
 

Høringssvar fra Utterslev Skole

Utterslev Skoles skolebestyrelse har på vores seneste 
skolebestyrelsesmøde drøftet Børne- og Ungdomsudvalgets 2. høring 
om Fremtidens Fritidshjem med henblik på lokale tilpasninger. 
Forældrerådet har været inddraget og vi har haft lejlighed til at drøfte 
indstillingen på et fælles forældremøde på skolen. Generelt er der en 
stor enighed i at indstillingen har meget uheldige konsekvenser. Der er
i den forbindelse også indsamlet underskrifter fra forældrene.

Skolebestyrelsen henviser til vores høringssvar fremsendt ved første 
høring, hvor vi argumenterer for at en strukturændring paradoksalt i 
forhold til kommunens egne intentioner negativt vil forandre vores 
evne til at leve op til disse. Vi bakker op om KKFO2 ledernes 
ekstraordinære ledelseskommentering og forældrerådets kommentarer 
er vedlagt.

Som forslaget ligger nu vil man opløse en integreret skole og 
fritidsordning. Dette vil medføre mere administration og øge 
kompleksiteten i samarbejdet mellem skole og fritidstilbud, samt give 
nogle pædagogiske udfordringer med kapacitets- og 
ressourceudnyttelsen af vores fælles faciliteter og personale som vi 
kender det i dag. Samspillet mellem medarbejderne giver i dag et 
vigtigt pædagogisk output, hvor vi er fælles om børnene. 

Med udgangspunkt i, at skolereformen bygger på og skaber et øget 
behov for integration mellem skole og fritidspersonale, vil det 
foreliggende forslag være at gå den modsatte vej.

Det er vores opfattelse, at vi med forslagets implementering vil kunne 
tilbyde et mindre attraktivt tilbud, som både vil betyde et pædagogisk 
ringere tilbud for vores elever, da ressource- og kapacitetsudnyttelsen 
af vores faciliteter vil blive yderligere begrænset, samt have betydning
for vores personales tilknytning til vores enhed.

Vi har pt. en overnormering i vores fritidsklub og vores forventning er
at en nedbrydning af integrationen mellem skole og fritidstilbud vil 



have en negativ effekt på søgningen. Specielt i det omfang, at elever 
fra skolen kan blive flyttet til geografiske pladser udenfor skolen og 
vice versa i forhold til hvis skolens pladser bliver tilbudt elever fra 
andre geografiske områder. Transporttiden er en vigtig parameter når 
forældre skal vælge fritidsinstitutionen til i en hverdag, hvor 
skoledagen er blevet længere.

Partnerskab mellem skoler og fritidstilbud.
Vi foreslår i forlængelse af vores første høringssvar, at Utterslev Skole
friholdes fra fritidscenter Bispebjerg Syd og der i stedet etableres et 
partnerskab mellem de implicerede institutioner. Et partnerskab som 
kan videreudvikle det allerede gode samarbejde mellem skole og 
fritidsaktørerne i Bispebjerg. Vi har på det punkt allerede gode 
samarbejder.

Vi håber at Børne- og Ungdomsudvalget vil lytte til vores 
indvendinger og bakke op om vores allerede gode resultater til glæde 
for børnene i vores skoledistrikt.

Venlig hilsen

Skolebestyrelsen på Utterslev Skole.



Bilag til høringssvar fra Utterslev Skoles Skolebestyrelse

Forældrerådet på Utterslev Skoles kommentarer til 
Fremtidens Fritidshjem

Forældrerådet tilslutter sig skolebestyrelsens høringssvar med 
følgende bemærkninger

Forældrerådet mener, at den nuværende konstellation der imellem 
skole og KKFO2 på Utterslev Skole fungerer optimalt og bør forsætte 
uændret. Forslaget om et fritidscenter Bispebjerg Syd vil efter vores 
mening betyde en væsentlig forringelse af fritidstilbuddet til 4.-7. 
årgang.

Vi ønsker at forsætte de gode erfaringer Utterslev Skole og KKFO har 
haft med, at skole og fritid har et samlet fælles fokus på børnene. 

Vi mener, at den nuværende konstellation går rigtig godt i tråd med 
skolereformen, hvor et af fokusområderne er et tættere samarbejde 
mellem skole og fritidstilbud, lærere og pædagoger. På Utterslev 
Skole fungerer det som et integreret samarbejde mellem KKFO og 
skole i kraft af den fælles ledelse. Det er de samme pædagoger, der er 
involveret i understøttende undervisning samt Stærkt Samarbejde i 
skoletiden som børnene er sammen med om eftermiddagen. Helt 
lavpraktisk er lærere og pædagoger i dag en del af den samme 
personalegruppe med fælles vision og værdigrundlag. Den 
samhørighed og fælles kultur er med til at sikre det gode faglige 
samarbejde og personalets trivsel. Kommunikation, samarbejde og 
indsats omkring enkelte elever, eller elevgrupper foregår naturligt og 
effektivt.

Samarbejdet mellem skole og KKFO2 omkring f.eks. enkelte elever, 
elevgrupper, indsatsområder, temauger og profilskole fungerer i dag 
godt på Utterslev Skole. Dette vil blive besværliggjort af, hvis man 
ikke har fælles ledelse og pædagoger, da der skal mere koordinering til
end i dag. 

Utterslev Skole er en naturfaglig profilskole. Dette gennemsyrer 
hverdagen i både skole og KKFO. 



Vi frygter at dette fokus vil gå tabt for KKFO2 ved en etablering af 
fritidscenter Bispebjerg Syd.

Vi frygter, at den opdelte ledelse vil gå ud over børnene. Det vil gå ud 
over det naturlige informationsflow der i dag er på tværs af faggrupper
til gavn for børnene. Det kan være information og kommunikation 
omkring konflikter, børn med særlige behov osv. Ved en opdelt ledelse
mellem Fritidscenter og skole, hvor ledelsen af fritidscenter er 
forankret i en anden institution frygter vi et øget bureaukrati og med 
risiko for lang reaktionstid ved at udfordringer skal ”i udvalg” og 
diskuteres på koordineringsmøderne. 

Vi frygter for den daglige pædagogiske kvalitet, hvis pædagoger og 
ledelse ikke længere er forankret i Utterslev skole. Det er vores 
opfattelse at pædagogisk kvalitet fremmes når pædagoger og ledelse 
er i daglig kontakt med hinanden og at disse medarbejdere føler og 
oplever et tilhørsforhold til Utterslev skole. Det er efter vores mening 
meget vanskeligt/næste umuligt, at have en lille medarbejder-gruppe, 
som ikke er forankret under samme organisation, som alle de øvrige 
medarbejdere på Utterslev skole og KKFO. Vi vurderer, at disse 
stillinger ikke er attraktive.

Vi frygter at mange forældre vil melde deres børn ud af KKFO2, hvis 
KKFO2 ikke forankres som en naturlig og integreret del af Utterslev 
skole og KKFO.

I dag er der ikke langt fra tanke til dialog og handling på Utterslev 
Skole og KKFO. Der er nærhed i ledelsen og mellem skoleleder og 
KKFO-leder. Det ønsker vi forsat. Derfor mener vi, at Utterslev Skole 
KKFO2 ikke skal være en del af fritidscenter Bispebjerg Syd, men 
fortsat skal være en KKFO2 på Utterslev skole.


	

