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Indstilling 

 

Fritids- og ungdomsskoleområdet i Aarhus 

Kommune 

Tilpasning af strukturen på FU-området med henblik på at 

sikre et selvstændigt fritidspædagogisk tilbud med fortsat 

høj kvalitet. 

 

1. Resume  

Der er den 5. april 2014 indgået forlig om den fremtidige 

organisering af fritids- og ungdomsskoleområdet. Samtlige 

byrådets 9 partier er med i forliget. 

 

Her vil der komme henvisning til forhandlingerne i juni, 

som er med afsæt i høringsprocessen i maj. 

 

På baggrund af forliget har Børn og Unge udarbejdet den-

ne indstilling med henblik på at kunne gå i gang med ud-

møntning af forliget.  

 

Beslutningen sikrer, at der også fremadrettet er et selv-

stændigt FU-område med fokus på et fritidspædagogisk 

tilbud til børn og unge fra 5. klasse til 18 år. Herudover 

har FU-området fortsat et særligt ansvar for udsatte børn 

og unge, børn og unge med særlige behov samt den fore-

byggende indsats.  

 

Den ændrede organisering medfører, at der frigives ledel-

sesmæssige og administrative ressourcer med henblik på 

at styrke FU-områdets kerneopgaver. 

 

Dette sker konkret blandt andet ved at de nuværende otte 

FU-områder fusioneres til tre FU-områder. FU-område Gel-

lerup-Toveshøj fastholdes som i dag. FU-lederne vil refere-

re til en FU-chef.  

Til Aarhus Byråd via Magistraten 

Fra Børn og Unge 

Dato 2. maj 2014 
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2. Beslutningspunkter 

At 1) de 8 nuværende FU-områder fusioneres til tre FU-

områder pr. 1. januar 2015. Det nuværende FU-område 

Gellerup-Toveshøj fortsætter uændret. De nye FU-ledere 

vil referere til en FU-chef som har til ansvar at sikre en 

tværgående og sammenhængende indsats i FU-

områderne. FU-chefen vil referere til den Børne- og Unge-

chef, som er ansvarlig for Børn og Unges områder. 

 

At 2) målgruppen for fritidsklubberne, ungdomsklubberne 

og ungdomsskolen justeres, således at fritidsklubberne 

fremadrettet er målrettet 5. og 6. klasse og ungdomsklub-

ber og ungdomsskole fremadrettet er for 7. klasse til 18 

år. 

 

At 3) budgettet til klubber og legepladser tildeles efter 

demografiske kriterier. Bygningsbudget, tildeling efter so-

ciale kriterier samt tildelingskriterier for handicapmidler 

fortsættes uændret (se bilag 4). 

 

At 4) der tildeles 500.000 kr. pr. område til 7 udsatte bo-

ligområder.   

 

At 5) muligheden for differentieret kontingent fastholdes 

på samme måde som i dag. 

 

At 6) der indføres mulighed for delt medlemskab for børn 

og unge med sprogstøttebehov. 

 

At 7) nedsat kontingent fastholdes i de klubber som har 

det i dag. Børn og Unge vil følge udviklingen i de pågæl-

dende områder med henblik på at vurdere, om særordnin-

gen med nedsat kontingent i disse områder kan ophøre i 

2017.   

 

At 8) Budget på ca. 12 mio. kr. til FO-klubber samt admi-

nistration af og tilsyn med folkeoplysningsklubberne flyttes 

til Kultur og Borgerservice.  

 

At 9) heltidsundervisningen forankres fortsat under områ-

dechefen for område Horsensvej. 
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------------------------------------------------- 

Nedenstående At-punkter er ikke endelig formuleret, da 

den konkrete ordlyd afhænger af den kommende hørings-

proces. 

 

At 10) der gives anlægsbevilling på 3,1 mio. kr. til opførsel 

af klubfaciliteter på Skåde Skole, og frigives rådighedsbe-

løb fordelt med 1,1 mio. kr. i 2014 og 2,0 mio. kr. i 2015 

fra KB området.  

 

Ovenstående vil eventuelt også gælde for Viby Skole og 

Lystrup Skole afhængig af høringsprocessen. 

 

At 11) At de FU-klubtilbud som er nævnt i afsnit 6 fysisk 

flyttes ind på skolerne. 

