for at nå børn og de unge med forskellige udfordringer. Som det frem-

går af det følgende afsnit er indsatserne indenfor FU-området under-

støttende og/eller supplerende i forhold til folkeskolen. FU-området kan 

ved en fleksibel, men samtidig fokuseret tilrettelæggelse af indsatserne 

bidrage til, at udsatte børn og unge understøttes i en positiv udvikling.  
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6 Effekt og ydelser indenfor fritids- og 
ungdomsskoleområdet i Aarhus Kommune 

Det følgende afsnit bygger på resultaterne af den inddragende proces 

vedrørende vision og mål for fremtidens tilbud til unge i Aarhus. 

 

I processen blev der peget på, at mange af de eksisterende mål for FU-

området fortsat er vigtige. Herudover blev der peget på områder, hvor 

FU-området med fordel kunne spille en tydeligere rolle. Disse resultater 

er afspejlet i dette afsnit.  

 

Afsnittet er inddelt i Børn og Unges fire effektmål. Under hvert effekt-

mål er effekter og ydelser for FU beskrevet med afsæt i den forebyg-

gende indsats samt sløjfemodellen. Der skelnes i afsnittet ikke imellem, 

om der er tale om en ydelse eller en effekt.  

 

Det skal indledningsvist fremhæves, at FU-områdets indsatser og resul-

tater er afhængige af et tæt og velfungerende samarbejde med andre 

aktører. Skoler, foreningsliv, Sociale Forhold og Beskæftigelse (social-

forvaltningen og UU), uddannelsesinstitutioner samt forældre er vigtige 

samarbejdspartnere.  Hertil kommer, at de unge selv inddrages. 

 

6.1 Læring og udvikling  

Noget af det, der som selvstændig faktor betyder mest i forhold til fo-

rebyggelses af risikoadfærd, er tilknytningen til skole og arbejdsmarke-

det. Fritids- og ungdomsskoleområdet skal derfor dels have fokus på at 

understøtte børn og unges faglige niveau og motivation til læring, og 

dels understøtte de unges valg og overgang til ungdomsuddannelse.   

 

FU-området har særlige kompetencer at byde ind med i forhold til børn 

og unges læring og udvikling. Især i forhold til udsatte børn og unge, 

men også i forhold til børn og unge indenfor forebyggelsestrekantens 

”grønne felt”.  Det er vigtigt for at opnå gode resultater, at de udsatte 

unge har andre og mere ressourcestærke unge at spejle sig i. Man bør 

samtidig være opmærksom på, at unge i det ”grønne felt” i højere grad 

vil påbegynde og gennemføre en uddannelse, hvis de har indblik i, hvad 

der motiverer dem.  

 

Fire dimensioner fremhæves således i dag til at have særlig betydning i 

forhold til at understøtte alle unges motivation til læring. De fire dimen-

sioner er, at:  

 



  

Side 28 af 100 

Unges motivation fremmes gennem den enkeltes interesse og læring: 

 Unges motivation har sit afsæt i den enkelte unges interesser og 

indre drive. Man kan også bruge benævnelsen ”indre motivati-

on” – altså en indre lyst til at engagere sig i læringssituationen.  

Unges motivation fremmes gennem fællesskabet og læringskonteksten: 

 Ved at fokusere på det fælles læringsmiljø og læringskontek-

sten, understøttes den enkelte unges motivation til læring og 

uddannelse.  

Unges motivation fremmes gennem anvendelses og nytteorientering: 

  Unge, som er orienteret mod omverdenen, det videre uddan-

nelsessystem – og ikke mindst arbejdsmarkedet, er mere moti-

veret til uddannelse og læring.  

Unges motivation fremmes gennem mening, dannelse og kritisk reflek-

sion.  

 Unge motiveres af at stimulere evnen til at undersøge verden og 

løse nye uforudsete problemer, samt afprøve viden i andre fagli-

ge og sociale sammenhænge. 

FU-området skal understøtte, at børn og unge finder frem til de områ-

der, hvor de kan opleve succes og føler sig god til noget. Dette kan 

blandt andet ske i samarbejde med det frivillige idræts- og foreningsliv. 

 

FU-området skal bidrage til at lette overgangen mellem grundskole og 

ungdomsuddannelserne. Herunder at bidrage med en fokuseret indsats 

og nye måder at nå de grupper af unge, der i dag ikke lykkedes med en 

ungdomsuddannelse. 

 

FU-området skal understøtte de unges faglige kompetencer og fritidstil-

buddet skal støtte og vejlede den unge i sit valg af uddannelse. Dette 

skal også ses i relation til reformen af erhvervsuddannelserne.  

 

FU-området skal skabe attraktive lærings- og ungemiljøer, der motive-

rer de unge til læring og udvikling. Attraktive lærings- og ungemiljøer 

skal spejle de unges livsform og interesser.  

 

FU-området skal tilbyde specifikke og målrettede forløb, som styrker 

den enkeltes faglighed. Dette kan eventuelt ske gennem udarbejdelse 

af uddannelsesplaner, prøveboostere, brobygningsforløb, mentorord-

ning, fritidsundervisning med mere.  

 

At få flere unge til at påbegynde og afslutte en ungdomsuddannelse 

kræver et tæt samspil mellem interne aktører i Børn og Unge, Sociale 
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Forhold og Beskæftigelse, samt til uddannelsesinstitutioner, vejledere, 

erhvervslivet og andre relevante aktører. FU-området skal prioritere og 

udvikle dette samarbejde.   

 

Fritids- og ungdomsskoleområdet skal have fokus på fleksibilitet og 

derigennem sikre de unges mulighed for at blande eksperimenterende 

og traditionelle fag. 

6.2 Sundhed og trivsel 

FU-området skal styrke de beskyttende faktorer, der fremmer børn og 

unges sundhed og trivsel, samt bidrage til at reducere de risikofaktorer, 

der gør børn og unge mere udsatte. Disse faktorer er blandt andet for-

bundet med graden af skoletilknytning, tilknytning til det lokale for-

eningsliv, forældreinvolvering, samt børn og unges individuelle me-

stringskompetencer. Indsatserne vil ofte bestå at etableringen af sam-

menhængende og helhedsorienterede indsatser der fremmer sundhed 

og trivsel.  

 

I FU-området iværksættes disse indsatser i fællesskabet, hvor barnet 

og den unge får plads til sig selv og samtidig også lærer at dele plads 

med andre børn, unge og voksne. Således tilbydes børnene og de unge 

relevante fællesskaber hvor de kan afprøve deres kompetencer indenfor 

forskellige områder (jf. sløjfemodellen). 

 

Pejlemærket for FU-området er overordnet set, at understøtte børnene 

og de unges livsmestring. Livsmestring betyder, at man lærer at delta-

ge i samfundet og kender de konceptionelle sammenhænge. Herunder 

kender de demokratiske spilleregler, samt udvikler tolerance og med-

borgerskab. Det giver forståelse og mulighed for at begå sig i forskelli-

ge kulturelle sammenhænge lokalt, nationalt og globalt.  

 

I relation til valg af uddannelse betyder livsmestring, at man har selv-

indsigt, og evner valg og fravalg.  Dette øger sandsynligheden for rig-

tigt uddannelsesvalg og bidrager til fastholdelse i undervisningssyste-

met.  

 

FU-området skal i særlig grad have fokus på forebyggelse ved at un-

derstøtte livsmestringen hos de børn og ung,e der er placeret i det gule 

og røde felt. Det er børn og unge, der netop er kendetegnende ved at 

have brug for grundlæggende viden om, hvordan man indgår i samfun-

det, sociale sammenhænge og på arbejdsmarkedet. 
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Der skal for den yngste del af fritids- og ungdomsskoleområdets mål-

gruppe være fokus på lokale tilbud og indsatser, herunder også det fri-

villige idræts- og foreningsliv. I relation til den ældste del af målgrup-

pen skal fokus også være på aktiviteter og indsatser, der understøtter 

overgangen fra det lille fællesskab til det store fællesskab. 

  

De pædagogisk ledede miljøer og aktiviteter efter skoletid skal målret-

tes til alle børn og unge, da en effektiv forebyggelsesindsats spiller 

sammen med de almene tilbud.    

 

Der skal i indsatserne indgå et fokus på dannelse og medborgerskab, 

som tager afsæt i læring om de demokratiske værdier og traditioner. 

Dette gøres via processer og aktiviteter, hvor børn og unge får stor ind-

flydelse på indholdet. 

6.3 Rummelighed 

Fritids- og ungdomsskoleområdet i Aarhus Kommune skal via en fore-

byggende indsats bidrage til inklusion af udsatte børn og unge samt 

børn og unge med særlige behov.  

 

Der er ofte en tæt sammenhæng mellem de vanskeligheder, børn og 

unge oplever, og de vilkår de lever under. Unge med meget komplekse 

problemstillinger er ofte kendetegnet ved at have vanskelige opvækst-

betingelser for eksempel i form af forældres ledighed, somatisk eller 

psykisk sygdom, skilsmisse med videre.  

 

En effektiv forebyggende indsats bygger på at sikre sammenhæng, 

samtidig og passende forhold mellem de tre niveauer for forebyggelse 

(de generelle, specifikke og individuelle indsatser). Desuden bygger den 

på inddragelse og samarbejde med forældrene.  

 

Undervisningen i ungdomsskolen sigter bredt på unge fra 14.- 17 år, 

men har en særlig forpligtelse over for udsatte unge, som et supple-

ment til folkeskolens undervisning. FU-området kan ved tilrettelæggelse 

af skoletilbud i et fritidstilbud, være en understøttende faktor i over-

gangen fra skole til ungdomsuddannelse.  FU-området kan på samme 

måde understøtte børn og unge, som i en kortere eller længere periode 

ikke kan rummes i skolen.  

 

Et aktivt fritidsliv og deltagelse i sunde sociale fællesskaber har en po-

sitiv effekt på alle unges trivsel. Men for udsatte børn og unge kan det 

være nøglen til at finde ud af, hvad man er god til, være et vigtigt fri-

rum, samt være forudsætningen for et sundt socialt og aktivt liv med 

andre børn og unge.   
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FU-området skal bidrage til alle børn og unge er en del af et velfunge-

rende og sundt fællesskab, der understøtter deres udvikling og trivsel.  

 

FU-området har en kerneopgave i de udsatte boligområder i Aarhus 

Kommune og skal understøtte en aktiv fritid for alle børn og unge i dis-

se områder.  

 

FU-området skal bidrage til, at børn og unge med særlige udfordringer 

bringes tilbage på rette spor (bevægelse mod det grønne felt i forebyg-

gelsestrekanten), så de inkluderes og fastholdes i skole og uddannelse.  

 

FU-området skal understøtte, at udsatte børn og unge inkluderes i civil-

samfundet og idræts- og foreningslivet. Både ved at understøtte børne-

ne og de unges deltagelse og ved at understøtte foreningslivet.   

 

Fritids- og ungdomsskoleområdet indgår aktivt i det tværfaglige samar-

bejde i regi af distriktssamarbejdet.  Dette foregår på tre forskellige ni-

veauer: 1) det generelle tværgående samarbejde i skoledistriktsgrup-

perne, 2) arbejdet i de aldersopdelte grupper, 3) Netværkssamarbejdet 

med deltagelse af forældre, barnet / den unge og medarbejder med 

opgaver direkte i forhold til barnet/den unge.  

 

Fritids- og ungdomsskoleområdet indgår i det opsøgende arbejde som 

består af fire kerneopgaver; 1) lokal forankring, 2) direkte gadearbejde 

på de unges arenaer i kontakt, dialog og interaktion med de unge, 3) 

tværfagligt samarbejde i tæt samspil med lokale og centrale aktører, 4) 

kommunedækkende aktiviteter på tværs af distrikter. 

 

6.4 Forældresamarbejde 

En vigtig del af den læringsforståelse som FU-området har arbejdet ef-

ter siden FU-planens vedtagelse i 2007 er, at læring foregår på alle 

tidspunkter og i alle situationer. Ikke mindst når børnene og de unge er 

sammen med deres forældre. Det er derfor afgørende, at forældrene 

tager ansvar for deres børn og unge og deltager aktivt i deres læring og 

udvikling. FU-området har en særskilt opgave i relation til at understøt-

te dette. 

 

På FU-området skal de unge ligeledes involveres direkte i udformningen 

af tilbuddenes rammer og indhold. Indsatsen skal bygge på, at de unge 

tager et personligt ansvar for deres liv, samt at Fritids- og ungdoms-

skoleområdets indsats understøtter dem heri. 
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Idet FU-tilbuddet spænder fra 5. klasse – 18 år, vil forældreinddragel-

sen og understøttelsen være mest udpræget hos de mindre årgange, 

mens de unges egen involvering vil være stigende op imod de 18 år.  

 

I de unges bevægelse mod større selvstændighed bliver de unge grad-

vist mere aktive i udformningen af deres eget skole- og fritidsliv. De 

unge begynder at få større medbestemmelse og stifter bekendtskab 

med beslutningsformer og medborgerskab. Fritids- og ungdomsskole-

området skal understøtte denne udvikling.  

 

De unge skal involveres aktivt i udformningen af aktiviteternes rammer 

og indhold, så de matcher de unges interesser og behov.  

 

Forældresamarbejdet skal i særlig grad understøttes og udvikles som 

en del af det forebyggende arbejde i udsatte bydele samt i forhold til 

udsatte børn og unge.  

7 Organisering af gademedarbejdere 

I Budget 2014 fremgår det, at der skal ske en ”styrket gadeplansind-

sats via sammenlægning af gadeteams”.  Af teksten fremgår følgende:  

 

Forligspartierne er enige om, at indsatserne, der gennemføres af gade-

teams i henholdsvis Børn og Unge og Sociale Forhold og Beskæftigelse, 

er kriminalitetsforebyggende og skaber større tryghed i de udsatte bo-

ligområder.  

 

De opsøgende indsatser i de forskellige afdelinger understøtter hinan-

den, men det er forligspartiernes opfattelse, at gadeplansindsatsen vil 

kunne styrkes via en sammenlægning af de forskellige teams. Det un-

dersøges nærmere, hvor de organisatorisk mest hensigtsmæssigt kan 

placeres.  

 

Det er forligspartiernes opfattelse, at et fortsat tæt samarbejde mellem 

Børn og Unge og Sociale Forhold og Beskæftigelse er en forudsætning 

for en succesfuld indsats, da kontakten mellem Socialforvaltning, skoler 

og klubber er afgørende for at kunne løfte den kriminalitetsforebyggen-

de og tryghedsskabende indsats i de udsatte boligområder. 

 

Det opsøgende arbejde på ungdomsområdet er i Aarhus Kommune 

knyttet til nogle af de kerneydelser og opgaver, som henholdsvis Børn 

og Unge og Sociale Forhold og Beskæftigelse har i deres ressort. 
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Gademedarbejdere i Børn og Unge 

De 14 opsøgende gademedarbejdere i Børn og Unge er organiseret un-

der FU-området. De er fordelt således: 4 i Aarhus syd, 7 i Aarhus Vest 

og 3 i Aarhus Nord. 

 

Ud over de 14 opsøgende gademedarbejdere forankret under FU-

området, finansierer Børn og Unge 2 stillinger til Hot Spot/Drivremmen 

i Socialforvaltningen. 

 

Gademedarbejderne understøtter FU-områdets særlige forpligtigelse 

over for de mest udsatte børn og unge. Gademedarbejderne har kon-

takt til både de udsatte børn og unge, som er i klubberne, men også til 

de børn og unge, som ikke er medlem i en klub. Gademedarbejderne 

understøtter de mest udsatte børn og unge ved blandt andet at gøre 

dem opmærksomme på de tilbud, der er i FU-området samt understøt-

ter de unge i at undgå kriminalitet, rusmidler med mere.  

 

Gadeplansarbejdet har en stor kriminalpræventiv effekt, da gadeplans-

medarbejdere opnår kontakt til unge, der ikke er i skole, ungdomsklub 

eller lignende. En stærk negativ gadekultur er i sig selv en betydelig 

kriminalitetstruende faktor. Gadeplansindsatsen skal virke på de unges 

deltagelse og gennemførelse af skolegang og ungdomsuddannelse. 

  

Gadeplansindsatsen er derfor central for den forebyggende indsats i 

Børn og Unge, hvor gademedarbejderne har fokus på de unge, som er i 

risiko for at bevæge sig ud i kriminalitet, misbrug eller lignende. Gade-

plansmedarbejderne i Børn og Unge er forankret i normalområdet, hvil-

ket præger deres indsats for de udsatte unge. Indsatsen sker, som og-

så tidligere beskrevet, med afsæt i, at understøtte de udsatte unge i at 

indgå i et sundt ungemiljø. Dette sker med afsæt i klubtilbud og ung-

domsskoletilbud, hvor de udsatte unge har mulighed for at indgå i et 

positivt fællesskab med mere ressourcestærke unge. 

 

For at gadeplansindsatserne skal have den ønskede effekt må de tage 

udgangspunkt i et stærkt tværfagligt samarbejde mellem boligforenin-

ger, lokalpoliti, områdets skoler, klubber, forvaltninger, forældre og fri-

villige organisationer. 

 

Gademedarbejdere i Sociale Forhold og Beskæftigelse 

Gadeplansindsatsen er organisatorisk placeret i Socialforvaltningens 

søjle for ’Familie, Børn og Unge’ i HotSpot Centret og under overordnet 

ledelse af HotSpot chefen. HotSpot Centrets gadeplansindsats består af 

en helhedsorienteret gadeplansindsats og Drivremmen. 
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Gadeplan /Hot Spot har 18 stillinger fordelt med 6 på Drivremmen, 3 i 

Syd (hvoraf 1 er tidsbegrænset til ultimo 2014) og 14 i Vest (hvoraf 4 

er tidsbegrænset til ultimo 2014).   

 

HotSpot Centrets gadeplansindsats arbejder ud fra Servicelovens til-

gang, hvor der både er en defineret social- og en almen forebyggende 

indsats i den forstand, at den individuelle indsats skal have inkluderen-

de perspektiv til almenområdet.  

 

Fremadrettet organisering 

På baggrund af forebyggelsesstrategien, som er beskrevet i afsnit 5.1, 

kan gadeplansindsatsen illustreres ved, at gademedarbejderne i Børn 

og Unge understøtter de unge, der befinder sig i det gule område, med 

at indgå i fællesskaber med unge, der befinder sig i det grønne område. 

Herved understøttes de udsatte unge i at bevæge sig tættere på det 

grønne område/normalområdet. Gadeplansindsatsen i Sociale Forhold 

og Beskæftigelse har fokus på at nå de unge, som befinder sig i det rø-

de område. Gademedarbejderne i Sociale Forhold og Beskæftigelse un-

derstøtter derfor de unge i at bevæge sig fra det røde område over 

mod det gule og grønne område.  

 

Samlet set dækker de opsøgende indsatser derfor hele forebyggelses-

strategien fra den forebyggende over den foregribende til den indgri-

bende indsats. I bilag 3 er der en mere uddybende beskrivelse af gade-

plansindsatsen. 

 

Der er på nuværende tidspunkt to analyser i gang, som forventes at få 

konsekvenser for den nuværende organisering af gadeplansmedarbej-

derne:   

 

1. Den indeværende analyse af FU-område forventes at få konse-

kvenser for organiseringen af de opsøgende medarbejdere, af-

hængigt af, hvilken model der peges på.  

