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Aarhus Kommune 

Børn og Unge 

 

 

Den 2. maj 2014 

 

 

Kære høringsparter, 

 

Den 7. februar 2014 sendte jeg en analyse af FU-området i høring. På 

den baggrund sendte mange af jer et høringssvar tilbage, som jeg og 

de politiske partier har læst med stor interesse. 

 

Med afsæt i høringsprocessen og de indkomne høringssvar, har samt-

lige partier i byrådet nu indgået et forlig omkring den fremtidige orga-

nisering af FU-området. 

 

På den baggrund får I nu forligsteksten samt et udkast til en kom-

mende byrådsindstilling i høring. 

 

Med afsæt i denne høring vil forligsparterne mødes igen med henblik 

på stillingtagen til høringssvarene. 

  

Forligskredsen vil naturligvis gerne have jeres input til hele forliget, 

men der er også nogle emner, som forligskredsen specifikt vil bede jer 

forholde jer til. Disse emner indgik ikke eksplicit i analysen. Emnerne 

fremgår nedenfor. 

 

 Målgruppen for fritidsklubberne, ungdomsklubberne og ung-

domsskolen ændres, således at fritidsklubberne fremadrettet er 

målrettet 5. og 6. klasse og ungdomsklubber og ungdomsskole 

fremadrettet er målrettet 7. klasse – 18 år. 

 Der vil fremadrettet være tre FU-områder samt et FU-område 

for Gellerup-Toveshøj. De kommende FU-ledere vil referere til 

en FU-chef 

 

Herudover vil forligskredsen gerne bede FU-områderne og skolerne 

forholde sig til følgende: 

 Der er i forliget nævnt en række FU-tilbud som eventuelt kan 

flyttes fysisk ind på skolerne. (forligsteksten afsnit 3.2). I løbet 

af høringsprocessen vil de berørte skoler og FU-områder blive 

indkaldt til drøftelse med Børn og Unge omkring, hvordan en 

eventuel udmøntning kan ske.  

 

Jeg vil gerne anmode de berørte parter om et høringssvar på 

forslaget om at flytte FU-tilbuddene fysisk ind på skolerne.  

 

 I Viby og Lystrup skoledistrikter er der ikke et fysisk FU-tilbud. 

Jeg vil gerne bede disse to skoler samt de to relevante FU-



områder at forholde sig til, hvorvidt der er et lokalt ønske om 

at få indrettet et klubtilbud på disse to skoler. 

 

Frist for fremsendelse af høringssvar er: mandag den 26. maj 2014 

klokken 9.00. Høringssvar sendes til: hoeringssvar@mbu.aarhus.dk 

 

Spørgsmål vedrørende høringsprocessen kan rettes til Stine Fiedler 

Røge på mail: str@aarhus.dk, telefon: 23 37 24 92. 

 

Når forligskredsen har mødtes igen, vil Børn og Unge tilpasse den 

vedhæftede byrådsindstilling. Indstillingen forventes behandlet i byrå-

det umiddelbart efter sommerferien. 

 

Jeg og resten af forligskredsen ser frem til at læse jeres kommentarer 

og input til elementerne i det indgåede forlig. 

 

 

Med venlig hilsen 

 

 

Bünyamin Simsek 

Rådmand for Børn og Unge 
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