 

I løbet af høringsprocessen indleder Børn og Unge dialog 

med de relevante skoler og FU-tilbud. Ovenstående At-

punkt 11 justeres med afsæt i denne dialog samt de ind-

komne høringssvar. 

 

3. Baggrund 

Byrådet har i forbindelse med budgetvedtagelsen for 2014 

anmodet Børn og Unge om en analyse af den fremtidige 

organisering af FU-området i Aarhus Kommune. 

 

På den baggrund har Børn og Unge udarbejdet en analyse 

som har været i høring hos relevante parter. Med afsæt i 

analysen og høringsprocessen indgik samtlige af byrådets 

partier den 5. april 2014 forlig om den fremtidige struktur 

på FU-området. På baggrund af forliget har Børn og Unge 

udarbejdet denne byrådsindstilling.  

 

Forligsteksten og byrådsindstillingen sendes i høring, 

hvorefter forligskredsen igen mødes med henblik på stil-

lingtagen til høringssvarene. Herefter sendes indstillingen 

frem til byrådsbehandling.   

 

4. Effekt 

Den fremadrettede struktur sikrer, at der fortsat er et 

selvstændigt FU-område med fokus på et attraktivt og 

spændende fritidspædagogisk tilbud til børn og unge fra 5. 

klasse til 18 år. Med den ændrede organisering frigives der 

ledelsesressourcer som fremadrettet kan anvendes til ker-



 Fritids- og ungdomsskoleområdet i Aarhus Kommune side 4 af 11 

neopgaven, hvilket forventes at resultere i et styrket FU-

tilbud. 

 

Den fremadrettede organisering forventes at styrke FU-

områdets rammer for tværgående koordinering og priorite-

ring samt bydækkende indsatser. 

 

FU-områdets særlige forpligtelse i forhold til udsatte børn 

og unge, børn og unge med særlige behov samt forebyg-

gelsesstrategien fastholdes. Denne indsats forstærkes ved, 

at der tildeles 500.000 kr. pr. område til 7 udsatte bolig-

områder, foreløbigt fastholde nedsat kontingent samt give 

mulighed for dobbelt medlemskab til børn og unge med 

sprogstøttebehov.  

 

Fremadrettet vil tilbuddet til unge i 7. klasse være ung-

domsklub og ungdomsskole, hvor det i dag er fritidsklub 

frem til det fyldte 14 år. Herved får FU-området samme 

organisering som skolernes mellemtrin og udskoling. Her-

ved understøttes den fælles indsats for målgruppen i for-

hold til blandt andet 95 pct. målsætningen. 

  

Endelig vil budgettildelingen mellem FU-områderne frem-

adrettet være baseret på demografi frem for fysiske byg-

ninger. Dette forventes at medføre en større fleksibilitet i 

tilrettelæggelsen af det samlede tilbud. 

 

Jævnfør lov om ungdomsskolen § 4, skal byrådet godken-

de en plan for kommunens ungdomsskolevirksomhed. På 

nuværende tidspunkt udgøres denne plan af FU-planen fra 

2007. Den kommende FU-chef får til ansvar at udarbejde 

en ny fælles FU-plan med inddragelse af relevante parter. 

Planen skal blandt andet være med fokus på de indsats-

områder der er beskrevet i forligsteksten, herunder kost 

og motion, trivsel, mobning og ensomhed samt øget sam-

arbejde med frivillige foreninger, boligforeninger, ung-

domsuddannelser med flere.  

 

5. Ydelse 

Kerneydelsen for fritids- og ungdomsskoleområdet er fort-

sat et fritidspædagogisk tilbud med særligt fokus på udsat-

te børn og unge samt forebyggelsesstrategien. Dette æn-

dres der ikke på med denne indstilling. 
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Målgruppe 

Målgruppen for FU-området er fortsat 5. klasse – 18 år. 

Ydelsen ændres dog for 7. klasseeleverne som fremadret-

tet tilbydes ungdomsklub og ungdomsskole frem for fri-

tidsklub. Det betyder, 7. klasse fremadrettet vil tilbydes et 

klubtilbud med en anden åbningstid og eventuelt en anden 

beliggenhed.  