2. Der er i Sociale Forhold og Beskæftigelse en analyse i gang af 

HotSpot Centeret, hvilket også forventes at få betydning for de 

opsøgende medarbejdere.  

Resultaterne af disse to analyser skal ses i sammenhæng, før den frem-

tidige organisering af gademedarbejderne besluttes.  
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Der er tre overordnede modeller for, hvordan gadeplansmedarbejderne 

kan samles: 

 

A. Gadeplanmedarbejderne organiseres under Børn og Unge 

 

B. Gadeplansmedarbejderne organiseres under Sociale Forhold og 

Beskæftigelse 

 

C. Gadeplansmedarbejderne deles mellem Børn og Unge og Sociale 

Forhold og Beskæftigelse, men eventuelt med en anden organi-

sering end i dag 

I tilfælde af, at FU-området nedlægges som et selvstændigt organiseret 

område i Børn og Unge forankres indsatsen i Sociale Forhold og Be-

skæftigelse. 

 

Uanset hvilken organisering, der vælges, vil der være nogle snitfla-

der/samarbejdsflader, som skal håndteres. Hvis hele gadeplansindsat-

sen organiseres i den ene af forvaltningerne vil der være behov for, at 

sikre en helhedsindsats med afsæt i forebyggelsesstrategien. Hvis hele 

indsatsen forankres i Børn og Unge, vil der være behov for at sikre, at 

de mest udsatte unge fortsat understøttes af den opsøgende indsats. 

Hvis hele indsatsen forankres i Sociale Forhold og Beskæftigelse, vil det 

på samme måde være vigtigt at sikre en forankring til normalområdet 

med henblik på, at understøtte de udsatte unge i at indgå i positive 

normfællesskaber med andre unge. Hvis indsatsen fortsat er delt mel-

lem de to magistratsafdelinger, vil der være samarbejdsflader i forhold 

til, at målgruppen for indsatsen er overlappende. 

 

Med afsæt i resultaterne fra de to analyser vil byrådet blive forelagt et 

forslag til den fremtidige organisering af gademedarbejderne. 
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8 Beskrivelse af modeller for fremtidig 
organisering af fritidstilbuddet i Aarhus 
Kommune 

Med afsæt i de beskrevne effekter og ydelser for fritids- og ungdoms-

skoleområdet er i denne analyse beskrevet tre overordnede modeller 

for en fremtidig organisering af det kommunale fritidstilbud i Aarhus 

Kommune.  

 

Modellerne er udarbejdet med afsæt i, at folkeskolereformen vil påvirke 

FU-områdets organisering. Modellerne er ikke udømmende, men er 

overordnede modeller, med forskellige styrker og svagheder. Modeller-

ne kan kombineres på forskellig måde, ligesom der eventuelt kan peges 

på andre modeller.  

 

For det første skal der fremadrettet være et endnu tættere samarbejde 

mellem undervisningsdelen og fritidsdelen. Dette er en konsekvens af, 

at skoledagen bliver længere, og at fritidstilbuddene i endnu højere 

grad end i dag skal samarbejde med undervisningsdelen. 

 

For det andet vil kapacitetsudnyttelsen af FU-områdets fysiske facilite-

ter blive mindre som konsekvens af den reducerede åbningstid.  

 

For det tredje betyder den reducerede åbningstid, at det vil være van-

skeligere for FU-området at fastholde fuldtidsstillinger i samme omfang 

som i dag. Fremadrettet forventes tilbuddene til den yngste del af mål-

gruppen at starte klokken 14.00.  

 

Hvis der bliver færre fuldtidsstillinger i FU-områderne må stillingerne 

forventes at blive mindre attraktive for medarbejderne, hvilket over tid 

vil medføre, at det kan blive vanskeligt at rekruttere de bedst kvalifice-

rede medarbejdere. Hvis det bliver vanskeligt at rekruttere de bedst 

kvalificerede medarbejdere vil det få betydning for ydelsen og effekten 

af indsatsen i FU-området. 

 

Den måde som FU-området i dag er organiseret på har vist sig god til 

at understøtte målsætningen om, at skabe et fritidstilbud med særligt 

fokus på de udsatte børn og unge. Derfor er model 1 en fastholdelse af 

den nuværende overordnede struktur med mindre justeringer. De krav, 

der stilles til øget samarbejde mellem undervisning og fritid som følge 

af folkeskolereformen, vil godt kunne løftes inden for den nuværende 

organisering. 
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Folkeskolereformen fordrer et tættere samarbejde mellem undervisning 

og fritid, hvorfor model 2 og 3 i forskelligt omfang organiserer det 

kommunale fritidstilbud som en del af skolerne.  

 

Endelig kan man i højere grad end i dag forankre en del af det kommu-

nale fritidstilbud som del af det frivillige idræts- og foreningsliv. Dette 

vil blive understøttet af en organisering, hvor fritidstilbuddet er foran-

kret under Kultur og Borgerservice, som administrerer støtte til frivillige 

og private foreninger. Dette er ikke foreslået som model, idet byrådet i 

forbindelse med vedtagelsen af styreforms- og strukturudvalgets be-

tænkning besluttede, at fritidstilbuddet skal være forankret under Børn 

og Unge. 

 

Fælles for de tre modeller er, at de er beskrevet som overordnede mo-

deller, hvor det fremgår, hvilke ændringer modellerne vil medføre i for-

hold til i dag. Den konkrete udmøntning af modellerne vil på baggrund 

af høringen blive beskrevet i en senere indstilling til byrådet. 

 

På baggrund af folkeskolereformen skal elever fremadrettet tilbringe en 

større del af deres dag i skolen. Dette medfører blandt andet, at fritids- 

og ungdomsskoletilbuddene fra august 2014 skal dække en mindre del 

af dagen. Konkret forventes det, at tilbuddene til de yngste børn i mål-

gruppen kan starte to timer senere. På den baggrund har byrådet i for-

bindelse med budget 2014 besluttet, at flytte 15 mio. kr. årligt fra fri-

tids- og ungdomsskoleområdet til skoleområdet.  

 

Fritids- og ungdomsklubberne har ikke en fælles åbningstid, da det en-

kelte tilbud tilrettelægger åbningstiden ud fra de lokale behov. Generelt 

er fritidsklubberne dog åbne fra mellem ca. klokken 12.00 til mellem 

16.30 og 17.00. Herudover er mange af fritidsklubberne åbne en enkelt 

aften om ugen. Ungdomsklubberne har typisk åbent fra mellem 17.00 

og 18.00 til mellem 22.00 og 22.30. Mange af ungdomsklubberne giver 

desuden mulighed for, at medlemmerne kan komme i den sidste del af 

fritidsklubbens åbningstid. Ungdomsklubberne har typisk åbent to til tre 

dage om ugen. Herudover har mange af ungdomsklubberne åbent en 

eftermiddag i weekenden. Denne åbningstid vil i forlængelse af folke-

skolereformen blive kortere for fritidsklubberne som vil åbne gennem-

snitligt to timer senere end i dag. Dette svarer til de 15 mio. kr., som 

overføres fra FU-området til skoleområdet.  

 

I alle modeller er der således reduceret med 15 mio. kr. i forhold til det 

nuværende budget.  
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Tabel 4 og 5 illustrerer budgettet for de ni fritids- og ungdomsskoleom-

råder i 2014 før og efter fuld indfasning af folkeskolereformen. Det skal 

bemærkes, at eftersom reformen først træder i kraft pr. august 2014 

vil reduktionen i 2014 være med 5/12-effekt. 

 

Tabel 4: Budget for FU-områderne før reform (budget 
2014) 

 

Budgetelementer 

(mio. kr.) 
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Samlet 

Klubbudget 10,6 11,0 12,4 10,8 9,8 4,4 11,3 9,2 10,9 90,4 

Pædagogisk lede-

de legepladser* 1,2 1,4 1,4 5,5 0,0 1,6 1,2 4,7 2,4 19,3 

Socialt udsatte 0,0 0,7 1,8 3,5 0,4 3,8 1,4 0,8 0,3 12,7 

Handicapmidler 6,3 4,6 6,6 12,0 2,8 4,0 7,2 9,4 6,6 59,4 

Ungdomsskole 3,0 2,4 2,3 2,9 2,7 1,2 2,7 2,5 3,0 22,5 

Bygningsbudget 0,8 1,3 1,6 1,7 0,7 0,8 0,8 1,2 1,0 9,9 

Ledelse 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 5,3 

Øvrige 0,2 0,3 0,4 0,1 0,5 -0,3 0,1 0,2 0,4 1,9 

Samlet budget 22,6 22,1 26,9 37,1 17,5 16,0 25,3 28,5 25,2 221,4 

* Byrådet har besluttet at flytte aktiviteterne fra Hjortensgade til Børnenes Jord i Sølyst 

Gade (jf. byrådsmøde den 26. juni 2013), hvorfor budgettet er tilpasset denne beslut-

ning. 
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Tabel 5: Budget for FU-områderne efter reform (budget 
2014) 

 

Budgetelementer 

(mio. kr.) 
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Samlet 

Klubbudget 9,4 9,9 11,3 10,0 8,7 4,1 10,1 8,3 9,3 81,1 

Pædagogisk lede-

de legepladser* 1,2 1,4 1,4 5,5 0,0 1,6 1,2 4,7 2,4 19,3 

Socialt udsatte 0,0 0,6 1,6 3,1 0,4 3,4 1,3 0,7 0,3 11,4 

Handicapmidler 5,8 4,2 6,1 11,1 2,6 3,7 6,7 8,7 6,1 55,0 

Ungdomsskole 3,0 2,4 2,3 2,9 2,7 1,2 2,7 2,5 3,0 22,5 

Bygningsbudget 0,8 1,3 1,6 1,7 0,7 0,8 0,8 1,2 1,0 9,9 

Ledelse 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 5,3 

Øvrige 0,2 0,3 0,4 0,1 0,5 -0,3 0,1 0,2 0,4 1,9 

Samlet budget 20,9 20,7 25,2 35,0 16,1 15,1 23,4 26,9 23,1 206,3 

* Byrådet har besluttet at flytte aktiviteterne fra Hjortensgade til Børnenes Jord i Sølyst 

Gade (jf. byrådsmøde den 26. juni 2013), hvorfor budgettet er tilpasset denne beslutning 

 

Med afsæt i folkeskolereformens konsekvens for FU-området er der pe-

get på tre overordnede modeller. De tre modeller skal ses som hoved-

retninger, som i varierende omfang kan justeres, ligesom elementer fra 

nogle modeller kan flyttes over i andre modeller. Nedenfor er en kort 

beskrivelse af de tre modeller.  

 

I alle modellerne er det forudsat, at opgaven med at tilbyde fritidstilbud 

til børn og unge med handicap varetages der, hvor klubtilbuddene er 

forankret. 

 

Alle modeller forudsætter, at FO-klubberne fremadrettet forankres i 

Kultur og Borgerservice. De to af modellerne forudsætter desuden, at 

legepladserne flyttes ubemandede til Teknik og Miljø.  

 

Model 1 

I model 1 fastholdes den overordnede struktur. Der er to scenarier un-

der model 1, hvor der i mindre og større omfang fokuseres på en mere 

rationel tilbudsstruktur i forhold til drift af bygninger. 

 

Antagelsen i denne model er, at den nuværende organisering af FU-

området understøtter formålet med fritidsindsatsen som beskrevet i FU-

planen. De ovenfor beskrevne udfordringer for FU-området i forbindelse 
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med skolereformen er mulige at rumme inden for den nuværende or-

ganisering med de nødvendige justeringer. 

 

Model 1 er fortsat et FU-område, hvis primære fokus er de udsatte børn 

og unge.  

 

Model 2 

I model 2 integreres det nuværende FU-område delvist eller helt i sko-

len. Der er to scenarier under model 2. Baggrunden for at have to sce-

narier er, at det ikke nødvendigvis er hele FU-området der skal flyttes 

ind på skolen. Derfor er der er i scenarium 1 et forslag om at forankre 

fritidsklubberne (5. – 7. klasse) i skolen. Det er fritidsklubdelen der bli-

ver mest berørt af skolereformen, da det er fritidsklubberne som frem-

adrettet bliver skåret i deres åbningstid, hvorfor det er den del, der fo-

reslås integreret i skolen. 

 

I det andet scenarium forankres hele FU-området (med få undtagelser) 

under skolen. 

 

Model 2 er således med afsæt i skolereformens fokus på et tættere 

samspil mellem undervisning og fritid.  

 

I denne model bliver tilbuddet i højere grad bliver et alment tilbud end i 

den nuværende organisering. De udsatte børn og unge vil i denne mo-

del blive understøttet som del af skolernes fokus på inklusion. Dette 

skyldes, at der i model 2 ikke er de samme forudsætninger for at priori-

tere ressourcer på tværs til fordel for de udsatte børn og unge, som der 

i den nuværende organisering med ni FU-områder.  

 

Model 3 

Model 3 er en distriktsmodel, hvor skole, dagtilbud og FU forankres un-

der en distriktsleder. Der er en distriktsleder i hvert distrikt (svarende 

til de nuværende skoledistrikter). Implementering af modellen kræver, 

at der kan gives dispensation fra lov om folkeskoler.  

 

Modellen er således en videreudvikling af model 2. I model 2 samles 

skole og FU, og i model 3 tages dagtilbuddene med. Model 3 er således 

en fuld implementering af 0-18 års perspektivet. 

 

De forhold der gør sig gældende i model 2, gør sig også gældende i 

model 3. 
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Øvrige muligheder for organisering 

I analysen er der som beskrevet ovenfor tre modeller, hvor FU-området 

fortsat er placeret i Børn og Unge, men med forskellig organisering. 

 

En fjerde model kunne være, at man flyttede området organisatorisk til 

Kultur og Borgerservice. En sådan model vil understøtte en tydeligere 

sammenhæng mellem det kommunale fritidsområde og det frivillige 

idræts- og foreningsliv. Modellen vil derfor gøre det lettere at forankre 

en del af det kommunale fritidstilbud i det frivillige idræts- og for-

eningsliv. 

 

I en sådan organisering er udgangspunktet, at Børn og Unge ikke vare-

tager fritidsopgaven for børn efter 4. klasse.  

 

Det vil være Kultur og Borgerservice som skal fastlægge de indholds-

mæssige aspekter af fritidstilbuddene i Aarhus kommune. Det er såle-

des Kultur og Borgerservice som i en sådan model løfter den kommuna-

le forsyningsforpligtelse, om at tilbyde passende fritids- og klubtilbud, 

samt andre socialpædagogiske fritidstilbud (jf. dagtilbudsloven). 

 

I forbindelse med byrådets vedtagelse af styreform- og strukturudval-

gets betænkning den 30. januar 2013, besluttede byrådet blandt andet 

også, at FU-området fortsat skal være forankret i Børn og Unge. En or-

ganisering af fritidstilbuddet under Kultur og Borgerservice, er derfor 

ikke yderligere beskrevet i denne analyse. 
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Nedenfor følger en oversigt over de opstillede modeller og scenarier. 

 

Figur 4: Oversigt over modeller og scenarier i analysen 

Scenarier Beskrivelse 

Model 1: Fastholdelse af den overordnede struktur 

1A De i budgetforliget udmeldte tilpasninger implementeres inden for de 

eksisterende rammer – i praksis en reduktion af åbningstiden i fritids-

klubberne og tilsvarende reduktion i budgettet. Der vil i højere grad 

end i dag blive taget afsæt i en demografisk budgettildeling frem for 

tildeling efter bygninger, ligesom FO-klubbernes placering ikke læn-

gere vil blive indregnet i budgettildelingen mellem områderne. Dette 

vil betyde, at der vil ske ændringer i den nuværende klubstruktur som 

følge af omfordeling mellem områderne. 

1B Som scenarium 1A, men med yderligere rationaliseringer af fysiske 

enheder og deraf afledte reduktioner i ledelsesstruktur 

Model 2: Fritidstilbuddet som del af folkeskolen 

2A Fritidsklubberne flyttes organisatorisk ind under skolen. Øvrige FU-

tilbud forbliver i en selvstændig bydækkende struktur. Legepladserne 

overdrages til Teknik og Miljø. Der tages afsæt i en demografisk base-

ret tildeling af budgettet, hvorfor der vil ske en justering af den nu-

værende klubstruktur. 

2B Alle FU-tilbud placeres under skolens ledelse. Legepladserne overdra-

ges til Teknik og Miljø. 

Model 3: Distriktsmodel 

3 Organisatorisk samling af Børn og Unges tilbud (dagtilbudsområdet, 

skole og fritidstilbud) under én leder i lokaldistriktet. 

Der skelnes mellem betegnelsen ”model” og ”scenarium”. Model er den overordnede mo-

del, scenarierne er de underlæggende variationer.  
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Nedenstående oversigt viser de forskellige tilbudstypers organisatoriske 

placering i de forskellige scenarier. 

 

Figur 5: Oversigt over tilbudstypernes placering i de for-
skellige scenarier  

Tilbud Scenarium 

1A 

Scenarium 

1B 

Scenarium 

2A 

Scenarium 

2B 

Scenarium 

3 

Fritidsklubber FU FU Skole Skole Lokaldi-

strikt 

Ungdomsklubber FU FU FU Skole Lokaldi-

strikt 

Ungdomsskole FU FU FU Skole Lokaldi-

strikt 

Pædagogisk le-

dede legepladser 

FU FU MTM MTM MTM 

Åbne ungdoms-

skoleklubber 

FU FU FU Skole Lokaldi-

strikt 

FO-klubber MKB MKB MKB MKB MKB 

Selvstændigt FU Ja Ja 5. kl. – 14 

år: nej 

14 – 18 år: 

ja 

Nej Nej 

Opsøgende 

medarbejdere 

Se afsnit 7 Se afsnit 7 Se afsnit 7 MSB MSB 

Lovgivning Lov om 

ungdoms-

skoler 

Lov om 

ungdoms-

skoler 

Folkeskole-

loven + Lov 

om ung-

domsskoler 

Lov om 

ungdoms-

skoler 

Der skal 

søges di-

spensation 

fra folke-

skoleloven 

 



  

Side 44 af 100 

8.1 Delt medlemskab for børn og unge med 

sprogstøttebehov 

De børn og unge, der på baggrund af en vurdering om sprogstøttebe-

hov, går på en anden skole end distriktsskolen har et særligt behov for 

at deltage i fritidsaktiviteter, både hvor de bor og hvor de går i skole. 

Derfor forudsættes det i de tre modeller, at denne gruppe får mulighed 

for at have delt medlemskab således, at de betaler kontingent i klubben 

i deres boligområde, men samtidig også er medlem af den klub, som 

deres klassekammerater går i. 

 

8.2 Budgettildeling til ledelse og administration 

For alle modeller gælder, at det i forlængelse af høringen og udarbej-

delse af byrådsindstilling om en konkret organisering vil blive beskre-

vet, hvorledes budgettildelingen til ledelse og administration kan ske i 

forhold til det konkrete valg af model. Baggrunden er, at budget til le-

delse og administration i dag er baseret på et fast budget pr. område 

på 590.000 kr. til FU-lederløn. I tildelingsmodellen på ungdomsskolede-

len er der en tildeling til dele af vice FU-lederens løn og administration 

(svarende til samlet 3 mio. kr. eller 340.000 kr. pr. område).  

