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Der er gode takter i forslaget om fremtidig organisering af ledelse på fritidsområdet og videreudviklingen af klubområdet med de aktivitetsbaserede Ungeværker. Det er meget positivt med et fornyet fokus på målgruppen 10-17-årige. Det er også positivt at det fastslås at klubberne
skal organiseres i en struktur for klubber, dvs. andre institutioner med
samme aldersgruppe og opgaveportefølje som kan understøtte et
stærkt fagligt fokus på unge-målgruppen og mere tværgående samarbejde og vidensdeling.
De kommunale klubber har tidligere har været organiseret i klynger
med børnehaver og vuggestuer, ligesom det selvejende fritidscenter
FCYN har været organiseret i netværk med selvejende dagtilbud. Her
har klubberne oplevet at ungefokus hurtigt mistes til andre dagsordener/arbejdsopgaver i dagtilbuddene.
Klub Guldberg, Fritidscenter Bispebjerg Syd (afd. i Heimdalsgade) og
Kvisten/Capella har været midlertidigt organiseret i en fritidsklynge siden januar og oplever allerede at samarbejdet er blevet langt stærkere.
En Nørrebro-fritidsklynge – med et stærk netværk med de selvejende
På den baggrund bakker vi op om en fremtidig organisering i fritidsklynger. Vi mener dog ikke, at det giver nogen som helst mening at organisere fritidsområdet i de tre store klynger, som Børne- og Ungdomsforvaltningen foreslår – i dette tilfælde en klynge med Nørrebro, Bispebjerg og Østerbro. Vi mener at ledelsesstrukturen skal følge den organisering, der er i resten af forvaltningen eller være endnu mere lokal.
Vi peger på en Nørrebroklynge, hvor Bispebjerg Syd også er inkluderet
– og hvor der skabes et politisk vedtaget og forpligtende netværk med
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de selvejende institutioner FCYN og Murergården (som forhåbentlig
overgår til selveje i nær fremtid). Vi tror på, at vi kan skabe et langt tættere net omkring bydelens unge ved at styrke samarbejdet på tværs af
de kommunale og de selvejende fritidsklubber. Det gælder f.eks. det
selvejende fritidscenter FCYN og Bispebjerg Syd (i Heimdalsgade) der
i dag ikke sidder i netværk med hinanden. Den foreslåede nye struktur i
Nørrebroklyngen minder om den tidligere model med klub-bydelssamarbejdet, som vi længe har været kede af blev ændret, og den vil gøre
det nemmere og sjovere at samarbejde og skabe aktiviteter på tværs af
klubberne.
Det er vores vurdering at ungechef-stillingen udelukkende kommer til
at lægge endnu et unødvendigt led i ledelsesstrukturen. Vi anbefaler en
struktur, hvor vi fastholder områdechefen som ansvarlig for klubområdet og så med en fritidsklyngeleder, der også er tovholder på et forpligtende fritidsnetværk på tværs af kommunale og selvejende, og dernæst
de pædagogiske ledere.
Afsluttende skal det slås fast, at vi – og flere af bydelens klubber - er bekymrede for, hvordan strukturen med Ungeværker kommer til at kunne
favne nogle af de ungegrupper vi har her i bydelen. Derfor opfordrer vi
til, at vi alle har et særligt fokus på de udsatte unge, for hvem det kan
blive udfordrende med den nye struktur, hvor der er lagt op til at de
unge tager rundt i byen efter aktiviteter efter interesse.
I forbindelse med høringssvaret har vi været i tæt dialog med Fritidscenter Ydre Nørrebro (FCYN), klubben i Murergården samt ledere fra
den kommunale fritidsklynge med hhv. Klub Guldberg, Bispebjerg Syd
og Kvisten/Capella.
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