 

Forældrebetalingen for fritidstilbuddet til 7. klasse vil pr. 1. 

januar 2015 være tilsvarende forældrebetalingen for ung-

domsklubber. De eksisterende takstprincipper på FU-

området opretholdes.  

 

Klubtilbud i alle skoledistrikter 

Der er på nuværende tidspunkt tre skoledistrikter, hvor 

der ikke er fysiske faciliteter til en fritidsklub. Børn og un-

ge fra de tre skoler, har på den baggrund et fritidstilbud 

som enten er beliggende i et andet skoledistrikt eller i lo-

kaler på skolen (dog uden at lokalerne er ombygget til 

klub). 

 

Med henblik på at sikre, at der er et fritidstilbud i alle sko-

ledistrikter, såfremt der er et lokalt ønske herom, vil der 

blive opført klubtilbud på Skåde Skole. 

 

Afhængig af tilbagemeldingerne i høringsprocessen af for-

ligsteksten, vil der også blive opført klubfaciliteter på Vibys 

Skole og Lystrup Skole. 

 

Delt medlemskab  

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

sprogstøttebehov, går på en anden skole end distriktssko-

len har et særligt behov for at deltage i fritidsaktiviteter, 

både hvor de bor, og hvor de går i skole. Derfor vil denne 

gruppe fremadrettet få mulighed for at have delt medlem-

skab. Det betyder, at de betaler kontingent i klubben i de-

res boligområde, men samtidig også er medlem af den 

klub, som deres klassekammerater går i. 

 

Udsatte boligområder 

Det samlede byråd foreslog i september 2012 at styrke 

fritids- og foreningslivet i de udsatte bydele gennem en 
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helhedsorienteret indsats, der bygger på et tæt og fler-

strenget tværgående samarbejde centralt og decentralt i 

Aarhus Kommune.  

 

På den baggrund tildeles der et tilskud på 500.000 kr. år-

ligt pr. område til indsatsen i 71 udsatte boligområder med 

henblik på en styrket helhedsorienteret indsats. Det bud-

getmæssige ansvar for tilskuddet placeres hos de relevan-

te områdechefer. Udmøntningen skal ske gennem decen-

trale lederråd, som kan bevilge midlerne til aktiviteter i 

områderne. Gellerup-Toveshøj modtager ikke 500.000 kr., 

da det eksisterende FU-tilbud opretholdes uændret. FU-

område Gellerup-Toveshøj vil derfor fortsat have et særligt 

ansvar for at sikre koordinering med samt understøttelse 

af frivillige foreninger samt øvrige samarbejdspartnere. 

 

Hensigten med at tildele de udsatte boligområder 500.000 

kr. årligt er at skabe et mere aktivt medborgerskab i de 

udsatte boligområder gennem fritids- og foreningslivet 

samt at understøtte de unge i forhold til at gennemføre en 

ungdomsuddannelse.  

 

6. Organisering  

Den ændrede struktur forventes at træde i kraft pr. 1. ja-

nuar 2015. Forberedelserne af den tilpassede struktur 

igangsættes umiddelbart efter byrådets behandling af for-

slaget. 

 

De nuværende 8 FU-områder vil blive fusioneret til 3 FU-

områder. FU-område Gellerup-Toveshøj bevares som i 

dag. Den særlige organisering af FU-område Gellerup-

Toveshøj genovervejes i 2020. 

 

De tre fusionerede FU-områder vil blive organiseret som 

nedenstående: 

 

                                       
1
 Der tildeles midler til følgende områder: Bispehaven, Langkærparken, Skov-

gårdsparken, Vejlby Vest, Viby Syd, Trigeparken I + II og Frydenlund. Områder-
ne er defineret i et samarbejde mellem Borgmesterens Afdeling, Sociale Forhold 
og Beskæftigelse og Børn og Unge, og denne definition af udsatte boligområder 
er den definition som generelt anvendes i Aarhus Kommune. På sigt kan områ-
derne ændre sig i forhold til graden af udsathed. Nogle områder bliver således 
med tiden mindre udsatte ligesom andre kan blive mere i henhold til den an-
vendte definition. Gellerup-Toveshøj er også med i gruppen af udsatte områder. 
Dette område modtager dog ikke 500.000 kr.  
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 FU-Syd: Oddervej, Horsensvej og Skanderborgvej 

 FU-Nord: Randersvej, Grenåvej Vest og Grenåvej Øst 

 FU-Vest: Silkeborgvej og Viborgvej (med undtagelse af 

Gellerup-Toveshøj) 

 

De tre FU-områder samt FU Gellerup-Toveshøjvil blive le-

det af en FU-leder samt en vice FU-leder. Der vil desuden 

blive oprettet en bestyrelse for hvert af de tre FU-områder 

samt FU Gellerup-Toveshøj jf. ungdomsskoleloven § 7. 