 

Tildelingen finansierer dog alene en del af udgifterne til vice FU-

ledernes løn, mens den resterende lønudgift skal dækkes af den del af 

ungdomsskolebudgettet som tildeles efter demografi.  Der er ikke i den 

nuværende tildelingsmodel indregnet en særskilt yderligere tildeling til 

ledelse og administration på klubområdet. FU-områderne har derfor tid-

ligere skulle finansiere eventuel yderligere ledelse og administration af 

de variable dele af budgettet – eksempelvis via bevillingen der følger 

antallet af børn i området.  

8.3 Analyse af FU-områdets budgetmodel i 2012 

FU-området tildeles et fast årligt beløb, idet der ikke er en budgetmodel 

for FU-området. Det vil sige, at antallet af børn og unge i FU-områdets 

målgruppe ikke har betydning for, hvor mange midler der tildeles FU-

området. Det betyder, at hvis antallet af børn og unge i målgruppen 

stiger, så er der et lavere beløb pr. barn/ung. Den samlede ramme til 

FU-området fordeles mellem de ni områder efter en række byrådsbe-

sluttede faktorer.  

 

I 2012 udarbejdede Børn og Unge en analyse omkring budgetfordelin-

gen mellem fritids- og ungdomsskoleområderne med afsæt i den nuvæ-

rende struktur. I analysen indgik en række forslag til forskellige æn-



  

Side 45 af 100 

dringer i den nuværende budgettildelingsmodel. Analysen blev sendt i 

en bred høring, men blev ikke behandlet i byrådet, da forligskredsen 

bag budget 2012 valgte at afvente folkeskolereformen.  

 

Med afsæt i konklusionerne fra 2012 analysen samt de høringssvar, der 

blev fremsendt hertil, er to elementer fra medtaget i denne analyse: 

 Budgettildeling som i højere grad er baseret på demografi frem 

for placering af fysiske enheder 

 Administration af folkeoplysningsklubberne overdrages til Kultur 

og Borgerservice 

Herudover er to elementer fra analysen i 2012 som er medtaget som 

mulighed i denne analyse: 

 

 Andelen af budgettet til udsatte unge øges 

 Der målrettes midler til at styrke samarbejdet mellem relevante 

aktører i de udsatte boligområder. 

Når man ændrer på vægtningen af de faktorer som budgettet fordeles 

efter betyder det, at der vil ske en omfordeling mellem de 9 FU-

områder. Ovenstående elementer fra analysen i 2012 betyder derfor, at 

der uanset valg af model vil være behov for en tilpasning af den eksi-

sterende klubstruktur. 

  

I de følgende afsnit er en beskrivelse af de fire budgetelementer fra 

analysen i 2012. 

8.3.1  Budgettildelingsmodel baseret på demografi 

I dag er budgettildelingen til FU-området i betydelig grad baseret på 

placeringen af de eksisterende fysiske enheder. At tildelingen er base-

ret på, de eksisterende fysiske enheder betyder, at ca. 33 pct. af klub-

budgettet fordeles efter bygninger frem for børnetal. Dette betyder, at 

det kan være vanskeligt for FU-områderne løbende at tilpasse struktu-

ren til det aktuelle behov, idet der ikke gives grundtilskud til nye fysi-

ske enheder ligesom en del af grundtilskuddet forsvinder, hvis eksiste-

rende fysiske tilbud nedlægges.  

 

På den baggrund blev det i analysen fra 2012 foreslået, at budgettilde-

lingsmodellen fremadrettet i langt højere grad baseres på demografiske 

faktorer (antal 11-17 årige).  

 

Dette forslag havde generel opbakning blandt høringsparterne. Samtli-

ge svar fra fritids- og ungdomsskoleområdernes bestyrelser, MED-

udvalg og ledere var positive overfor forslaget. Dog ønsker fritids- og 
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ungdomsskoleområde Randersvej, at en overgang til en demografisk 

model indfases med en overgangsordning. 

8.3.2 Administration og tilsyn af folkeoplysningsklubberne 

overdrages til Kultur og Borgerservice 

I den nuværende budgettildelingsmodel, som blev vedtaget i 2007, har 

den fysiske placering af folkeoplysningsklubberne betydning for forde-

lingen af fritids- og ungdomsskolebudgettet imellem områderne. Folke-

oplysningsklubberne modtager kommunalt tilskud via Folkeoplysnings-

udvalget, men er private klubber/foreninger. Ansvaret for folkeoplys-

ningsklubbernes drift er placeret hos den enkelte klubs bestyrelse. Le-

dere og medarbejdere i klubben er ikke ansat af Aarhus Kommune, 

men af den enkelte FO-klubs bestyrelse.  

 

Der er 18 FO-klubber og 5 åbne ungdomsskoleklubber med et samlet 

budget på ca. 14 mio. kr.  

 

Fritids- og ungdomsskoleområdet har som nævnt en særlig forpligtigel-

se i forhold til de udsatte unge. Der er i fritids- og ungdomsskoleplanen 

beskrevet en række forventninger til FO-klubberne med særlig vægt på 

indsatsen for de udsatte unge i lighed med FU-området.  

 

Tilskuddet til FO-klubberne er reguleret efter bestemmelserne i Folke-

oplysningsloven og er ikke afhængigt af, hvorvidt FO-klubberne efterle-

ver de beskrevne forventninger. Tilskuddet tildeles med afsæt i antal 

medlemmer samt åbningstid.  

 

Det blev derfor foreslået i analysen fra 2012, at administration samt til-

syn af folkeoplysningsklubberne blev overdraget til Kultur og Borger-

service. Herved vil folkeoplysningsklubberne blive administreret som de 

øvrige private foreninger under Folkeoplysningsloven. Midlerne til de 

åbne ungdomsskoleklubber (ca. 2 mio. af de 14 mio. kr.) vil fortsat bli-

ve administreret af Børn og Unge. Midlerne vil indgå i den samlede 

ramme til FU-tilbuddet, og de åbne ungdomsskoleklubber vil fremadret-

tet få status som ungdomsklubber på lige fod med øvrige klubtilbud i 

Børn og Unge. De åbne ungdomsskoleklubber indgår allerede i dag som 

en del af fritids- og ungdomsskoletilbuddene og medarbejderne i de 

åbne ungdomsskoleklubber er kommunalt ansatte med reference til fri-

tids- og ungdomsskoleområdet. 

 

De høringsparter, som forholdt sig til dette forslag i 2012, bakkede op 

om at flytte administration og tilsyn af folkeoplysningsklubberne til Kul-

tur og Borgerservice.  
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Det forudsættes i alle modellerne, at administration og tilsyn af folke-

oplysningsklubberne flyttes til Kultur og Borgerservice. Heraf følger, at 

folkeoplysningsklubberne fremadrettet ikke har indflydelse på budget-

tildelingen på FU-området.  

8.3.3 Omfordelingsmæssige konsekvenser ved tildeling 

efter demografi samt uden indregning af FO-tilbud 

Tabel 7 illustrerer den samlede omfordeling ved en budgettildelingsmo-

del, som tager afsæt i demografi, og hvor folkeoplysningsklubberne ik-

ke regnes med i dækningsgraden. De sociale kriterier er uændrede. 

Den samlede ramme før indregning af effekterne af folkeskolereformen 

er således på 151,6 mio. kr.  

 

Beregningen er foretaget på følgende dele af budgettet: 

 Klubbudgettet: 90, 4 mio. kr. før skolereformen 

 Legepladsbudgettet: 20, 6 mio. kr. før reformen 

 Budgettet til social udsatte: 12,6 mio. kr. før reformen  

 Ungdomsskolebudgettet: 22,5 mio. kr. (uændret) 

 Budgettet til FU-ledelse: 5,3 mio. kr. (uændret) 

Bygningsbudgettet og handicapbudgettet er holdt ude af beregningen. 

 

Tabel 6 viser budget 2014 for de omfattede poster både med og uden 

folkeskolereformen. Tabellen viser herefter de omfordelingsmæssige 

konsekvenser ved at klub- og legepladsmidlerne fordeles demografisk, 

samt at FO-klubberne ikke har betydning for budgettildelingen. 
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Tabel 6: Omfordelingsmæssige konsekvenser ved over-
gang til demografi samt at FO-klubberne ikke indregnes i 

dækningsgraden 

Område 

Budget 2014 
(Uden folke-
skolereform) 

Reduktion 
ved folke-

skolereform 

Budget 2014 
(Med folke-

skolereform) 

Omfordeling ved 
overgang til de-

mografisk model, 
samt fjernelse af 

FO-klubberne 

Budget 2014 (med folke-
skolereform), demogra-
fisk fordeling af klub og 

legepladsmidler. FO-
klubber fjernet 

Grenåvej øst 15,3 -1,10 14,2 2,3 16,6 

Grenåvej vest 16,0 -1,20 14,8 -0,3 14,4 

Randersvej 18,4 -1,40 17,0 -2,0                                 15,0 

Viborgvej 23,3 -1,40 21,9 -1,9 20,0 

Silkeborgvej 13,9 -1,10 12,8 1,0 13,8 

Gellerup 11,2 -0,70 10,5 0,2                                 10,7 

Skanderborgvej 17,2 -1,30 15,9 1,1 17,0 

Horsensvej 17,7 -1,00 16,7 -2,3                                 14,4 

Oddervej 17,2 -1,40 15,8 1,9 17,8 

I alt 150,2 -10,60* 139,6 0 139,6 

* Den resterende del af reduktionen på 15 mio. kr. er tilsvarende reduceret i budgettet til 

børn og unge med handicap, hvor tildelingen ligeledes reduceres som følge af den kortere 

åbningstid. 

8.3.4 Midler til socialt udsatte 

Som tidligere beskrevet har alle FU-områder, i lighed med skoler, dag-

tilbud og andre aktører i Børn og Unge, en forpligtigelse til at målrette 

deres indsats til de socialt udsatte unge. I lighed med de øvrige områ-

der i Børn og Unge bliver en fast del af budgettet på fritids- og ung-

domsskoleområdet i dag tildelt på baggrund af antallet af socialt udsat-

te i målgruppen i de enkelte områder.  

 

I dag udgør de midler, som uddeles på baggrund af andelen af socialt 

udsatte unge, 5,5 pct. af fritids- og ungdomsskoleområdets budget 

(svarer til 11,4 mio. kr. efter indregningen af folkeskolereformen af et 

samlet budget på 206 mio. kr.). I forbindelse med analysen fra 2012 

var der politiske overvejelser omkring at øge andelen af midler til de 

socialt udsatte unge.  

 

I tabel 7 vises de omfordelingsmæssige konsekvenser ved at øge puljen 

til socialt udsatte med henholdsvis 50 pct. (til 17,1 mio. kr.) og 100 

pct. (til 22,8 mio. kr.), når forøgelsen finansieres fra det øvrige fritids- 

og ungdomsskolebudget. Af tabellen fremgår det ligeledes, hvor mange 

midler til socialt udsatte de enkelte områder modtager i dag.  
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Tabel 7: Omfordelingsmæssige konsekvenser ved at øge 
midler til socialt udsatte (budget 2014) 

Område 

Sociale midler i dag 
(med folkeskolereform)   

Sociale midler  
øges med 50 pct. 

(5,7 mio. kr.)* 

Sociale midler øges 
med 100 pct. (11,4 

mio. kr.)** 

mio. kr. Pct.   mio. kr. mio. kr. 

Grenåvej øst 0 0   -0,7 -1,48 

Grenåvej vest 0,6 5   -0,3 -0,64 

Randersvej 1,6 14   0,2 0,39 

Viborgvej 3,1 27   0,8 1,58 

Silkeborgvej 0,4 4   -0,4 -0,75 

Gellerup 3,4 30   1,4 2,82 

Skanderborgvej 1,3 11   -0,1 -0,13 

Horsensvej 0,7 6   -0,2 -0,50 

Oddervej 0,3 3   -0,6 -1,30 

I alt 11,4         

* Svarer til 8,25 pct. af budgettet (i alt 17,1 mio. kr. tildeles på baggrund af sociale krite-

rier). 

** Svarer til 11 pct. af budgettet (i alt 22,8 mio. kr. tildeles på baggrund af sociale krite-

rier). 

 

Et andet forslag, der blev drøftet i forhold til at understøtte socialt ud-

satte, var at tildele målrettede midler til de fritids- og ungdomsskole-

områder, hvor der ligger særligt udsatte boligområder. Ved at have en 

pulje til de fritids- og ungdomsskoleområder, som har socialt udsatte 

boligområder, sættes der særligt fokus på fritids- og ungdomsskoleom-

rådets forpligtigelse til at understøtte samarbejdet med relevante aktø-

rer i de udsatte boligområder. Hvis de 8 boligområder, som i Aarhus 

Kommunes kategoriseringsmodel (se bilag 2) betegnes som boligområ-

der med særlige udfordringer/behov, samt boligområder med udfor-

dringer/behov tildeles 0,5 mio. kr. årligt, vil den økonomiske omforde-

ling mellem områderne se ud som i Tabel 8. 
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Tabel 8: Omfordelingsmæssige konsekvenser af målrette-
de midler til udsatte boligområder 

Område 

Antal udsatte 

boligområder 

Effekt de-

mografi 

mio.kr. 

Effekt 

boligområder 

mio.kr. 

Samlet effekt 

mio. kr. 

Grenåvej øst 0 -0,52 0,00 -0,51 

Grenåvej vest 1 -0,43 0,50 0,07 

Randersvej 1 -0,42 0,50 0,08 

Viborgvej 3 -0,53 1,50 0,97 

Silkeborgvej 1 -0,40 0,50 0,10 

Gellerup 1 -0,22 0,50 0,28 

Skanderborgvej 1 -0,50 0,50 0,00 

Horsensvej 0 -0,43 0,00 -0,43 

Oddervej 0 -0,55 0,00 -0,55 

I alt 8 -4,00 4,00 0 

 

I høringen af analysen fra 2012 var der delte tilkendegivelser i forhold 

til at hæve midlerne til de socialt udsatte unge samt tildele særlige 

midler til de udsatte boligområder. De høringssvar, som var negative 

overfor at øge midlerne til socialt udsatte unge gav udtryk for, at der 

allerede bruges væsentlige midler på udsatte unge og udsatte områder 

og at disse midler er tilstrækkelige. De høringssvar som var positive 

overfor forslagene nævnte, at forslagene ville bidrage positivt til arbej-

det for de udsatte børn og unge. 
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Tabel 9: Omfordelingsmæssige konsekvenser ved at øge 
andelen af midler til socialt udsatte samt tildeling af mid-

ler til udsatte boligområder 

Område 

Omfordeling 

ved overgang til 

demografisk 

model, samt 

fjernelse af FO-

klubberne 

Sociale 

midler øges 

med 100 

pct. 

Omfordeling 

i alt med en 

fordobling af 

midlerne til 

socialt ud-

satte 

500.000 

til udsatte 

boligom-

råder  

Omfordeling i alt 

med fordobling af 

midler til socialt 

udsatte samt tilde-

ling til udsatte bo-

ligområder 

Grenåvej Øst 2,30 -1,48 0,82 -0,51 0,31 

Grenåvej Vest -0,30 -0,64 -0,94 0,07 -0,87 

Randersvej -2,00 0,39 -1,61 0,08 -1,53 

Viborgvej -1,90 1,58 -0,32 0,97 0,65 

Silkeborgvej 1,00 -0,75 0,25 0,10 0,35 

Gellerup 0,20 2,82 3,02 0,28 3,30 

Skanderborgvej 1,10 -0,13 0,97 0,00 0,97 

Horsensvej -2,30 -0,50 -2,80 -0,43 -3,23 

Oddervej 1,90 -1,30 0,60 -0,55 0,05 

I alt 0 0 0 0 0 

 

8.4 Model 1: Fastholdelse af den overordnede 
struktur 

Udgangspunktet for denne model er at fastholde den overordnede 

struktur på FU-området. Modellen er udfoldet i to forskellige scenarier, 

hvor der i det ene alene sker en tilpasning i klubstrukturen som skyldes 

overgangen til en budgettildelingsmodel der i højere grad er baseret på 

demografi. I det andet scenarium foretages der yderligere tilpasninger. 
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Fælles forudsætninger for de to scenarier i model 1: 

 

 Budgettet fordeles efter demografi som beskrevet i afsnit 8.1.1 

 

 Administration og tilsyn af FO-klubberne flyttes til Kultur og Bor-

gerservice som beskrevet i afsnit 8.1.2 

 

 Ændringen i budgettildelingsmodellen medfører, at der flyttes 

ressourcer mellem de enkelte FU-områder. De omfordelings-

mæssige konsekvenser betyder, at der i nogle områder skal 

nedlægges tilbud. Dette drejer sig om de områder, som har 

mange fysiske enheder i forhold til antal børn og unge. Den 

konkrete omfordeling fremgår af tabel 6 i afsnit 8.1.3  

 

 Som følge af den ændrede skolestruktur vil åbningstiden i fri-

tidsklubberne blive indskrænket med ca. 2 timer dagligt. Typisk 

vil åbningstiden for en fritidsklub dermed blive ca. 14.00-17.00. 

Åbningstiden for de øvrige tilbud vil ikke umiddelbart blive på-

virket 

 

 Børn og Unge med sprogstøttebehov gives mulighed for delt 

medlemskab (se beskrivelse i afsnit 8.2) 

 

 Heltidsundervisningen organiseres som i dag under en område-

chef 

8.4.1 Scenarium 1A: Fastholdelse af den overordnede 

struktur 

Som i dag med de ovenfor beskrevne forudsætninger. De ændringer 

der sker i tilbudsstrukturen i scenarium 1A skyldes alene overgangen til 

en budgettildelingsmodel som i højere grad end i dag er baseret på 

demografi frem for fysiske enheder. Den nye budgettildelingsmodel vil 

medføre en omfordeling mellem områderne. Denne omfordeling bety-

der, at det i nogle områder vil være nødvendigt at nedlægge tilbud.    

8.4.2 Scenarium 1B: Fastholdelse af den overordnede 

struktur med fokus på en højere grad af effektiv byg-

ningsudnyttelse samt rationalisering af ledelse 

Dette scenarium tager som 1A udgangspunkt i den overordnede organi-

sering af området som i dag med de beskrevne forudsætninger. Scena-

rium 1B indebærer en endnu større tilpasning af den nuværende klub-

struktur end scenarium 1A. 
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Højere grad af rationel bygningsudnyttelse 

Der er på nuværende tidspunkt sendt en indstilling i høring vedrørende 

prioritering af RULL-midler i perioden 2014-2017. I indstillingen om 

RULL-midler foreslås det, at 9 FU-enheder flyttes ind på skolerne. Dette 

sikrer en mere effektiv udnyttelse af Børn og Unges bygningsmasse 

samtidig med, at det giver mulighed for et tættere samarbejde mellem 

FU og skole.  

 

Hvis forslagene i RULL-indstillingen vedtages er der fortsat 17 klubafde-

linger, som ikke er beliggende inde på skolerne. Det vurderes, at de 11 

af afdelingerne vil kunne flyttes ind på skoler. De steder, hvor der ikke 

er ledige lokaler, vil klubberne som udgangspunkt kunne komme ind i 

fælleslokaler. Dette vil dog kræve ventilering de steder det ikke er der i 

forvejen. Hertil kommer mindre ombygninger i forhold til at lokalerne 

skal have flere funktioner. 

 

Hvis de 11 afdelinger flyttes ind på skolerne vil det medføre estimerede 

anlægsudgifter på ca. 13 mio. kr. Disse kan finansieres via. delvis kapi-

talisering af driftsbudgetterne til afdelingerne samt salg af bygninger. 

 

Forslaget forventes at medføre en årlig driftsbesparelse på bygnings-

drift på estimeret 0,9 mio. kr. i alt, hvis alle 11 afdelinger flyttes ind på 

skolerne. 

 

Ændringer i afdelingsstrukturen 

Som beskrevet i afsnit 3 (figur 1) er FU-området organiseret i ni fritids-

centre. I hvert fritidscenter er der en række afdelinger spredt ud på fle-

re fysiske enheder. For hver fysisk enhed er ansat en fritidsleder eller 

en afdelingsleder med begrænset ledelsestid. I praksis er afdelingsle-

derne medarbejdere, som får et mindre tillæg for at varetage den dag-

lige ledelse af enheden. 

 

Ved at se på afdelingsstrukturen vil det være muligt at understøtte mu-

ligheden for at have færre fritidsledere og afdelingsledere samt en me-

re effektiv administration i de enkelte enheder. Da både ledelsestillæg-

get samt administrationen er begrænset i de enkelte enheder vurderes 

effektiviseringsgevinsten at være beskeden. 
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8.5 Model 2: Fritidstilbuddet som del af folke-

skolen  

Model 2 har fokus på at sikre en tættere ledelsesmæssig og organisato-

risk sammenhæng mellem undervisnings- og fritidstilbud. Der er to 

scenarier i modellen, hvor der er mulighed for henholdsvis en delvis og 

en fuld integration af de eksisterende FU-tilbud i skolen. 

 

I bilag 4 findes en oversigt over de fysiske klubfaciliteter i forhold til 

skoledistrikterne.  

 

Fælles forudsætninger for de to scenarier i model 2: 

 Administration og tilsyn af FO-klubberne flyttes til Kultur og 

Borgerservice som beskrevet i afsnit 7.1.2 

 

 Heltidsundervisningen organiseres som hidtil under en område-

chef 

 

 De pædagogisk ledede legepladser overflyttes til Teknik og Miljø 

som ubemandede legepladser. Midler til vedligeholdelse og drift 

af bygninger og inventar samt pleje af arealer overføres til Tek-

nik og Miljø sammen med overhead til administration med vide-

re. Det øvrige budget til de pædagogisk ledede legepladser vil 

indgå i budgettet til fritidsklubberne 

 

 Model 2 tager som model 1 afsæt i en demografisk budgettilde-

lingsmodel. Dette vil betyde, at der i nogle områder vil skulle 

nedlægges klubtilbud som konsekvens af omfordeling mellem 

områderne 

 

 I budget 2014 fremgår det, at skolelederne fremover får kompe-

tencen til at fastlægge skolens ledelsesstruktur, så den bedst 

matcher skolens konkrete behov. Dette skal ske inden for de ek-

sisterende økonomiske rammer til ledelse på skolen på tværs af 

undervisnings- og fritidsopgaven, i dialog med MED-udvalget og 

under forudsætning af tilslutning fra skolebestyrelsen.  Det vil 

på den baggrund være den enkelte skole, som beslutter, hvor-

dan fritidsklubben forankres i ledelsesstrukturen  

 

 I tre skoledistrikter er der ikke et fritidsklubtilbud på nuværende 

tidspunkt: Lystrup Skole, Viby Skole og Skåde Skole. Anlægsud-

gifterne forbundet med at etablere klubtilbud for 5.-7. klasseele-

verne i de tre skoledistrikter forventes at beløbe sig til ca. 3,1 
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mio. kr. pr. skole3. De tre skoler har, jf. areal- og funktionspro-

grammet, overskydende areal, og det vil derfor være muligt at 

etablere en klub på skolen. Det forudsættes i denne model, at 

der skal oprettes tilbud i alle skoledistrikter 

 

 Der i dag nedsat kontingent i klubberne i Gellerup, Bispehaven, 

Rosenhøj og Herredsvang samt klubben på Charlottevej (vedta-

get af byrådet den 26. juni 2013). Det nedsatte kontingent fast-

holdes for de navngivne områder i model 2. 

 

 Der fastholdes mulighed for differentieret kontingent 

 

 Børn og Unge med sprogstøttebehov gives mulighed for delt 

medlemskab (se beskrivelse i afsnit 8.2) 

8.5.1 Scenarium 2A: Delvis integration i skolen – fritids-

klubberne lægges organisatorisk ind under skolen 

I scenarium 2A integreres fritidsklubberne (5. kl. – 13 år) i skolerne. 

Når fritidsklubberne flyttes fra FU-området vil den tilbageværende del 

have for lille en volumen til at opretholde 9 selvstændige FU-områder. 

På den baggrund vil de øvrige tilbud under FU-området blive forankret i 

en bydækkende central enhed. Denne enhed omfatter ungdomsklub-

berne og ungdomsskolen. Den bydækkende enhed vil fortsat have sær-

ligt fokus på tilbud målrettet udsatte børn og unge. 

 

Der vil blive oprettet en bestyrelse for den bydækkende enhed i hen-

hold til ungdomsskoleloven med reference til chef for Pædagogisk Afde-

ling.  

 

Fritidsklubberne 

I scenarium 2A lægges klubtilbuddene for børn i 5.-7. klasse (fritids-

klubberne) organisatorisk under skolens ledelse. Dermed bliver det sko-

lerne, der får ansvaret for at drive fritidstilbuddene for børn i 0.-7. 

klasse. Budgettet til fritidsklubberne overføres til skolerne ud fra demo-

grafi (børnetal) i skoledistriktet. Desuden overføres der midler til socialt 

udsatte for aldersgruppen samt en andel af udgifterne til ledelse og 

administration (tildelingskriterierne beskrives nærmere i bilag 4). Tilde-

lingskriterierne fastholdes således. Dette er ud fra en betragtning om, 

at fritidstilbuddet fortsat vil være med fokus på de udsatte børn og un-

ge. Derfor vil der fortsat blive tildelt budget efter antal børn og unge i 

området og ikke efter antal indmeldte. 

                                           
3 Det anførte beløb dækker ombygning af 200 m2 eksisterende lokaler på hver skole. Der 

er anvendt standardsatsen for ombygning som ligger på 15.400 kr. pr. m2, hvilket giver 
en samlet udgift på 3.080 mio. kr. pr skole. 
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De fritidstilbud, som lægges ind under skolens ledelse, skal drives efter 

folkeskoleloven (når ikke ungdomsskolen er del af skolen).  

 

I dag kan børnene og de unge frit vælge mellem de forskellige fritidstil-

bud, og de kan således vælge mellem det tilbud, der ligger nærmest 

deres lokaldistrikt, eller et andet tilbud. Dette ændres der ikke på med 

denne model. 

 

Det skal bemærkes, at der i modsætning til SFO-området ikke gives sø-

skenderabat til børn og unge i fritidsklubberne. Overgangen til at drive 

fritidsklubberne efter folkeskolelovens retningslinjer for SFO vil medfø-

re, at man skal indføre søskenderabat til de yngste klubbrugere også. 

Dette vil medføre en udgift til søskenderabat på forventet 4,2 mio. kr. 

(under forudsætning af, at den samlede andel til fripladser og søsken-

derabat for SFO-klub vil være den samme som i dag for SFO i 0.-4. 

kl.).   

  

Fysiske rammer 

Flere steder deler fritidsklubberne og ungdomsklubberne fysiske ram-

mer. Dette vil fortsat være muligt i denne model og der vil blive indgået 

et samarbejde herom mellem skolerne og den centrale enhed for ung-

domsklubber, åbne ungdomsskoleklubber og ungdomsskolen. 

8.5.2 Budgetmodel for scenarium 2A 

Med den nuværende budgettildeling til hhv. fritidsklubber og ungdoms-

klubber udgør budgetterne til ungdomsklubberne ca. 14 mio. kr. eller 

ca. 17 pct. af det samlede klubbudget på de 81 mio. kr. (efter refor-

men). Det vil sige, at fritidsklubberne tildeles i den nuværende model 

langt den største del af klubbudgettet med i alt ca. 67,0 mio. kr. sva-

rende til 83 pct. af klubbudgettet.  

 

Det forudsættes som udgangspunkt, at fordelingen af det samlede bud-

get mellem fritidsklubber og ungdomsklubber bevares. Dog skal det 

bemærkes, at de steder, hvor der er i dag er en ungdomsklub, er der 

også en fritidsklub. Ungdomsklubberne kan betragtes som overbygnin-

ger på fritidsklubberne. I dag anvendes ca. 33 pct. af det samlede 

klubbudget til grundtilskud. Langt den største del af grundtilskuddet til-

deles til fritidsklubben mens overbygningen – ungdomsklubben – får et 

meget mindre grundtilskud. Når fritidsklubberne overgår til skolerne, og 

ungdomsklubberne organiseres som et bydækkende tilbud foreslås det 

samtidig, at en større del af det samlede grundtilskud tildeles ung-
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domsklubberne, som i denne model vil være et mere selvstændigt til-

bud end i dag.  

 

Såfremt ungdomsklubberne organiseres særskilt, forudsættes det i be-

regningerne, at børnene i aldersgruppen 5.-7. klasse vægtes med en 

faktor 4 i forhold til de unge i ungdomsklubalderen. 

 

Følgende budgetposter overflyttes i denne model til skolen: 

Budget til fritidsklub 

Midler til socialt udsatte 5.-7. kl. 

Handicapmidler 5.-7. kl. 

Andel af bygningsbudget 

Andel af budget til ledelse og administration 

Andel af budget fra legepladserne, som ikke tilføres MTM  

Øvrige mindre poster 

 

Budget til etablering af fritidsklub på skolen beregnes ud fra et beløb 

pr. barn i skoledistriktet. Dette er ud fra en samlet ramme på 81,1 mio. 

kr. og ovenstående vægtning mellem aldersgrupperne beregnet til 

6.168 kr. pr. barn i aldersgruppen, som bor i skoledistriktet. Dette giver 

et samlet budget til fritidsklubber på 60,2 mio. kr. Hvis antallet af børn 

og unge i målgruppen stiger, vil beløbet pr barn/ung blive reduceret til-

svarende. 

 

Midler til socialt udsatte er efter fuld indfasning af folkeskolereformen 

11,4 mio. kr. Heraf kan 8,4 mio. kr. henføres til aldersgruppen 5.-7. kl.  

Dette beløb fordeles mellem skoledistrikterne efter samme fordelings-

nøgler som skolernes betalingsbudgetter til specialklasser. I den forde-

lingsnøgle indgår sociale kriterier samt antal børn i skoledistriktet.  

 

Skolerne tilføres mellem 449.000 kr. og 2,4 mio. kr. til opgaven i for-

hold til antal børn i distriktet inklusiv midler til socialt udsatte. Hertil 

kommer som nævnt handicapmidler, bygningsbudget, udgifter til ledel-

se og administration samt øvrige mindre poster. I de skoledistrikter, 

hvor der er færrest børn, og som derfor får de mindste budgetter, kan 

det i ydertimerne personalemæssigt være nødvendigt, at tilrettelægge 

tilbuddet sammen med SFO for at dække den fulde åbningstid.  

 

Se bilag 5 for beregning af budget fordelt på lokaldistrikter. 
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Følgende poster fastholdes i et samlet FU-område 

Budget til ungdomsklubber 

Midler til socialt udsatte 14-18 år 

Budget til ungdomsskolen  

Handicapmidler 14-18 år 

Andel af bygningsbudget 

Andel af budget til ledelse og administration 

Heltidsundervisningen 

Øvrige mindre poster 

 

Det samlede budget til ungdomsklubber er 20,9 mio. kr. Hertil kommer 

midler til socialt udsatte i aldersgruppen 14-18 år på 2,9 mio. kr. Det 

samlede budget til ungdomsskolen beløber sig til 22,5 mio. kr.  

 

I alt samles 46,3 mio. kr. i en central bydækkende enhed med referen-

ce til chef for Pædagogisk Afdeling i Børn og Unge. Hertil kommer han-

dicapmidler, andel af bygningsbudget samt øvrige mindre poster. 

 

Legepladserne overflyttes i dette scenarium til Teknik og Miljø. Legepladserne 

overføres uden pædagogisk personale. Teknik og Miljø skal således ha-

ve budget til pasning af legepladserne (græsslåning, beplantning, ved-

ligeholdelse af terræn, legepladsudstyr og sikkerhed samt bygningsdrift 

og vedligeholdelse) samt eventuelt budget til pasning af dyr på lege-

pladserne og overhead til administration med videre. Det betyder, at en 

del af lønbudgettet til det pædagogiske personale vil være tilbage i 

Børn og Unge. Den del af budgettet som ikke overføres til Teknik og 

Miljø, vil kunne indgå i de politiske drøftelser på baggrund af høringen. 

Midlerne vil eksempelvis kunne anvendes til kerneydelsen og fordeles til 

skolerne i forhold til demografi, anvendes til øget indsats for socialt ud-

satte eller indgå som bidrag til de byrådsbesluttede effektiviseringskrav 

som indgår i budget 2014.  

8.5.3 Scenarium 2B: Fuld integration i skolen – alle FU-

tilbud placeres under skolen. 

I dette scenarium forankres fritidsklubber, ungdomsklubber og ung-

domsskolen under skolerne.  

 

Fritids- og ungdomsklubber samt ungdomsskolen 

I scenarium 2B er alle undervisnings- og fritidstilbud samlet under sko-

lerne, som får ansvaret for at drive fritidstilbuddene for børn i 0. klasse 

– 18 år.  
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Det er som konsekvens af ændringen af folkeskoleloven nu muligt at 

etablere fælles ledelse mellem skolerne og ungdomsskolen.  

 

Reglerne i henholdsvis Folkeskoleloven og Ungdomsskoleloven vil fort-

sat gælde for folkeskoler og ungdomsskoler med fælles ledelse. Ud-

gangspunktet er derfor, at folkeskolen fortsat er underlagt Folkeskole-

loven og ungdomsskolen og klubberne fortsat er underlagt Ungdoms-

skoleloven. De lovgivningsmæssige rammer og indhold samt opgaver i 

de to forbliver altså de samme som hidtil. 

 

Indførelsen af fælles ledelse betyder, at der indføres en fælles bestyrel-

se for skole og ungdomsskole. Jævnfør § 24 b, stk. 2 i den nye Folke-

skolelov er det kommunalbestyrelsen, der efter høring af den siddende 

skolebestyrelse og den siddende ungdomsskolebestyrelse træffer be-

slutning om sammensætning af den fælles bestyrelse.  

 

I den fælles bestyrelse skal der være repræsentanter for forældre til 

børn, medarbejderrepræsentanter og elever fra både skole og ung-

domsskole. Hertil kommer repræsentanter for organisationer med sær-

lig interesse for ungdomsskolearbejdet, herunder arbejdsmarkedets 

parter. Konkret betyder det, at den nuværende bestyrelsessammen-

sætning til forskel fra i dag skal indeholde elevrepræsentant fra ung-

domsskolen, medarbejderrepræsentant fra ungdomsskolen samt re-

præsentanter for organisationer med særlig interesse for ungdomssko-

learbejdet, herunder arbejdsmarkedets parter. 

 

De opsøgende medarbejdere vil blive forankret under Sociale Forhold 

og Beskæftigelse, som således vil være ansvarlig for den samlede ind-

sats omkring opsøgende arbejde i de udsatte boligområder.  

 

Fysiske rammer 

Der er i dag 19 skoler, som ikke har en ungdomsklub i skolens distrikt. 

Det vurderes, at der vil kunne etableres ungdomsklub i de lokaler, hvor 

der er fritidsklub, da det ikke er samme tidspunkt brugerne er i lokaler-

ne. Dette kan kræve mindre udgifter til indretning. 

 

Det forudsættes i modellen, at alle skoler har pligt til at tilbyde et fri-

tidstilbud til eleverne (forsyningspligten). Skolerne kan dog godt købe 

tilbuddet udenfor skoledistriktet for så vidt angår ungdomsklub og ung-

domsskole. I en overgangsperiode har alene de skoler, som i dag har 

de fysiske faciliteter til ungdomsklubber, forsyningspligten. 
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8.5.4 Budgetmodel for scenarium 2B 

I dette scenarium overføres det samlede budget på FU-området til sko-

ledistrikterne, dog ikke dele af budgettet til legepladserne, hvor en del 

af budgettet overføres til Teknik og Miljø (jf. afsnit 8.3).  

 

Fordeling af budgettet til samlet klubdrift, ungdomsskolen samt midler 

til socialt udsatte og ledelse på skoledistrikt fremgår af bilag 4.  

 

Det forudsættes, at handicapmidler fortsat vil følge de konkrete børn, 

ligesom bygningsudgifter følger de konkrete bygninger. Derfor indgår 

disse ikke i den fordelingsmæssige beregning. 

 

Det samlede budget til fordeling mellem de 47 skoledistrikter vil være 

187 mio. kr. svarende til Budget 2014 efter fuld indfasning af folkesko-

lereformen (eksklusiv udgifter til legepladserne). 

8.6 Model 3: Distriktsmodel 

Model 3 er en udvidelse af model 2. Model 3 tager udgangspunkt i at 

skabe en mere sammenhængende ledelse af alle tilbud til børn og unge 

i et lokaldistrikt og samler både dagtilbud, skole og FU under en lokal 

distriktsleder. Modellen er dermed en lokal organisatorisk realisering af 

0-18 års perspektivet. De forhold, der gør sig gældende for model 2, 

gør sig også gældende for model 3. 

 

Der er i Folkeskoleloven (§24a) ikke hjemmel til at etablere samdrift af 

Børn og Unges tilbud på lokalt niveau. Folkeskoleloven tillader kun fæl-

les ledelse mellem små skoler (under 300 elever) og dagtilbud. Da 

langt størstedelen af skolerne i Aarhus er større end den opstillede 

grænse vil det kræve dispensation fra Folkeskoleloven at etablere én 

fælles leder for skolen og 0-6 års-området. Realiseringen af dette sce-

narium vil altså afhænge af, hvorvidt det vil være muligt at opnå en di-

spensation fra lov om folkeskoler. 

 

I model 3 vil der være en distriktsleder i hvert skoledistrikt med ansvar 

for alle områdets tilbud for børn og unge mellem 0 og 18 år. I modellen 

nedlægges følgende stillingskategorier:  

 Områdechefer 

 Skoleledere 

 Dagtilbudsledere 

 FU-ledere. 

I stedet vil der være en distriktsleder for hvert skoledistrikt, med an-

svar for alle Børn og Unges tilbud i distriktet. Dette scenarium samler 
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således Børn og Unges tilbud i et lokalt 0-18 års perspektiv under én 

distriktsleder. Antallet af forvaltningschefer skal i modellen øges fra 1 til 

3, med henblik på at sikre et hensigtsmæssigt referenceforhold mellem 

forvaltningschefer og distriktsledere.  

 

 

Pædagogiske ledere i dagtilbud, pædagogisk ledere i skolerne, admini-

strative ledere i skolerne og SFO/fritidsledere på skolerne samt afde-

lingsledere i FU refererer til distriktslederen. 

 

Modellen betyder, at der bliver et ledelseslag mindre i Børn og Unge. 

Distriktslederen vil få bredt ledelsesspænd der dækker hele 0 – 18 års 

perspektivet, og kompleksiteten i ledelsesopgaven vil derfor være stor. 