 

FU-lederne vil referere til en FU-chef. FU-chefen vil refere-

re til den Børn- og Ungechef der i dag er chef for område-

cheferne. FU-chefens ansvarsområde fremgår af forligs-

teksten (vedhæftet som bilag 1). Der vil blive oprettet et 

administrativt fællesskab under FU-chefen som skal betje-

ne de tre FU-områder samt Gellerup-Toveshøj. 

 

Der ændres ikke med denne indstilling på den øvrige le-

delsesstruktur i FU-områderne (fritidsledere og afdelings-

ledere). FU-chefen vil få til opgave, at sikre effektiviserin-

ger i den øvrige ledelsesstruktur i FU-områderne.  

 

FU-tilbud som fysisk skal flyttes ind på skolerne 

Nedenstående afsnit vil blive tilpasset høringsprocessen. 

 

Der har netop været en indstilling i høring vedrørende ud-

møntningen af RULL-midler (rum til leg og læring). 

  

Med afsæt i denne indstilling, har der i høringen været op-

bakning til at flytte følgende klubber ind på skolerne: 

 

Skoledistrikt FU-tilbud 
 

Navn 

Strandskolen Fritidsklub Zone 64 

Skødstrup  

Skole 
Fritids- og ungdomsklub Sokkehuset 

Risskov Skole Fritids- og ungdomsklub Hollywood  

Rundhøjskolen Legeplads Byggeren 

Rundhøjskolen Fritidsklub Rundhøj allé 

Læssøesgades Skole Fritids- og ungdomsklub Langenæs 

Samsøgades Skole Legeplads Børnenes Hus 

Bakkegårdsskolen Fritidsklub Trige Søndergård 
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Der fremsendes særskilte byrådsindstillinger (RULL) om 

ovennævnte projekter. 

 

Herudover er følgende tre steder nævnt i RULL-

indstillingen, men hvor der var blandede tilbagemeldinger i 

høringen, hvorfor disse ikke vil indgå i den kommende 

RULL-indstilling. 

 

 Lystrup/Elsted 
 Charlottehøj/Center 10 
 Vorrevang/Nydam 

 
Endelig er der mulighed for at flytte yderligere FU-tilbud 

ind på følgende skoler: 
 

Skoledistrikt FU-tilbud Navn 

Ellevangskolen Fritids- og ungdomsklub Frijsenborgvej 

Ellevangskolen Fritidsklub Vejlby 

Virupskolen Fritidsklub Hjortshøj 

Kragelundskolen 
Fritidsklub og åben ung-

domsskoleklub 
Lyseng 

Katrinebjergskolen Fritids- og ungdomsklub Bodøgården 

Samsøesgades Skole Fritids- og ungdomsklub Midtbyen 

Gammelgårdskolen Fritids- og ungdomsklub Åbyhøj 

Næshøjskolen Fritidsklub 
Harlev Fritids-

klub(Marken) 

Højvangskolen Fritids- og ungdomsklub Stavtrup 

Bavnehøj Skole Fritidsklub Kolt 

Rosenvangskolen Fritids- og ungdomsklub Rosenvang 

Hasle Skole Fritids- og ungdomsklub Klub2teket 

Sabro-Korsvejskolen Fritidsklub Sabro 

 

Forligskredsen har anmodet Børn og Unge om, at igang-

sætte en inddragende proces omkring indflytning af de tre 

tilbud der ikke fremsendes i den kommende RULL-

indstilling samt de tilbud der fremgår af tabellen ovenfor.  

 

Herudover er der en udfordring i forhold til Møllevangsko-

len som har en fritidsklub samt en fritids- og ungdomsklub 

beliggende udenfor skolen. Fritids- og ungdomsklubben er 

Sødalskolen Fritids- og ungdomsklub Fritidshuset 

Tilst Skole Friidsklub Tilst 
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indrettet som H-tilbud, hvorfor der er særlige udfordringer 

forbundet med at flytte klubtilbuddet. Børn og Unge vil i 

løbet af høringsprocessen indgå i dialog med Møllevang-

skolen om eventuelle muligheder for indflytning.  