De midler der spares ved at have et ledelseslag mindre, forudsættes i 

model 3 derfor anvendt til at sikre mere ledelse tæt på kerneydelsen og 

medarbejderne. Finansieringen heraf vurderes at kunne holdes inden 

for den eksisterende ramme. 

 

Administration og tilsyn af FO-klubberne flyttes til Kultur og Borgerser-

vice som beskrevet under model 1 i afsnit 8.1.2. 

 

De opsøgende medarbejdere forankres under Sociale Forhold og Be-

skæftigelse. 

9 Vurdering af modeller 

Som beskrevet indledningsvist i afsnit 8 er der forskellige styrker og 

udfordringer forbundet med de tre modeller. Der er således ikke en 

model, som bedst muligt løser samtlige udfordringer, som er beskrevet 

i de tidligere afsnit. I dette afsnit er der en vurdering af de enkelte mo-

dellers styrker og udfordringer. Vurderingen af modellerne er med af-

sæt i nedenstående temaer: 

 

 Den forebyggende indsats 

 Det faglige fokus 

 Organisering og ressourcer 

Indenfor hvert tema beskrives de enkelte modellers styrker og svaghe-

der i forhold til en række parametre. Model 3 er generelt en udbygning 

af model 2, hvorfor fordele og ulemper ved de to modeller overordnet 

forventes at være de samme. De to modeller beskrives derfor samlet. 

 

For hvert tema er der afslutningsvist en illustration af, hvordan de tre 

modeller placerer sig i forhold til hinanden ud fra en række parametre. 
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9.1 Forebyggelsesstrategien 

Den forebyggende indsats er en kerneopgave inden for FU-området i 

dag. Indsatsen tager afsæt i forebyggelsestrekanten som beskrevet i 

afsnit 5.1. Nedenfor er en analyse af de enkelte modellers styrker og 

svagheder i forhold til at understøtte det forebyggende arbejde i forhold 

ti udsatte børn og unge. 

 

Model 1 

I model 1 er der en relativ stor volumen i det enkelte FU-område, hvil-

ket giver mulighed for, at der kan ske en strategisk indsats der, hvor 

der er behov. En stor volumen giver mulighed for at sikre en hurtig og 

fleksibel indsats på tværs af lokaldistrikter med afsæt i de aktuelle ud-

fordringer. Model 1 giver således mulighed for at flytte ressourcerne 

derhen, hvor der er udsatte unge, som har behov for særlig understøt-

telse. 

 

Denne fleksibilitet i ressourceanvendelsen giver desuden mulighed for, 

at tilrettelægge særligt tilrettelagte forløb for enkelte børn og unge eller 

mindre grupper af børn og unge. Den organisatoriske volumen betyder, 

at der er medarbejdere med forskellige profiler og kompetencer, som 

kan understøtte børn og unge med forskellige udfordringer.  

 

FU-området er opsøgende i forhold til at nå de udsatte børn og unge, 

men da de er frivilligt for børn og unge at benytte FU-tilbuddene, er der 

nogle børn og unge som FU-tilbuddet ikke når, selvom de har behov for 

særlig understøttelse.  

 

FU-området har i dag en særlig rolle i forhold til at understøtte de 

tværgående indsatser i de udsatte boligområder, herunder samarbejde 

med boligforeninger, politi, sociale myndigheder og andre relevante 

parter. Denne rolle vil kunne opretholdes i model 1, hvor indsatserne 

sker på tværs af lokaldistrikter. 

 

Model 2 og model 3 

I model 2 og 3 er fritidstilbuddene helt eller delvist forankret i skolen. 

Modellerne medfører derfor, at indsatsen bliver lokalt forankret frem for 

områdebaseret. Dette medfører samtidig, at fleksibiliteten til at flytte 

ressourcer på tværs af distrikter bliver mindre. Hvor der i model 1 er 

fokus på tilbud til de udsatte børn og unge er model 2 og 3 en bevæ-

gelse mod et mere alment tilbud, som også har fokus på de udsatte 

børn og unge kan rummes.  
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I forhold til at tilrettelægge individuelle tilbud til de udsatte børn og un-

ge er der ved model 2 den fordel, at skolerne kender den enkelte elevs 

udfordringer og kan skabe et sammenhængende tilbud til den enkelte. 

Idet tilbuddet spredes til mindre enheder end i dag med færre medar-

bejdere, vil der i disse to modeller dog være en mindre vifte af kompe-

tencer blandt medarbejderne end i dag. Dette betyder, at færre medar-

bejdere skal kunne rumme og afhjælpe de forskellige udfordringer som 

udsatte børn og unge kan stå overfor. Model 2 og 3 vurderes derfor 

mindre egnet til at tilrettelægge specialiserede tilbud med afsæt i det 

enkelte barn/unge end model 1. 

 

Skolerne har kontakt til alle børn og unge, hvorfor der i model 2 og 3 

vurderes at være bedst mulighed for kende alle børn og unges behov i 

forhold til understøttelse af de der har særligt brug for det. 

 

Hvor FU-området i dag har en særlig rolle i de tværgående indsatser i 

de udsatte boligområder, er dette en vanskeligere opgave at løfte i mo-

del 2 og 3. Dette skyldes primært, at volumen i tilbuddet er mindre i 

model 2 og 3 end i model 1. Det vil således være vanskeligere at flytte 

ressourcer mellem skoledistrikter til fordel for de udsatte børn og unge. 

I scenarium 2a vil der dog være samme fleksibilitet i forhold til at an-

vende ressourcerne på tværs af skoledistrikter for så vidt angår tilbud-

dene til de 14-18 årige. 
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Figur 6: Forebyggelsesstrategien - sammenligning af mo-
deller 

Parameter Modellen vurde-

res i særlig grad 

at understøtte 

Modellen vurde-

res at under-

støtte 

Modellen vurde-

res i mindre 

grad at under-

støtte 

Strategisk anvendelse af 

ressourcer på tværs af 

lokaldistrikter 

Model 1 

Scenarium 2A 

 Scenarium 2B 

og model 3 

 

Mulighed for at skabe 

specialiserede og indivi-

duelle fritidstilbud til ud-

satte børn og unge 

Model 1 Model 2 og 3*  

Kendskab til alle børn og 

unge i målgruppen 

Model 2 og 3  Model 1 

Aktiv understøttelse af 

tværgående indsatser i 

de udsatte boligområder 

Model 1 Model 2 og 3*  

* Dette ud fra en betragtning om, at den økonomiske volumen og fleksibilitet bliver min-

dre end i dag. 

9.2 Det faglige fokus 

Det faglige fokus er i denne analyse beskrevet med afsæt i sløjfemodel-

len. Formålet med sløjfemodellen er at afdække, hvor den enkelte unge 

har sin motivation samt udfordringer. På baggrund af denne viden til-

rettelægges indsatsen for den enkelte.  

 

For at anvende denne tilgang er det nødvendigt at have nogle lærings- 

og ungemiljøer som de unge finder attraktive, og hvor der er et positivt 

fællesskab blandt de unge.  

 

Model 1 

I model 1 er der særlig vægt på at anvende ressourcerne der, hvor der 

er mest behov med afsæt i forebyggelsesindsatsen. Det er derfor ikke 

de lokale tilbud, som er vigtigst i modellen. I praksis er der dog lokale 

tilbud i alle skoledistrikter med undtagelse af tre steder (for så vidt an-

går fritidsklubdelen). I de tre skoledistrikter er der fundet forskellige 

løsninger, således at alle børn og unge i målgruppen kan modtage et 

tilbud i umiddelbar nærhed af deres lokalområde.  

 

I forhold til at skabe attraktive områdebaserede og bydækkende læ-

rings- og ungemiljøer har model 1 en særlig styrke. De områdebasere-
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de aktiviteter kan oprettes inden for de enkelte FU-områder, som kan 

anvende ressourcerne på tværs i de enkelte områder. I forhold til by-

dækkende aktiviteter er det en styrke ved model 1, at der er relativt få 

områder der skal arbejde sammen. Det vil således være lettere for ni 

områder/FU-ledere at samarbejde om bydækkende aktiviteter, herun-

der finansiering end det formodes at være, hvis tilbuddet er forankret i 

lokaldistrikterne. 

 

Model 1 har nogle organisatoriske rammer, som understøtter mulighe-

den for at målrette indsatserne efter den enkeltes motivation, idet om-

rådernes volumen giver mulighed for at oprette differentierede tilbud 

med afsæt i målgruppens behov. 

 

I forhold til forældreinvolvering har FU-området i dag en udfordring. 

Generelt ligger FU-området lavt i forhold til dagtilbud og skole når det 

vedrører forældreinvolvering. Model 1 vurderes derfor at være mindre 

god til at understøtte dette parameter. 

 

FU-området har i dag et tæt og formaliseret samarbejde med ung-

dommens uddannelsesvejledning med henblik på at opdage unge, som 

er udfordrede i forhold til at påbegynde en ungdomsuddannelse. FU-

området har ligeledes et tæt samarbejde med ungdomsuddannelserne. 

 

I forhold til at understøtte de unge, som er udfordrede i forhold til at 

påbegynde en ungdomsuddannelse, har FU-området også kontakt til 

den ældste del af målgruppen, som er gået ud af folkeskolen. De unge, 

som er fra 16-18 år og som er gået ud af folkeskolen, men ikke er på-

begyndt en ungdomsuddannelse, er vigtige at fastholde i forhold til at 

motivere dem til at komme i gang med en ungdomsuddannelse. Model 

1 vurderes at være den model, som har de bedste organisatoriske 

rammer til at nå denne målgruppe.    

 

Model 2 og 3 

Model 2 og 3 tager som tidligere beskrevet afsæt i lokale tilbud foran-

kret under skolerne. Dog er tilbuddene til de 14 – 18 årige centralt 

samle i scenarium 2A. Modellerne vurderes derfor at have gode forud-

sætninger for at understøtte lokale lærings- og ungemiljøer. Ud fra 

samme betragtning vurderes modellerne at have vanskeligere ved at 

understøtte områdebaserede og bydækkende tilbud. 

 

I model 2 og 3 vurderes forudsætningerne for at kende den enkeltes 

motivation at være gode, idet skolerne har et indgående kendskab til 
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elevernes faglige forudsætninger. I scenarium 2A gælder dette dog ale-

ne for 5. klasse – 14 år. 

 

Skolerne har et tæt samarbejde med forældre gennem blandt andet 

elevsamtaler, forældremøder med mere. Dette samarbejde forventes at 

kunne udbygges i fritidsdelen, såfremt denne forankres under skolerne. 

 

Skolerne samarbejder i dag med ungdommens uddannelsesvejledning 

samt ungdomsuddannelserne. Skolerne har dog vanskeligt ved at nå 

den gruppe af unge, som er gået ud af folkeskolen, men som ikke er 

påbegyndt en ungdomsuddannelse. 

 

I forhold til at koordinere undervisning og fritid vil model 2 og 3 have 

en særlig styrke, idet undervisning og fritid her vil være organiseret 

fælles under den samme ledelse. 
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Figur 7: Det faglige fokus - sammenligning af modeller 

Parameter Modellen vurderes 

i særlig grad at 

understøtte 

Modellen vurde-

res at under-

støtte 

Modellen vurde-

res i mindre 

grad at under-

støtte 

Attraktive lokale læ-

rings- og ungemiljøer 

Scenarium 2b og 3 

 

Model 1 

Scenarium 2A 

 

 

Attraktive områdebase-

rede og bydækkende 

lærings- og ungemiljø-

er 

Model 1  Model 2 og 3 

 

Fleksibilitet til målret-

tede indsatser med af-

sæt i den enkeltes mo-

tivation 

Model 1 

Model 2 og 3 

 

  

Aktiv involvering af 

forældre i fritidstilbud-

dene 

Model 2 og 3 

 

 Model 1 

Samarbejde med UU 

og ungdomsuddannel-

serne for alle de elever, 

der er tilknyttet folke-

skolen 

Scenarium 2B 

Model 3 

 

Model 1 

Scenarium 2A 

 

Samarbejde med UU 

og ungdomsuddannel-

serne for de elever der 

har afsluttet folkesko-

len, og som ikke er på-

begyndt en ungdoms-

uddannelse. 

Model 1 

 

 Model 2 og 3 

 

Koordinering og sam-

menhæng med skolen 

Model 2 og 3 

 

Model 1 

 

 

 

9.3 Organisering og ressourcer 

Vurderingen af modellernes styrker og svagheder i forhold til organise-

ring og ressourcer har fokus på forudsætningerne for at tiltrække kvali-

ficerede medarbejdere, mulighed for rationel drift med henblik på, at 

flest mulige ressourcer kan anvendes til kerneydelsen samt understøt-

telse af 0 – 18 års-perspektivet. 
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Model 1 

I forhold til muligheden for at tiltrække kvalificerede medarbejdere for-

ventes muligheden for at tilbyde fuldtidsstillinger at have betydning. 

FU-området er allerede i dag præget af, at der er mange stillinger, som 

er deltidsstillinger. En måde dette imødekommes på er blandt andet 

ved at lave samarbejdsaftaler med skolerne omkring understøttelse ind 

i undervisningen i endnu højere grad end i dag. Dette er et fokus som 

FU-området forventer at skærpe fremadrettet, såfremt den nuværende 

organisering fastholdes. Både ud fra en betragtning omkring at skabe 

attraktive stillinger, men også med afsæt i, at der på baggrund af fol-

keskolereformen lægges op til et endnu tættere samarbejde mellem fri-

tid og undervisning. 

 

Model 2 og 3 

I model 2 og 3 er det muligt at tilrettelægge opgaverne med henblik på 

at sikre fuldtidsstillinger, som forventes attraktive i forhold til at til-

trække kvalificerede medarbejdere, idet der er mulighed for at sam-

mentænke undervisning, SFO og klub. På samme måde er der i model 

2 og 3 mulighed for at understøtte en rationel drift af administration og 

ledelse, hvilket i særlig grad gør sig gældende for model 3. 

 

I forhold til at understøtte 0 – 18 års perspektivet har model 3 de bed-

ste forudsætninger, da alle tilbuddene fra 0 – 18 år i denne model er 

samlet under en distriktsleder. 

 

Figur 8: Organisering - sammenligning af modeller 

Parameter Modellen vurderes 

i særlig grad at 

kunne understøtte 

Modellen vurde-

res at kunne 

understøtte 

Modellen vurde-

res at være 

mindre god til at 

understøtte 

Mulighed for at tiltræk-

ke kvalificerede med-

arbejdere 

Model 2 og 3 

 

Model 1 

 

 

Mulighed for rationel 

drift med henblik på, at 

flest mulige ressourcer 

anvendes til kerneydel-

sen 

Model 3 Model 1 

Model 2  

 

 

Understøttelse af 0 – 

18 års perspektivet 

Model 3 Model 1 

 

Model 2 
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9.4 Sammenfatning af analysen 

På baggrund af analysen kan det sammenfattes, at model 1 i højere 

grad end model 2 og 3 har forudsætninger for at understøtte udsatte 

børn og unge. Dette er særligt begrundet med, at i model 1 er fritidstil-

buddet organiseret i relativt store enheder, som giver mulighed for at 

prioritere ressourcer på tværs af lokaldistrikter til fordel for de udsatte 

børn og unge. Volumen i tilbuddene betyder dermed, at der er en bre-

dere vifte af kompetencer blandt medarbejderne, som kan anvendes på 

tværs med afsæt i den enkelte unges behov.  

 

Model 2 og 3 er understøtter i højere grad end model 1 en tæt sam-

menhæng mellem undervisning og fritid. De to modeller er samtidig en 

bevægelse mod et mere generelt tilbud med fokus på alle børn og un-

ge, hvor der også vil være fokus og understøttelse af de udsatte børn 

og unge. Ud fra en betragtning om, at ressourcerne bliver delt ud i 

mindre enheder i model 2 og 3, vil der ikke være den samme fleksibili-

tet til at prioritere ressourcer på tværs til fordel for de udsatte børn og 

unge. 

 

I forhold til at tiltrække kvalificeret arbejdskraft til at understøtte ker-

neydelsen har model 2 og 3 en fordel, idet det vil være muligt at tilby-

de fuldtidsstillinger indenfor det samlede tilbud. Det antages, at fuld-

tidsstillinger af mange vil blive opfattet som attraktivt. I model 1 vil op-

rettelse af fuldtidsstillinger kræve, at der er endnu større fokus på at 

lave samarbejdsaftaler med skolerne omkring opgaveløsningen.
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10  Bilagsoversigt 

Bilag 1: Budgetmodel for fritids- og ungdomsskoleområdet 

Bilag 2: Kategoriseringsmodel for udsatte boligområder 

Bilag 3: Den opsøgende indsats på Børne- og ungeområdet i Aar-

hus Kommune 

Bilag 4: Fordeling af klubtilbud med afsæt i skoledistrikter 

Bilag 5: Beregningsforudsætninger for budgetmodellerne 
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Bilag 1: Budgettildelingsmodel for fritids- og 
ungdomsskoleområdet 

 

Herunder en samlet oversigt over budgetelementer fordelt på de 9 om-

råder efter fuld implementering af folkeskolereform. Budgettet er be-

regnet på baggrund af forudsætninger i budget 2014. 

 

 

Budgetelementer 

(mio. kr.) 

G
re

n
å
v
e
j 

Ø
s
t 

G
re

n
å
v
e
j 

V
e
s
t 

R
a
n
d
e
rs

v
e
j 

V
ib

o
rg

v
e
j 

S
ilk

e
b
o
rg

v

e
j 

G
e
lle

ru
p
 

S
k
a
n
d
e
rb

o

rg
v
e
j 

H
o
rs

e
n
s
v
e
j 

O
d
d
e
rv

e
j 

Samlet 

Klubbudget 9,4 9,9 11,3 10,0 8,7 4,1 10,1 8,3 9,3 81,1 

Pædagogisk 

ledede 

legepladser 1,2 1,4 1,4 5,5 0,0 1,6 1,2 4,7 2,4 19,3 

Socialt udsatte 0,0 0,6 1,6 3,1 0,4 3,4 1,3 0,7 0,3 11,4 

Handicapmidler 5,8 4,2 6,1 11,1 2,6 3,7 6,7 8,7 6,1 55,0 

Ungdomsskole 3,0 2,4 2,3 2,9 2,7 1,2 2,7 2,5 3,0 22,5 

Bygningsbudget 0,8 1,3 1,6 1,7 0,7 0,8 0,8 1,2 1,0 9,9 

Ledelse 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 5,3 

Øvrige 0,2 0,3 0,4 0,1 0,5 -0,3 0,1 0,2 0,4 1,9 

Samlet budget 20,9 20,7 25,2 35,0 16,1 15,1 23,4 26,9 23,1 206,3 

 

 

De 8 elementer i budgettet beskrives herunder: 

 

1) Klubbudget 

De 81,1 mio. kr. i klubbudgettet efter implementering af folkeskolere-

formen tildeles med henblik på drift af kommunens fritids- og ung-

domsklubber. Der findes ingen budgetmodel mellem kommunens cen-

trale kasse og Børn og Unge på FU-området. Der sker derfor ingen re-

gulering af det samlede klubbudget (de 81 mio. kr.) efter antallet af 

børn og unge i målgruppen. Der bliver således ikke automatisk tilført 

flere penge til FU-området, fordi antallet af 11-17-årige i kommunen 

stiger. Det samlede budget kan dog ændre sig som følge af ændringer i 

antallet af medlemmer i klubberne. Hvis antallet af medlemmer stiger, 

vil de øgede indtægter fra forældrebetalingen betyde en højere budget-

tildeling til klubberne.  

 

Det samlede budget fordeles ud på FU-områderne efter den gældende 

budgettildelingsmodel på området. De centrale forudsætninger i den 
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nuværende model er, at hvert klubtilbud (fysisk enhed) for 5.-7. klasse 

(11-13 år) tildeles et grundbeløb på 637.963 kr. Hvis klubben derud-

over har et klubtilbud for de 14-17-årige tildeles yderligere 85.509 kr. i 

grundbeløb. Af de 81 mio. kr. i klubbudgettet gives de 27 mio. kr. – 

svarende til 33 pct. – i form af grundbeløb, mens den øvrige del (jf. ne-

denfor) tildeles efter områdets børnetal (demografi) og antallet af med-

lemmer i klubberne. De beskrevne grundbeløb tildeles for de klubber 

som eksisterede på tidspunktet for vedtagelsen af FU-planen i 2007. 

Der er efterfølgende oprettet nye klubafdelinger som i nogle tilfælde 

ligger på separate adresse, men som ikke udløser de beskrevne grund-

tilskud.  

 

Udover grundtilskuddet tildeles områderne et beløb på 10.626 kr. pr. 

barn til 30 % af de 11-13-årige og 15 % af de 14-17-årige i området. 

Disse andele kan anskues som en fiktiv dækningsgrad for aldersgrup-

perne i hvert område. Hvis den faktiske dækningsgrad i området er hø-

jere, dvs. hvis antallet af faktiske medlemmer i klubberne overstiger de 

30 % eller 15 %, vil de yderligere pladser alene udløse forældrebeta-

ling.  

 

I den nuværende model har den fysiske placering af FO-klubberne ind-

virkning på fordelingen af FU-budgettet imellem områderne, idet FO-

klubbernes medlemstal indregnes i det enkelte områdes dækningsgrad. 

Folkeoplysningsklubberne modtager kommunalt tilskud via Folkeoplys-

ningsudvalget, men er private klubber/foreninger. Det samlede budget 

hertil er 14 mio. kr. inklusiv midler til åbne ungdomsskole klubber.  

 

FO-klubberne retter sig mod de 14-17-årige, og indgår i den fiktive 

dækningsgrad på 15 pct. til denne aldersgruppe. Hvis der i et område 

er mange FO-pladser, vil området få tildelt et mindre FU-budget. Be-

grundelsen for den nuværende ordning er, at FO-klubberne bidrager til 

løsningen af opgaven med målgruppen i området på lige fod med fri-

tids- og ungdomsklubberne. 

 

2) Budget til pædagogisk ledede legepladser 

Budgettet til de pædagogisk ledede legepladser fordeles til FU-

områderne efter legepladsernes geografiske placering. Hver legeplads 

tildeles et fast beløb på mellem 1,2 mio. kr. og 1,6 mio. kr. Heri indgår 

budget til lønninger, aktiviteter, materialer, bygningsmæssige forhold 

og ledelse. 
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3) Midler til social udsatte 

Midlerne til socialt udsatte fordeles på baggrund af objektive sociale kri-

terier. Budgettet hertil udgør 11,4 mio. kr. ved fuld implementering af 

folkeskolereformen. Modellen fordeler budgettet efter: 

 

- foranstaltninger pr. bopæl (0-17 år) 

- andelen af fripladser pr. bopæl (7-17 år) 

- antal sigtede og sigtelser pr. bopæl (15-17 år) 

- andelen af børn og unge med dansk som andetsprog i skolerne 

 

Når midlerne uddeles til FU-områderne sker det på baggrund af 

de fire kriterier.   

 

4) Handicapmidler 

Handicapmidlerne tildeles til områderne efter den eksisterende handi-

capmodel som blev vedtaget af byrådet i forbindelse med budget 2012.  

 

60 % af budgettet fordeles mellem områderne ud fra børnetal samt an-

delen af elever i specialklasser, mens 40 % af midlerne fordeles ud fra 

visiterede børn og unge med vidtgående handicap. Der sker en samlet 

reduktion af budgetterne med 4,45 mio.kr. ved fuld implementering af 

folkeskolereformen, hvorefter det samlede budget udgør 55 mio. kr. 

 

5) Ungdomsskolebudgettet 

De 22,5 mio. kr. i ungdomsskolens budget fordeles efter en selvstæn-

dig budgettildelingsmodel. 18 mio. kr. fordeles demografisk efter antal-

let af 14-17-årige i områderne, 3 mio. kr. fordeles som faste beløb til 

ledelse og administration og 1,5 mio. kr. tildeles til tværgående aktivi-

teter.  

 

6) Bygningsbudgettet 

Bygningsbudgettet skal finansiere FU-områdets udgifter til el, vand 

varme, vedligeholdelse og rengøring. Budgettet fordeles efter de byg-

ningsmæssige forhold og er knyttet til de faktiske fysiske bygninger i 

områderne.  

 

7) Budget til ledelse 

Hvert område tildeles et fast budget til finansiering af FU lederens løn. 

Beløbet er i 2014 0,6 mio. kr. pr. område. 
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8) Øvrige budgetposter 

FU-områderne tildeles i varierende omfang en række mindre budgetpo-

ster herunder budget til pædagogpraktikanter, opsøgende medarbejde-

re og dyrehold.  

 

Herudover er heltidsundervisningen en del af FU-tilbuddet.  
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Bilag 2: Kategoriseringsmodel over udsatte 
boligområder 

 

Boligområde 

An-
tal 
bor
ge-
re 

Ar-
bejds
mar-
ked-
stilkn
yt-

ning 

Vok-
sen-
sund
hed 

Ung-
doms

-
krimi
nali-
tet  

Ud-
satte 
børn  

Lavind-
komsts-
famillier  

Børn
s 

triv-
sel  

Ung-
doms-
uddan-
nelse  

Tryg
hed 

R
ø
d
e
 i
n
d
ik

a
-

to
re

r 
 

G
u
le

 i
n
d
ik

a
to

-

re
r 

K
a
te

g
o
ri
s
e
-

ri
n
g
 

Bispehaven 
2.3
37 44% 30% 5% 9% 44% 8% 20% 27% 6 8 20 

Gelleruppar-
ken/Toveshøj 

7.1
24 50% 33% 7% 8% 52% 9% 32% 15% 6 8 20 

Langkærpar-
ken 

2.0
07 41% 30% 4% 12% 32% 7% 24% 9% 6 7 19 

Skovgårdspar-
ken 

1.4
29 39% 25% 6% 5% 39% 9% 27% 8% 5 7 17 

Vejlby Vest 
1.1
50 39% 28% 5% 11% 33% 8% 17% 4% 5 7 17 

Viby Syd 
4.1
45 40% 25% 4% 8% 31% 7% 25% 5% 5 7 17 

Trigeparken 
I+II 

1.0
52 45% 30% 4% 6% 33% 7% 51% 8% 5 6 16 

Frydenlund 
2.4
46 42% 29% 4% 9% 42% 7% 10% 4% 5 5 15 

Vandtårnsom-
rådet 

3.5
34 38% 27% 3% 13% 38% 7% 16% 5% 4 6 14 

Charlottehøj 
1.3
78 36% 24% 3% 9% 35% 8% 22%   4 5 13 

Lange-
næs/Kirkedam
men 

1.4
26 33% 24% 2% 12% 34% 6% 24%   4 5 13 

Veriparken 985 40% 30% 4% 9% 33% 7% 24% 5% 4 5 13 

Vistoftparken/ 
Ranunkel-
vej/Højagerpar
ken 584 36% 26% 3% 9% 32% 8% 36%   4 5 13 

Elstedhøj, Ly-
strup 870 44% 33% 1% 11% 35% 7% 44% 2% 4 4 12 

Herredsvang 
3.8
17 37% 24% 3% 6% 32% 9% 21% 2% 3 6 12 

Holmstrup 721 44% 34% 3% 9% 45% 8% 26%   4 4 12 

Klostervangen 698 43% 34% 4% 12% 24% 7% 14%   4 4 12 

Kridthøj 849 36% 24% 5% 9% 27% 5% 15%   4 4 12 

Rundhøj 827 37% 25% 4% 16% 41% 6% 9% 2% 4 4 12 

Tranbjergpar-
ken 538 44% 37% 2% 13% 38% 8% 22%   4 4 12 

Vester-
gårdsparken 717 41% 30% 2% 14% 43% 7% 23%   4 4 12 

Viborggården 598 35% 25% 2% 9% 35% 8% 12%   4 4 12 

Åbyhøjgård 669 42% 28% 3% 3% 41% 7% 23% 15% 4 4 12 

Skådeparken 
m.v. 

1.1
89 33% 25% 2% 12% 30% 9% 17%   3 5 11 

Byagerpar-
ken/Egelundsp
arken 672 34% 24% 2% 12% 31% 8% 32% 1% 3 4 10 

Frederiks-
bjerg-Bo 842 30% 23% 4% 9% 32% 7% 6%   3 4 10 
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Håndværker-
parken m.v. 

1.4
18 36% 28% 3% 17% 23% 8% 27%   3 4 10 

Rytterparken 664 33% 25% 7% 9% 35% 7% 8%   3 4 10 

Saralystparken 517 34% 25% 2% 12% 24% 9% 19%   3 4 10 

Skov-
høj/Hasseleng
en/Hasselhøj 835 33% 24% 2% 13% 25% 8% 25%   3 4 10 

Touspar-
ken/Henrik 
Hertz 
Vej/Anker Jen-
sens Vej 983 34% 23% 3% 10% 42% 8% 23%   3 4 10 

Vejlby Vænge 
og Vejlby Tof-
ten m.fl. 

1.2
94 29% 23% 3% 14% 30% 7% 17%   3 4 10 

Græsvan-
gen/Søhøjen 558 29% 22% 2% 13% 30% 7% 13%   2 4 8 

Møllevangen 
2.1
32 30% 21% 5% 14% 32% 8% 8% 3% 2 4 8 

Neptunvej 520 34% 20% 4% 9% 33% 6% 14%   2 4 8 

Præstevangen 
1.2
12 34% 22% 2% 11% 39% 5% 18% 1% 2 4 8 

Søvangen 743 33% 22% 3% 10% 23% 8% 17%   1 4 6 

Riisvan-
gen/Bygvange
n 641 21% 20% 3% 7% 14% 6% 44%   0 2 2 
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Bilag 3: Den opsøgende indsats på børne- og 
unge området i Aarhus Kommune. 

 

 

Den 04 02 2013 

 

Baggrund for notatet 

Styregruppen for Det tværgående Områdesamarbejde/Lokalråd Aarhus 

SSP har anmodet om et notat, der belyser den opsøgende indsats på 

børne- og unge området i Aarhus Kommune, og som kan fungerer som 

oplæg til debat om forskelle og ligheder, samarbejdsfelter etc. 

 

Det opsøgende arbejde på ungdomsområdet er i Aarhus Kommune 

knyttet til de kerneydelser og opgaver, som henholdsvis Børn og Unge 

og Social og Beskæftigelse har i deres ressort. 

 

De FU-opsøgende en del af Børn og Unge - Fritids- og Ungdomsskole 

området under ledelse af Fritids- og Ungdomsskoleledere. Tilgangen er 

derfor hægtet på almenområdet og de sociale klubbers oprindelige ud-

satte målgrupper, og opgaven med inkluderende indsatser heri. De 

særlige ressourcer til opsøgende arbejde i klubregi har historie helt til-

bage primo 80erne, men er redefineret senest ved Fritids- og Ung-

domsskolens vedtagelse juni 2007. 

  

Hotspotcentrets Gadeplansindsats ligger under en af Socialforvalt-

ningens 4 søjler: Hotspotcentret og under overordnet ledelse af Hot 

Spot chefen. Tilgangen er Servicelovens, hvor der både er en defineret 

socialindsats og en almen forebyggende i den forstand, at den individu-

elle indsats skal have inkluderende perspektiv til almenområde. Histo-

risk blev Drivremmen i 90erne den fælles indsatsenhed mellem klub-

området og socialområdet (Ungdomscentret), hvor det blev muligt at 

møde de unge både alment, individuelt forebyggende og med service-

lovens kontaktpersonordning som defineret værktøj. På daværende 

tidspunkt var det en forudsætning, at Drivremmens medarbejdere kon-

taktperson for i alt havde 40 unge. 

 

 

 

Notatet vil belyse: 

 Opgaverne og indsatsernes indplacering i Forebyggelsestænk-

ningen 

 Lov- og beslutningsgrundlag 
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 Målgrupper 

 Organisatorisk tilknytning 

 Ydelser/opgaver 

 Ressourcer 

 Finansiering 

 Afrunding 

 

For henholdsvis 1. FU-opsøgende (Børn og Unge) 2. HotSpotCentrets 

Gadeplansindsats (Socialforvaltningen) 

Desuden beskrives som punkt 3. Samarbejdsstrukturen (generelt og i 

forhold til § 115), hvor politiets forebyggelsessektion også indgår og de 

fælles opgaver. 

 

Indledning 

Der tages med nedenstående model afsæt i den fælles forebyggelses-

tænkning og i de enkelte indsatsers/opgavers grundlæggende indplace-

ring 

 

Forebyggende, primært eller grønt niveau, er det generelle niveau, 

miljøarbejde rettet mod alle børn og unge. 

 

Foregribende, sekundært eller gult niveau, hvor indsatserne er mål-

rettet grupper som har behov for særlig støtte. Det er børn og unge 

der gennem deres adfærd viser tegn på mistrivsel. 

 

Indgribende, tertiært eller rødt niveau, hvor der arbejdes individ-

orienteret med børn og unge, der har behov for hjælp af individuel og 

foranstaltende karakter. 
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Det Tværgående Områdesamarbejde
1

Forebyggelsestænkning

Generel Specifik Individ

Forebyggende

Foregribende

Indgribende

Risikofaktorer

• Social ulighed

• Familiemæssige svigt

• Belastende begivenheder

• Stress og mistrivsel

• Mobning

• Vold

• Misbrug

• Psykisk sygdom

• …

Marginaliserings-

perspektiv

Beskyttende faktorer

• Skole. Uddannelse

• Trivsel og robusthed

• Forældredeltagelse

• Venskab

• Medborgerskab

• …                   

Folkesundheds-

perspektiv

Indikatorer og risikoadfærd

UNGESAMRÅD

§ 115

YOT

HOTSPOT

OPSØGENDE

Beredskab Beredskab Beredskab

Indsatser IndsatserIndsatser
 

 

 

 

 

 

 

1. FU-opsøgende (B&U) – grøn/gul 

FU-opsøgende er knyttet til de 9 FU-områder. 

 

Opgaverne og indsatsernes indplacering i Forebyggelsestænk-

ningen 

De FU-opsøgende opererer på alle 3 niveauer, men med hovedfokus på 

de udsatte unge i grupperelationer. 

 

Hovedopgaven bliver derfor inkluderende indsatser i bred forstand så-

ledes at unge kan indgå i forpligtende fællesskaber i sko-

le/ungdomsuddannelse og i fritiden. – lokalt og i byen.  

 

De FU-opsøgende medarbejdere opererer således primært i området 

mellem det forebyggende og det foregribende niveau, i det vi betegner 

som gråzonen mellem normal- og specialområdet, men med dyk ned i 

det indgribende. Målet med arbejdet i gråzonen vil altid være at forsøge 

at støtte den unge i en inklusion i nærmiljøet med deltagelse i udvik-

lende fællesskaber. 
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I det tværfaglige samarbejde både generelt og med enkeltunge repræ-

senterer i de opsøgende medarbejdere derfor de indsatser, som Børn 

og Unge står for, og som skal spille sammen med de foranstaltninger 

som sættes i værk i Socialforvaltningens regi, samt med Politiets myn-

dighedsudøvelse. 

 

Lov- og beslutningsgrundlag 

Dagtilbudslovens kapitel 10, § 65: Klubtilbud og andre socialpædagogi-

ske tilbud til større børn og unge. (senest revideret 17.6.2011): 

 
Formål for klubtilbud og andre socialpædagogiske fritidstilbud 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-, kul-
tur- og fritidstilbud, så børnene og de unge bliver i stand til selv at tilrettelægge deres fri-
tidsliv, 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. 

 

Fritids- og Ungdomsskoleplan vedtaget af byrådet 23.6.2007. 

 

Målgrupper 

Alle børn og unge i lokalområderne i alderen 10-17 år i udsatte positio-

ner. 

 

Organisatorisk tilknytning 

Fritids- og ungdomsskolelederen i det område, hvor de opsøgende 

medarbejdere er placeret, har ledelsen af de opsøgende medarbejdere, 

samt ansvar for i samarbejde med de øvrige fritids- og ungdomsskole-

ledere i socialdistriktet at prioritere opgaverne på tværs af områderne.  

 

Ydelser/opgaver 

Direkte gadearbejde  

Denne funktion er omdrejningspunktet for det kendskab og den kon-

takt, der skaber de opsøgende medarbejderes interaktion med de unge. 

 

 

Selve kernen i det opsøgende arbejde er aktivt at opsøge de unge, hvor 

de færdes og agere,. Det er her, det opsøgende arbejde adskiller sig fra 
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andre tilbud og støttesystemer i arbejdet med målgruppen. 

 

De opsøgendes opgave er i første omgang mødet i sig selv, samt etab-

lering af en god kontakt til enkelte og grupper af unge.  Det er derefter 

den opsøgendes opgave at sikre, at de unge er bevidste om de tilbud 

og muligheder, som de har i lokalområdet. Samtidig er gaden også der, 

hvor de opsøgende medarbejdere “tager pulsen” på områdets børn og 

unge. 

 

Gadearbejde i primær lokalområde 

Det primære er der, hvor de opsøgende medarbejdere har deres dagli-

ge gang, og deres lokale forankring. Det gør sig gældende både i for-

hold til målgruppen, og i forhold til samarbejdspartnere. Det er her, 

man har det største kendskab til de udsatte unge. Gadearbejdet er her 

mest nuanceret, og der arbejdes ud fra alle tre forebyggelsesfelter 

(grøn, gul, rød). 

 

Gadearbejde i de 3 socialdistrikter 

Gadearbejdet i socialdistriktet sker dels via runderinger i primære, se-

kundære og tertiære områder, og dels via konkret opgaverekvirering 

fra andre fritids- og ungdomsskoleledere indenfor socialdistriktet.  

 

Opgavebestemt gadearbejde  

Målgruppen er beskrevet af klubber eller andre institutioner, der er for-

ankret i lokalområdet. Gadearbejdet vil her være en metode til at opnå 

kendskab til de unge, eventuelt i samarbejde med lokale institutioner. 

Her bliver de opsøgende brugt til afdækningsopgaver og andre indsat-

ser af projektlignende karakter af kortere varighed. 

 

Beredskab 

De opsøgende indgår i beredskabet i de forskellige områder. Der kan i 

perioder opstå situationer, hvor de opsøgende medarbejdere bliver en 

del af et længerevarende kriseberedskab (det røde felt). Dette sker, når 

en eller flere grupper af unge har en regel- og normbrydende adfærd, 

der skaber utryghed for deres omgivelser.  