 

Høring 

Børn og Unge udarbejdede forud for forliget af den 5. april 

om en ny struktur på FU-området en analyse af FU-

områdets fremtidige organisering. Denne analyse har væ-

ret sendt i høring fra 7. februar 2014 til den 14. marts 

2014. 

 

Børn og unge modtog i den forbindelse 127 høringssvar fra 

blandt andet FU-områder, skoler, dagtilbud, faglige orga-

nisationer, råd og nævn med flere.  

 

Særligt de høringssvar der kom fra FU-området pegede på 

at opretholde den nuværende struktur med et selvstæn-

digt FU-område, eventuelt kombineret med effektiviserin-

ger på bygningsdrift og ledelse. 

 

De høringssvar der kom fra skoleområdet pegede generelt 

på, at FU-området fremadrettet kan læges sammen med 

skolerne. 

 

I bilag 3 er en kort opsamling af de indkomne høringssvar. 

 

Denne tekst vil blive suppleret med resultaterne for den 

kommende høring. 

 

7. Ressourcer 

Den ændrede organisering af FU-tilbuddet er budgetneu-

tralt.  

 

Ved at fusionere de nuværende 8 FU-områder til 3 FU-

områder effektiviseres der for 5,7 mio. kr. på ledelse. Dis-

se midler vil fortsat tilgå FU-området med henblik på at 

understøtte de visioner og tiltag som er beskrevet i forli-

get. 

 

Derudover er det i forliget forudsat, at der effektiviseres i 

de øvrige ledelseslag. Dette er en opgave, som den kom-

mende FU-chef er ansvarlig for. Frigivne ressourcer ved 
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yderligere effektiviseringer, vil på samme måde som oven-

for fortsat tilgå FU-området. 

FU-chefen forventes at være lønmæssigt på niveau med 

en områdechef, hvilket medfører en udgift på ca. 900.000 

kr. FU-chefen vil blandt andet blive ansvarlig for et admi-

nistrativt fællesskab, som betjener de øvrige FU-områder. 

Effektiviseringsgevinsten herved forventes at modsvare 

lønudgiften til FU-chefen.  

 

Endelig vil der være en reduktion i forældrebetalingen i 

forbindelse med, at 7. klasserne fremadrettet vil gå i ung-

domsklub frem for fritidsklub. Dette modsvares af, at ud-

gifterne bliver tilsvarende reduceret.  

 

Der er ikke en budgetmodel for FU-området, hvorfor FU-

området har de samme midler uanset antallet af børn og 

unge i målgruppen.  

 

Fremadrettet vil fordelingen mellem FU-områderne være 

med afsæt i demografi i højere grad end i dag. I dag tilde-

les en del af budgettet med afsæt i fysiske bygninger. Ved 

at gøre en større del af budgettet demografisk, sikres der 

en større fleksibilitet i tilrettelæggelsen af tilbuddene. 

 

Den tekniske budgetfordeling fremgår af bilag 4. 

 

 

 

Bilag 

Bilag 1: Forlig om fritids- og ungdomsskoleområdet i 

Aarhus af den 5. april 2014  

Bilag 2: Analyse af fritids- og ungdomsskoleområdet i 

Aarhus Kommune, februar 2014 

Bilag 3: Opsamling på høringssvar vedrørende analysen 

fra februar 2014 

Bilag 4: Budgettildeling til FU-områderne 

 

Tidligere beslutninger 

Budget 2014:  Byrådet anmoder i forligsteksten Børn og 

Unge om en analyse af FU-områdets 

fremadrettede organisering. 

 

 



 Fritids- og ungdomsskoleområdet i Aarhus Kommune side 11 af 11 

Børn og Unge 

Fællessekretariatet 

Tlf.: 89 40 37 73 

E-post: faellessek@mbu.aarhus.dk 

 Lix: 40 

 Sagsbehandler: Stine Fiedler Røge 

Tlf.: 23 37 24 92 

E-post: str@aarhus.dk 

 

 

 