 

Særlige indsatser 

De opsøgende varetager løbende særlige opgaver i forhold til individu-

elle unge og grupperinger. Det overordnede mål med de særlige indsat-

ser er altid at få den unge eller gruppen af unge tilknyttet lokalområ-

dets institutioner, og/eller ind i socialforvaltningens støttesystemer. I 

praksis kan denne tilknytning variere i omfang ligesom mulighederne 

for at andre overtager de unge kan være forskellig. 
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Afdækningsopgaver 

I forbindelse med særlige lokale eller bydækkende problemstillinger, 

hvor man er i tvivl om, hvilke unge der er deltagende, og hvilke unge 

der kan være i periferien af grupper med uhensigtsmæssig adfærd, kan 

de opsøgende medvirke til en afdækning af problemets omfang.  

 

Kortlægning af fokusområder 

Med fokusområder menes steder i lokalområdet, hvor de unge samles. 

Det kan være alt fra idrætsforeninger til buslæskure. Fokusområder i 

lokalområdet kortlægges løbende. Ved gadearbejde udenfor det primæ-

re område er de lokalt forankrede institutioner med til at udpege de 

steder, de unge færdes eller opholder sig.  

 

Udviklingsopgaver dækkende i udviklingen af nye tiltag for målgruppen. 

Der fastsættes tid og omfang på opgaverne og milepæle for arbejdet 

aftales med FU-lederen. 

 

Fordeling af opsøgende ressourcer 

Allokeringen af de 14 opsøgende medarbejdere fordeler sig til og med 

udgangen 2014 således: 

 

Fordeling af stillinger 

Socialdistrikt Antal stillinger 

Socialdistrikt Nord 

Område Grenåvej Vest 

3 stillinger 

Socialdistrikt Vest 

Område Silkeborgvej 

Område Viborgvej 

 

2 stillinger 

5 stillinger 

 

Socialdistrikt Syd 

Område Skanderborgvej 

Område Oddervej 

 

 

2 stillinger 

2 stillinger 

 

De opsøgende medarbejdere er ansat centralt med midlertidig placering 

i Nord, Vest og Syd.  

 

Ansvarlige FU-ledere: Nord: Ove Petersen, Vest – Område Viborgvej: 

Kristian Avnsbøl, Vest - Område Silkeborgvej: Anders Glahn, Syd – 

Område Skanderborgvej: Johannes Justesen, Syd - Område Oddervej: 

Erik Heltoft 

 

Det er de enkelte fritids- og ungdomsskoleledere med ledelsesansvar, 

der står for ansættelsesprocedurer i forbindelse med nyansættelser og 
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med fokus på det opsøgende som en bydækkende enhed. 

 

Finansiering. 

Budgettet er placeret centralt i Børn og Unge, Pædagogik og Integrati-

on, og er en særskilt post i Fritids- og Ungdomsskoleområdets samlede 

økonomi. 

 

2. HotSpotcentret 

HotSpotcentrets Gadeplansindsats består pt. Drivremmen samt to pro-

jekter i hhv. Vest og Syd. 

 

Opgaverne og indsatsernes indplacering i Forebyggelsestænk-

ningen 

Gadeplansindsatsen har primært fokus på de røde – og til dels gule – 

unge, hvilket vil sige det indgribende og foregribende niveau i forebyg-

gelsestrekanten. Opgaverne inddeles i overordnet set i tre kerneydel-

ser:  

1. Opsøgende gadeplansindsats 

2. Gruppeindsatser  

3. Individuelle indsatser  

 

Lov- og beslutningsgrundlag 

Serviceloven § 10 og 11 omkring rådgivning og opsøgende arbejde ift. 

familier, børn og unge.  

 
Kommunens rådgivning 

§ 10. Kommunalbestyrelsen skal sørge for, at enhver har mulighed for at få gratis rådgiv-
ning. Formålet med rådgivningen er at forebygge sociale problemer og at hjælpe borgeren over 
øjeblikkelige vanskeligheder. På længere sigt er formålet at sætte borgeren i stand til at løse op-
ståede problemer ved egen hjælp. Rådgivningen kan gives særskilt eller i forbindelse med anden 
hjælp efter denne eller anden lovgivning. 

Stk. 2. Rådgivningen skal kunne gives som et anonymt og åbent tilbud. 
Stk. 3. Kommunalbestyrelsen skal i forbindelse med rådgivningen være opmærksom på, om 

den enkelte har behov for anden form for hjælp efter denne eller anden lovgivning. 
Stk. 4. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde rådgivning om valg af hjælpemidler og forbrugsgo-

der samt instruktion i brugen heraf. Opgaven kan varetages i samarbejde med andre kommuner. 

Børn, unge og forældre  

§ 11. Kommunalbestyrelsen skal sørge for, at forældre med børn og unge eller andre, der 
faktisk sørger for et barn eller en ung, kan få en gratis familieorienteret rådgivning til løsning af 
vanskeligheder i familien. Kommunalbestyrelsen er forpligtet til ved opsøgende arbejde at tilbyde 
denne rådgivning til enhver, som på grund af særlige forhold må antages at have behov for det. 
Tilbuddet om rådgivning skal også omfatte vordende forældre. 

Stk. 2. Såvel forældre som børn og unge, der alene søger rådgivning efter stk. 1, skal kunne 
modtage denne anonymt og som et åbent tilbud. 

Stk. 3. Kommunalbestyrelsen skal, når det anses for at være af væsentlig betydning for et 
barns eller en ungs særlige behov for støtte, tilbyde 

1) konsulentbistand til børn, unge og familier med hensyn til børn eller unges forhold og 
2) rådgivning om familieplanlægning. 
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Stk. 4. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde gratis rådgivning, undersøgelse og behandling af 
børn og unge med adfærdsvanskeligheder eller nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne samt 
deres familier. Opgaverne kan varetages i samarbejde med andre kommuner. 

Stk. 5. Kommunalbestyrelsen skal etablere en særlig familievejlederordning for familier med 
børn under 18 år med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Vejledningen 
skal tilbydes, inden for 3 måneder efter at kommunalbestyrelsen har fået kendskab til, at funkti-
onsnedsættelsen er konstateret. 

Stk. 6. Social- og integrationsministeren fastsætter nærmere regler om familievejlederordnin-
gen. 

 

Målgrupper 

Målgruppen for Gadeplansindsatsen er udsatte unge i alderen 10-23 år 

(med hovedfokus på de 12 til 18-årige). I projekterne er målgruppen 

dog udelukkende uroskabende, kriminalitetstruede og kriminelle unge 

under 18 år fra og i de pågældende boligområder. 

 

Organisatorisk tilknytning 

Gadeplansindsatsen er forankret i HotSpotcentret i søjlen for Familier, 

børn og unge (FBU) i Magistraten for Sociale forhold og Beskæftigelse 

(MSB). HotSpotcentret er det eneste center i FBU, der hverken er myn-

dighed (bestiller) eller foranstaltning (udfører). Det giver nogle be-

grænsninger, men sikrer, at der er en stor grad af handlehurtighed og 

fleksibilitet i indsatserne.  

 

Lederen af Gadeplansindsatsen refererer direkte til HotSpotchefen og 

har to teamledere under sig, hvis opgave er at koordinere den daglige 

drift i det respektive team. Lederen arbejder mere strategisk på at ud-

vikle Gadeplansindsatsen og udvikling bredt set bl.a. i samarbejde med 

SSP ift. de FU-opsøgendes og Politiets forebyggende indsats. 

Der samarbejdes derfor med en lang række af aktører - herunder andre 

kommunale aktører, Politi, frivillige og erhvervsdrivende. Gadeplansind-

satsen indgår dermed i mange tværfaglige og tværmagistratlige fora på 

medarbejder- såvel som lederniveau. 

 

 

Metoder 

Det opsøgende arbejde anvendes som metode til at nå den restgruppe 

af udsatte børn og unge systemet ikke kan nå på traditionel vis. Der 

arbejdes relationsorienteret, hvor aktiviteter bl.a. bruges som det fæl-

les tredje med henblik på at etablere bæredygtige relationer til mål-

gruppen. Men der er også elementer af empowerment i Gadeplansind-

satsen, særligt ift. grupper og enkelte unge, med inklusion i samfundet 

som mål. 
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Ydelser/opgaver 

Opsøgende gadeplansindsats:  

Der runderes på specifikke udvalgte steder (”hotspots”) både dag, aften 

og i weekender. Stederne udvælges på baggrund af egne og andres ob-

servationer og oplevelser - det være sig kommunale, private samt bor-

gere. Derudover runderes der løbende på andre ruter og steder for at 

afdække nye ”hotspots”. 

Det opsøgende arbejde på gaden sikrer også synlighed og tilgængelig-

hed på gaden, ligesom indsatsen bruges til at have en finger på pulsen 

blandt de unge og møde dem på deres ”boldbane”. Dette skaber derfor 

også mulighed for at arbejde med de unge i de grupperinger, hvori de 

færdes. 

Drivremmen runderer fast i Aarhus midtby, projekterne i hhv. Vest 

(Bispehaven, Gellerup og Herredsvang) og Syd (Kjærslund, Rosenhøj 

og Søndervangen). 

 

Bydækkende opgaver: 

Gadeplansindsatsen indgår i et samarbejde omkring de såkaldte by-

dækkende opgaver med de FU-opsøgende og Politiets Forebyggelses-

sektion. Indsatsen koordineres af SSP og omfatter opgaver hvor unge 

fra hele kommunen samles fx til Sidste Skoledag, Aarhus Festuge, Blå 

mandage, Aarhus by Night m.v. Konkret indgår Drivremmens gade-

plansmedarbejdere i en vagtplan ift. det pågældende arrangement, 

hvorimod gadeplansmedarbejderne fra projekterne bliver i lokalområ-

derne og kan tilkaldes, hvis deres lokale unge fra målgruppen skulle 

skabe uro og utryghed til arrangementet.    

 

Afdækning: 

Udover den opsøgende indsats i de faste områder, kan Drivremmen via 

SSP bestilles til at lave en afdækning i byens øvrige lokalområder. Det-

te vil typisk være i yderområder, hvor de FU-opsøgende principielt 

dækker, men er optaget af andre opgaver andetsteds i deres distrikt. 

En afdækning varer typisk 1-2 måneder, hvor der arbejdes systematisk 

med at afdække en lokal defineret problematik eller bekymring fx brug 

af illegale rusmidler blandt unge, pigekonflikter, manglende tilknytning 

til lokalområdets tilbud for unge og dertilhørende uroligheder. Afdæk-

ningen afsluttes med en rapport der tilgår bestillerne – SSP og lokalom-

rådet.    

 

Beredskab: 

Gadeplansindsatsen indgår naturligt i beredskaberne i de lokalområder, 

de dækker. Derudover kan Drivremmen via SSP benyttes i resten af 

kommunens lokalområder. Beredskaberne - der er samarbejde mellem 

MBU, MSB, Politi samt frivillige foreninger og beboere - sættes typisk i 
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gang ved optrapning af uroligheder i et lokalområde og hvor det vurde-

res, at en bredviftet indsats på gaden kan virke dæmpende på situatio-

nen. I Viby Syd er Gadeplansindsatsen pt. ved at opbygge et sådant 

beredskab. 

 

Gruppeindsatser: 

Der iværksættes aktiviteter for grupper af unge i de lokalområder Ga-

deplansindsatsen dækker. Aktiviteterne vil som oftest planlægges i 

samarbejde med områdets øvrige tilbud, da de ofte er af brobyggende 

karakter. Men det kan også være aktiviteter, der iværksættes nu og her 

efter behov. Formålet er at være sammen med de unge som gruppe, 

arbejde med de unges gruppeadfærd og normer samt tilbyde konstruk-

tive aktiviteter, der kan understøtte, at de ikke laver ballade. Aktivite-

terne vil som udgangspunkt være tidsafgrænsede. Gruppeindsatserne 

har ofte et sigte ift. individuelle indsatser. 

 

Projektorienteret gruppeindsats: 

Drivremmen kan også i denne ydelse bestilles af SSP til at lave en 

gruppeorienteret indsats for grupperinger i resten af kommunens lokal-

områder. Ligesom ift. afdækninger anvendes dette typisk, når de FU-

opsøgende er optaget af andre opgaver og man i et lokalområde har 

bekymringer omkring en kendt gruppe unge. Også denne type indsats 

vil laves i samarbejde med lokalområdets aktører og vil være tidsaf-

grænset til ca. to måneder. Målet vil altid være at få mobiliseret lokal-

området til at rumme grupperingen efter endt indsats.  

 

Individuelle indsatser: 

De individuelle indsatser kan være alt fra en direkte opsøgende indsats 

ift. en konkret ung, rådgivning, brobygning, efterlysning, understøttelse 

af myndighed og som noget nyt i projekterne understøttelse af foran-

staltning, hvis ikke dette kan forebygges ved de øvrige tiltag. Indsat-

serne er altid tidsafgrænsede (typisk tre til seks måneder). Indsatserne 

er som nævnt ikke en foranstaltning, men et frivilligt rådgivende tilbud.    

 

Radikalisering og mægling: 

Derudover indgår et par af gadeplansmedarbejderne i Radikaliserings-

projektet, med efteruddannelse ift. radikaliseringstruede unge (både 

politisk og religiøs radikalisering). På samme måde er nogle af gade-

plansmedarbejderne efteruddannet i mægling og indgår som mæglere i 

HotSpotscentrets mæglingskorps.  

 

 

Dokumentation 
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HotSpotcentrets Gadeplansindsats laver som udgangspunkt kvartalsvise 

statusrapporter over det opsøgende gadeplansarbejde, ligesom der som 

nævnt laves afsluttende rapporter ved afdækningsopgaver. Ift. de indi-

viduelle indsatser føres der ikke journaler, men registres ift. antal af 

sager, alder, datoer for ind/ud, type af indsats m.v. Projekterne doku-

menterer jf. ministerielle krav.   

 

Ressourcer 

 

Fordeling af stillinger 

 Antal stillinger 

Drivremmen og Viby Syd  5+2 stillinger 

Vest 13 stillinger 

I alt: 20 stillinger 

 

 

Finansiering 

Drivremmen er i fast drift, medfinansieret af Magistraten for Børn og 

Unge (MBU). Projektet i Aarhus Vest er finansieret af SATS-puljen 2010 

og projektet i Viby Syd er finansieret af Regeringens HotSpotpulje. 

Begge projekter løber indtil videre frem til foråret 2014. 

 

3. Samarbejdsstrukturen (generelt og i forhold til § 115) 

 

Tværfaglig tilgang: 

Tværfagligt samarbejde er de organisatoriske rammer, som er en for-

udsætning for den lokale opgaveløsning i forhold til udsatte grupper.  

 

De FU-opsøgende medarbejdere og HotSpotcentrets Gadeplansindsats  

opererer i det tværfaglige felt lokalt, i socialdistriktet og bydækkende. 

Alt efter opgavens placering i forebyggelsesfelterne er der følgende po-

tentielle samarbejdspartnere: 
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Potentielle samarbejdspartnere 

Primær forebyggelse 

rettet mod alle unge. 

 

Sekundær forebyggelse 

Foregribende 

Tertiær forebyggelse 

Indgribende 

Boligforeninger 

Lokale handlende og butiks-

centre 

Idrætsforeninger. 

Frivillige organisationer. 

FO-klubber. 

Lokale præster og imamer. 

 

Lokaldistrikterne: 

Skolen. 

SSP kontaktpersoner. 

Boligsocial indsats. 

Distriktsmedarbejder. 

Ungdommens 

Uddannelsesvejledning. 

Ungdomscentret -rådgivning 

Politi – Forebyggelsessektio-

nen. 

 

Ungdomscentrets foranstalt-

ningsvifte 

 

YOT/TUS (Tværgående Ung-

doms Samarbejde) 

 

Det tværfaglige samarbejde består for den opsøgende i at indgå i et 

fællesskab med et fælles ansvar og dermed fælles indsats for arbejdet 

med truede børn og unge: 

1 Ved at styrke netværket omkring den unge. 

2 Ved at løfte problemstillinger i lokalområdet op, så de bliver syn-

lige for relevante parter, 

3 Ved at pege på indsatser, der kan virke i forhold til enkelt unge 

eller grupper (møder). 

4 Ved aktivt at samarbejde med andre om problemløsning i for-

hold til grupper eller enkelt unge. 
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Den tværgående organisering 

 

 

 

 

 

 

Opsøgende Forum 

Opsøgende Forum er et tværfagligt samarbejdsforum mellem Børn og 

Unges FU-opsøgende medarbejdere, HotSpotcentrets Gadeplansindsats Po-

litiets Forebyggelsessektion og SSP. I særlige situationer indkaldes også 

repræsentanter for frivillige organisationer, boligforeninger m.m. SSP 

er ansvarlig for drift af Opsøgende Forum. 

Opsøgende Forums formål er: 

1 At have ”fingeren på pulsen” i forhold til trends, tendenser og 

grupperinger blandt byens unge. 

2 At sikre en løbende koordinering, formidling og samarbejde om-

kring aktuelle problemstillinger og tiltag på tværs af kommunen 

så vel som lokalt. Her under inddragelse af relevante forvaltnin-

ger, politi, lokale institutioner, frivillige, unge m.m. 

3 At sikre inspiration, erfaringsformidling og metodeudvikling af 

det opsøgende arbejde. 

Koordinerende ledergruppe for Opsøgende Forum varetager den koor-

dinerende funktion, når der på Opsøgende Forum opstår behov for hur-

tige ledelsesbeslutninger. Sektions- og afdelingsledere fra Børn og Un-

ge, Socialforvaltningen og Politiet, samt en FU-leder er faste deltagere i 

koordinationsgruppen. 

 

 

B ø rn og Unge 
Socialforvaltningen 
Besk æ ftigelsesforvaltningen 
Lokalpoliti      Århus 

 DTO Lokalråd 

Aarhus SSP 

DTODTO 

 

Opsøgende 

Forum 

  

 

 

Koordinerende 

ledergruppe     

 

    SSP 

 

 

    SSP 

 

    HotSpot-

centrets Gade-

plansindsats 

 

Gadeplan 

 

Politiets 

Forebyggelses- 

sektion 

 

FU -Opsøgende 

medarbejdere 
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Ud fra den opsamling af informationer, der sker i Opsøgende forum, ar-

bejder SSP løbende med at optimere og vedligeholde samarbejdet på 

alle niveauer mellem relevante tværfaglige aktører centralt som decen-

tralt. Den koordinerende ledelsesgruppe holder møde umiddelbart efter 

hvert møde i Opsøgende Forum med flg. generelle dagsorden: 

 

1 Fordeling af opgaver og placering i rette regi 

2 Vurdere om opgaver skal løses tværfagligt eller i eget regi 

3 Initiere tværgående initiativer 

4 Give tilbagemelding via Opsøgende Forums referat på spørgsmål 

og emner rejst af deltagerne i opsøgende forums møde 

 

§ 115-møder 

De FU opsøgende deltager som repræsentanter for Børn og Unge i 

samarbejdet i de 5 faste kriminalpræventive fora fordelt over kommu-

nen (1 i Nord, 1 i Syd og 3 i Vest), hvor der er mulighed for udveksling 

af oplysninger mellem politi og kommune i henhold til Retsplejelovens § 

115. I møderne deltager repræsentanter for Socialforvaltningen (Unge-

rådgivningen), FU-Leder fra Børn & Unge, UU-koordinator, Østjyllands 

Politis Forebyggelsessektion og Hot Spot i de relevante områder samt 

SSP Aarhus, der står for koordination og sekretariatsbistand til møder-

ne. FU-lederne har formandsskabet. Der er udarbejdet særskilt guide-

lines for disse møder. 

 

 

Afrunding 

Snitfladen mellem HotSpotcentrets Gadeplan og de FU-opsøgende er 

flydende. Begge parter laver opsøgende gadeplansarbejde, gruppeori-

enterede indsatser samt hjælp/støtte til enkelte unge. Og selvom de 

FU-opsøgende primært skal beskæftige sig med de gule og HotSpot 

med de orange/røde, vil der være mange tilfælde af overlap. Dette 

skyldes bl.a. at unge meget hurtigt kan bevæge sig fra det gule til det 

røde felt og i denne type af arbejde, vil den enkelte medarbejders rela-

tion til den unge ofte være omdrejningspunkt for at understøtte en po-

sitiv udvikling for den unge. En anden årsag kan være, at man ikke 

umiddelbart på gadeplan, kan se om en ung er hhv. grøn, gul eller rød, 

ligesom de unge har venskaber på tværs af disse kategorier. 

 

Den primære forskel på FU-opsøgende og Gadeplan skal nok findes i 

den organisatoriske forankring. FU har pr. tradition være tilknyttet 

ungdomsklubber og dermed andre institutioner indenfor normalområ-

det, og deres opgaver handler ofte om at brobygge de unge til disse in-
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stitutioner. Gadeplan er derimod tilknyttet Socialforvaltningen og har 

dermed et mere problemorienteret og individuelt fokus. De unge har of-

te problemer af en karakter, der ikke alene kan afhjælpes i normalom-

rådet. Her vil der ofte være behov for mere indgribende foranstaltnin-

ger eller som minimum en håndholdt, brobyggende støtte over en læn-

gere periode. Dette kommer tydeligst til udtryk i Gadeplans projekter, 

der udelukkende fokuserer på kriminalitetstruede og uroskabende un-

ge.  

Drivremmen opstod i et samarbejde mellem de to magistrater, hvilket 

for så vidt stadig er gældende. Dette er formentligt noget af forklarin-

gen på, hvorfor Drivremmens målgruppe omfatter både omfatter unge i 

det gule og røde felt, med både udadvendte og indadvendte reaktioner 

på mistrivsel. Der samarbejdes derfor også kun med normalområdet, 

ud fra princippet om mindst muligt indgriben, hvis dette vurderes at 

være tilstrækkeligt. 
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Bilag 4: oversigt over klubtilbud i de enkelte 
skoledistrikter 

 

Område 

Skolenavn  

(rød: FU-tilbud 
placeret 

på/umiddelbart op 
ad skolen) 

(Grøn: FU-
tilbudflyttes ind på 
skolen ifm. RULL) 

F
r
it

id
s
k
lu

b
 

U
n

g
d

o
m

s
k
lu

b
 

F
O

 k
lu

b
 

L
e
g

e
p

la
d

s
 

Bemærkninger 

Grenåvej Øst Risskov Skole 
x       

Klubben flyttes til skole 
iflg. RULL indstilling 

Grenåvej Øst Skødstrup Skole 
x x     

FU flyttes til Strandskolen 
iflg. RULL indstilling 

Grenåvej Øst Strandskolen 

        

Pt. intet fysisk klubtilbud i 
distriktet men Zone 64 
rykker ind med RULL 

Grenåvej Øst Sølystskolen x x       

Grenåvej Øst Skæring Skole x x   x   

Grenåvej Vest Ellevangskolen x x       

Grenåvej Vest Elev Skole 

    x   

Ingen BU-klub beliggende 
i distriktet (NB. Elev skole 

går kun til 5. kl.) FO-Klub 
på skolen 

Grenåvej Vest Elsted Skole 

x x     

En del af RULL 2014 - 
flyttes væk fra skolen til 

fælles bygning med Klub 
Elsted 

Grenåvej Vest Hårup Skole x   x     

Grenåvej Vest Virupskolen x   x     

Grenåvej Vest Lystrup Skole 

      x 

Ingen BU-klub beliggende 
i distriktet. Liffen - privat 
fritidshjem ligger i distrik-
tet 

Randersvej Bakkegårdskolen 
x   x   

FU flyttes til skole iflg. 
RULL indstilling 

Randersvej Katrinebjergskolen x x       

Randersvej Lisbjergskolen x   x   Lige op af skolen 

Randersvej Samsøgades Skole x x   x   

Randersvej Skovvangskolen x x       

Randersvej Vorrevangskolen x x x     

Viborgvej Hasle Skole x x   x   

Viborgvej Møllevangskolen x x       

Viborgvej Sabro-
Korsvejskolen x x x x   

Viborgvej Tilst Skole 
x   x x 

FU flyttes til skole iflg. 
RULL indstilling 

Viborgvej Ellekærskolen x x   x   

Viborgvej Skjoldhøjskolen 

x x x   
Er besluttet indflyttet på 
skolen - er dog ikke im-
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plementeret endnu. 

Silkeborgvej Engdalskolen 
x       

Plus: Huset Engdal (åben 
ungdomsskoleklub) 

Silkeborgvej Gammelgårdskolen x x       

Silkeborgvej Åby Skole x x       

Silkeborgvej Næshøjskolen x   x     

Silkeborgvej Sødalskolen 

x x   
 

FU flyttes til skole iflg. 

RULL indstilling 

Toveshøj-
Gellerup 

Gellerup 
x x 

 
x   

 Toveshøj-

Gellerup 

Tovshøjskolen 

x x  x x   

Skanderborgvej Bavnehøj Skole x   x     

Skanderborgvej Højvangskolen x x       

Skanderborgvej Rosenvangskolen x x   x   

Skanderborgvej Søndervangskolen x x       

Skanderborgvej Vestergårdskolen 

x x     

Er besluttet indflyttet på 
skolen - er dog ikke im-
plementeret endnu. 

Skanderborgvej Viby Skole 
        

Ingen BU-klub beliggende 
i distriktet 

Horsensvej Holme Skole x x       

Horsensvej Læssøesgades 
Skole x x     

FU flyttes til skole iflg. 
RULL indstilling 

Horsensvej N.J. Fjordsgades 

Skole x   x x 

Bliver en del af den nye 

midtby skole 

Horsensvej Rundhøjskolen x     x Lige op af skolen 

Horsensvej Tranbjergskolen  x x       

Oddervej Beder Skole x   x x Nabo til  skolen  

Oddervej Kragelundskolen 
x       

Herud over Club K (ung-
domsskoleklub) 

Oddervej Malling Skole x   x   Lige op af skolen 

Oddervej Mårslet Skole x x   x Lige op af skolen 

Oddervej Skåde Skole 
        

Ingen BU-klub beliggende 
i distriktet 

Oddervej Solbjergskolen x   x     
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Bilag 5: Beregningsforudsætninger 

 

I dette bilag beskrives for det første de væsentligste forudsætninger for 

budgettildelingen i model 2a og model 2b i analysen. Det drejer sig 

blandt andet om forudsætninger for det samlede budget og de enkelte 

budgetposter. For det andet en beskrivelse af, hvordan de relevante 

budgetposter fordeles til skolerne i model 2a og 2b.  

 

Væsentlige beregningstekniske forudsætninger.  

Nedenfor beskrives de væsentligste forudsætninger for budgettilde-

lingsmodellerne for model 2a og 2b.  

 

1) Der er forudsat et uændret budget på FU-området. Det er det sam-

me budget, som der samlet set er i dag (efter reduktion med 15 mio. 

kr. som følge af folkeskolereformen). Det vil sige, at der budgetmæs-

sigt ikke forudsættes hverken besparelser eller serviceudvidelser (jf. 

tabel 1 nedenfor). 

 

2) FO klubberne er allerede forudsat overført til MKB og indgår ikke i 

opgørelsen af fritidstilbuddene i skoledistrikterne.  

 

3) Legepladserne overføres til MTM. Overførslen sker som udgangs-

punkt som ubemandede tilbud. Legepladserne vil således fortsat kunne 

anvendes af børn og unge i lokalområdet. Der sker overførsel af bud-

getter til MTM til pasning af legepladserne (græsslåning, beplantning, 

vedligeholdelse af terræn, legeplads udstyr og sikkerhed samt byg-

ningsdrift og vedligeholdelse.) Desuden evt. budget til dyrehold på le-

gepladserne. 

 

4) Det forudsættes, at midler til børn og unge med vidtgående handi-

cap fortsat vil følge de konkrete børn og unge, og dermed blive tildelt 

den skole, hvor barnet/den unge har sit fritidstilbud. I model 2a tildeles 

midlerne til det bydækkende tilbud for de 14-18 årige. For gruppen af 

børn og unge med de letteste handicap tildeles midlerne efter antallet 

af indskrevne i fritidstilbuddet for den relevante aldersgruppe.  

 

5) Bygningsbudgettet vil fortsat være knyttet til de enkelte bygnin-

ger/lokaliteter, og fordeles ikke efter demografi. Dette skal bl.a. ses i 

lyset af de foreslåede ændringer som følge af den RULL-indstilling som 

pt. er i høring, samt mulige yderligere ændringer af bygningsstrukturen 

på området. Det er vanskeligt at håndtere disse ændringer, hvis byg-

ningsbudgettet allerede nu bliver baseret på demografi.  
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Centrale budgetposter i model 2a og 2b. 

De centrale budgetposter som skal fordeles nedenfor er dermed følgen-

de:  

 

Tabel 1: Budget til fordeling i model 2a og 2b (mio. kr. 2014 pl.) 

Tildelingskriterier i dag budget I dag 

Klubramme  81,1 

Socialt udsatte 11,4 

Ungdomsskolen 22,5 

FU-leder 5,3 

I alt 120,3 
 

  

Fritidsklubber og ungdomsklubber (81,1 mio. kr.): 

Budgettet på 81,1 mio. kr. efter folkeskolereformen er det samlede 

klubbudget til 5.-7. kl. samt 14-17 år.  

 

I model 2a overføres den del af klubbudgettet som vedrører 5.-7. kl. 

(fritidsklubberne) til skolen, mens budgettet vedrørende 14-17 år (ung-

domsklubberne) indgår i et bydækkende tilbud. Dermed bliver det nød-

vendigt, at adskille budgetterne for fritidsklubber og ungdomsklubber. 

Der skal derfor tages stilling til, hvordan de 2 aldersgrupper skal væg-

tes ift. hinanden. I model 2b overføres hele det nuværende klubbudget 

til skolerne. 

 

I de nuværende modeller er udgangspunktet, at der tildeles midler sva-

rende til 30 % af områdets børn i aldersgruppen 5. – 7. klasse og 15 % 

af aldersgruppen 14-17 år. Samtidigt tildeles der grundbudgetter efter 

fysiske enheder. Hvis begge disse forhold vægtes ind i de samlede bud-

getter i dag til klubberne, udgør budgetterne til ungdomsklubberne ca. 

14,1 mio. kr. eller ca. 17 % af det samlede klubbudget på de 81 mio. 

kr. Dvs. fritidsklubberne tildeles i den nuværende model langt den stør-

ste del af klubbudgettet med i alt ca. 67,0 mio. kr. og 83 % af klub-

budgettet.  

 

Det forudsættes som udgangspunkt at fordelingen af det samlede bud-

get mellem fritidsklubber og ungdomsklubber bevares. Dog skal det 

bemærkes, at de steder, hvor der er i dag er en ungdomsklub, er der 

også en fritidsklub. Ungdomsklubberne kan betragtes som overbygnin-

ger på fritidsklubberne. I dag anvendes ca. 33 pct. af det samlede 

klubbudget til grundtilskud. Langt den største del af grundtilskuddet til-

deles til fritidsklubben; mens overbygningen – ungdomsklubben – får et 

meget mindre grundtilskud. Når fritidsklubberne overgår til skolerne, og 

ungdomsklubberne organiseres som et bydækkende tilbud foreslås det 
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samtidig, at en større del af det nuværende grundtilskud tildeles til 

ungdomsklubberne, som i denne model vil være et mere selvstændigt 

tilbud end i dag. Fremadrettet vil der ikke være noget grundtilskud idet 

rammen fordeles efter demografiske faktorer. 

 

Såfremt ungdomsklubberne organiseres særskilt, forudsættes det i be-

regningerne, at børnene i aldersgruppen 5.-7. klasse vægtes med en 

faktor 4 i forhold til de unge i ungdomsklubalderen. Faktoren skal 

blandt andet ses i lyset af, at efterspørgslen blandt 5.-7. kl. forventes 

af være markant højere end for 14-18 årige og der fortsat er behov for 

lidt flere voksne til denne aldersgruppe end for de 14-18 årige. Dermed 

vil ca. 60,1 mio. kr. blive overført til skolerne og ca. 21 mio. kr. vil blive 

samlet i et bydækkende tilbud.  

 

Det forudsættes for både model 2a og 2b, at den del af klubbudgettet, 

som skal overføres til skolerne fordeles efter antal børn og unge i de re-

levante aldersgrupper i skoledistriktet.  

 

Der er i alt 9.757 børn i aldersgruppen 5.- 7. klasse og 13.570 børn i 

aldersgruppen 14-17 år, der skal have fordelt de 81 mio. kr. Fordelin-

gen af de 81 mio. kr. baseret på ovenstående præmisser kan synliggø-

res som følger: 

 
Tabel 2: Fordeling af klubbudget på aldersgrupper og beløb pr. barn/ung i al-
dersgrupper. 

Aldersgrupper Børn 

Budgetter 

(mio. kr.) 

Beløb pr. 

barn/ung i 

målgruppen 

Fordeling 

af  bud-

get 

5.-7. klasse i alt: 9.757 60,2 6.168 74,2% 

14-17 år i alt 13.570 20,9 1.542 25,8% 

I alt 23.327 81,1   100,0% 

 

De opstillede forudsætninger indebærer, at der fremadrettet vil være et 

budget på 1.542 kr. pr. barn i aldersgruppen 14-17 år i områderne og 

det 4 dobbelte svarende til 6.168 til aldersgruppen 5. – 7. klasse. Belø-

bet pr. barn/ung vil blive mindre, såfremt der bliver flere børn/unge i 

målgruppen idet rammen for FU-tilbuddet er fast. 
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Midler til socialt udsatte (de 11,4 mio. kr.) 

Det forudsættes, at midlerne til socialt udsatte fordeles efter samme 

fordelingsnøgler som skolernes betalingsbudgetter til specialklasser. 

Dette er fordelingsnøgler, som vægter de sociale kriterier sammen med 

en vægtning af antallet af børn i distriktet.  

 

Det forudsættes, at fordelingen af udsatte børn følger samme fordeling 

som på klub budgettet. Dvs. ca. 25,8 % af budgettet (2,9 mio. kr.) til 

ungdomsklubberne og de resterende 8,4 mio. kr. til fritidsklubberne.  

 

De nuværende tildelingskriterier på FU området er baseret på en andel 

af økonomiske fripladser, foranstaltninger samt sigtelser af 15-17 årige. 

For hvert kriterium er beregnet et indeks, som viser, hvor højt hvert lo-

kaldistrikt scorer. Herefter tildeles de lokaldistrikter, som scorer under 

gennemsnittet 0 point. De tilbageværende områder tildeles en score ef-

ter, hvor langt over gennemsnittet de ligger. Modellen og tildelingen 

har den effekt, at det kun er de mest udsatte områder, som får res-

sourcer. 

 

I modsætning hertil får alle distrikter ressourcer til socialt udsatte ved 

anvendelse af betalingsbudgettet som fordelingsnøgle.  

 

Da der i alle skoledistrikter skal være en indsats i forhold til de socialt 

udsatte, foreslås betalingsbudgettet til specialundervisning anvendt.  

 

Ungdomsskolen (22,5 mio. kr) 

Ungdomsskolens budget vil i model 2a indgå i ét samlet tilbud og det 

samlede budget på 22,5 mio. kr. overføres som udgangspunkt til dette 

tilbud. I model 2b vil ungdomsskolebudgettet blive fordelt til skolerne. 

Det forudsættes i beregningerne af model 2b at udgangspunkt for bud-

gettildelingerne til ungdomsskolen også følger en demografisk model 

med et beløb pr. barn i aldersgruppen 14 – 17 år i skoledistriktet. Med 

et samlet budget på 22,5 mio. kr. og 13.570 børn i målgruppen udgør 

beløb pr. elev 14-17 årig 1.660 kr. Det forudsættes at der mellem sko-

lerne indgås aftale om placeringen og finansiering af mere bydækkende 

tilbud på tværs af flere eller alle skoler (f.eks. knallertundervisning 

mv.). Jf. nedenfor er der også lavet en model, hvor den del af budget-

tet til ungdomsskole der i dag gives direkte til administration samt til 

Vice-Fu-ledere tildeles til skolerne som fast beløb til ledelse og admini-

stration. Det er samlet 3 mio. kr., i det ikke hele Vice-FU-lederens løn 

indgår i budgettildelingen). Dermed bliver beløbet pr. ung 1435 kr.   
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Budget til ledelse og administration (5,3 mio. kr.)    

Omdrejningspunktet for dette budget er i dag et fast budget pr. område 

på 590.000 kr. til FU-lederløn. Beløbet har dermed været uafhængigt af 

FU områdets størrelse. På ungdomsskoledelen er der en budgettildeling 

som dækker en del af vice-FU-lederne og administration (svarende til 

samlet 3 mio. kr. eller 340 t.kr. pr. område). Tildelingen finansierer dog 

alene en del af udgifterne til vice-FU-ledernes løn, mens den resterende 

lønudgift skal dækkes af den del af ungdomsskolebudgettet som tildeles 

efter demografi.   

 

Der er ikke i den nuværende tildelingsmodel indregnet yderligere tilde-

linger til ledelse og administration på klubområdet. FU områderne har 

derfor tidligere skulle finansiere evt. yderligere ledelse og administrati-

on af grundtilskuddene samt de variable dele af budgettet – f.eks. be-

villingen der følger antallet af børn i området.  

 

Fremadrettet vil udgift til ledelse- og administration i en organisering 

under skolen afhænger af den lokale organisering af ledelsesstrukturen 

på den enkelte skole.  

 

I forlængelse af høringen og udarbejdelse af byrådsindstilling om en 

konkret organisering vil det blive beskrevet, hvorledes budgettildelin-

gen til ledelse og administration kan ske i forhold til det konkrete valg 

af model.  

 

I model 2a fastholdes foreløbigt tanken om en ”vis” grundtildeling til le-

delse, i det budgettet til FU-lederne tildeles skolerne. Hvis der samtidigt 

forudsættes, at der ikke ændres i det hidtidige budget på de 5,3 mio. 

kr. og dette skal fordeles på i alt 46 skoler vil budget til ledelse udgøre 

115.572 kr. pr. skole.  

 

I model 2a overføres budget til ungdomsklubberne ca. 20,9 mio. kr. 

samt det samlede budget til ungdomsskolen til ét samlet tilbud. I dag 

er budgettildelingen til ledelse og administration til ungdomsskolen på 

ca. 3 mio. kr. Lønudgiften til vice-FU-lederne er ofte blevet afholdt af 

budgettet til ungdomsskole. Denne del af budgettet vil således også i 

det samlede by-tilbud kunne anvendes til ledelse. Hertil kommer så ud-

gifter til administration og evt. yderligere ledelse, som skal afholdes in-

denfor det tildelte budget. 
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Tabel 2a 
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Tabel 2b 

 

 

 

 


