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Notat 
 
 

Til Alternativet 
Til Orientering 

 
 
Status på etablering af lokalefællesskaber mellem undervisning 
og fritid 
Dette notat er svar på Alternativets 10-dages forespørgsel:  
 I Alternativet vil vi gerne have oplyst følgende:  
Oversigt over klubber i Aarhus, hvor der oplyses hvilke, der er flyttet ind på 
folkeskolerne, og hvilke der ikke er plan om indflytning på folkeskolerne.  
Hvad er status på deres situation? 
 
Baggrunden for etablering af lokalefællesskaber mellem under-
visning og fritid 
FU-forlig 
Afsættet for arbejdet med at optimere arealanvendelsen ved at flytte FU-til-
bud ind på skolerne findes i byrådets vedtagelse om ”Fritids- og ungdoms-
skoleområdet i Aarhus Kommune” af 27. august 2014.1 
 
Her vedtog byrådet blandt andet: 
 

”Fysisk indflytning af klubtilbud på skolerne  
Forligskredsen er enig i princippet om, at man skal udnytte de fysi-
ske rammer på skolerne for på den måde at sikre flest mulige res-
sourcer til kerneydelsen. I forliget af 5. april 2014 anmodede for-
ligskredsen derfor Børn og Unge om, at igangsætte en proces med 
bred inddragelse af forældre, personaler, skole og FU-tilbud de 
steder, hvor det er muligt at flytte yderligere FU-tilbud ind på sko-
lerne. 
 
I høringen forholder mange af høringsparterne sig til de konkrete 
flytninger, og tilbagemeldingerne herpå er blandede. Børn og Unge 
skal derfor gennemføre en inddragende proces og herefter sende 
en konkret indstilling til byrådet vedrørende indflytning af de pågæl-
dende FU-tilbud på skolerne”. 

 
Udmøntning af besparelser i Budget 2016 
Efterfølgende er det besluttet, at FU-tilbuddet også skal omfatte 4. klasse-
trin. Det er besluttet i forbindelse udmøntning af besparelserne i Budget 

                                                      
1 Indstillingen udmønter ”Forlig om Fritids- og Ungdomsskoleområdet i Aar-
hus” af 5. april 2014. 
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2016. Beslutningen er endelig vedtaget med budget 2017-20 den 13. okto-
ber 2016. 
 
Koordinering med RULL-prioritering 
En del af projekterne gennemføres i sammenhæng med en række skolepro-
jekter, som byrådet vedtog med ”Forslag til Prioritering af RULL-midlerne for 
2016-2019” den 15. september 2016. 
 
Tilpasning af skolerne til klub i FU-regi for 4. klasse 
I forbindelse med at byrådet vedtog indstillingen ”Tilpasning af skolerne til 
klub i FU-regi for 4. klasse” den 2. marts 2017 blev det besluttet at etablere 
lokalefællesskaber på yderligere 6 skoler, og at der skulle gennemføres en 
analyse på Rosenvangskolen, Holme Skole og Næshøjskolen. 
 
I forbindelse med udarbejdelsen af denne indstilling blev det vurderet, at 
klubberne i Hasle, Gellerup og i Bispehaven fastholdes på grund af de bolig-
sociale forhold. 
 
Projektet på Rosenvangskolen er siden blevet gennemført i forbindelse med, 
at byrådet vedtog indstillingen ”Nye dagtilbudsgrupper og samlet skole- og 
fritidsløsning i Rosenvang” den 10. januar 2018. 
 
Analysen i Holme og Harlev er under afslutning. Rådmanden indstiller, at 
klubben i Holme ”Holme Vestergaard” fastholdes, og at der etableres lokale-
fællesskab i Harlev på Næshøjskolen. Indstilling vedr. dette er under udar-
bejdelse. 
 
Budgetforliget 2019 
I forbindelse med budgettet for 2019 blev det besluttet at fastholde Midtby-
klubben. Dermed etableres der ikke lokalefællesskab på Samsøgade Skole. 
 
Status på etableringen af lokalefællesskaber 
I tabel 1 nedenfor er der en oversigt med alle folkeskoler, hvor det er angivet 
status. Der er etableret lokalefællesskaber på 18 folkeskoler, på 14 folkesko-
ler er projekterne i gang med forskellig status, på 7 folkeskoler er projekterne 
besluttet, men afventer igangsættelse, og på 2 skoler er analysen under af-
slutning. Tre fritidsklubber er vurderet at skulle fastholdes på grund af bolig-
sociale forhold. En fritidsklub er besluttet fastholdt i forbindelse med vedta-
gelse af Budget19. 
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Tabel 1: Oversigt over folkeskoler med og uden lokalefællesskaber med FU 

Nord 

Lokalefælles-
skaber etable-
ret 

Lokalefællesska-
ber besluttet, an-
lægsprojektet un-
der udførelse 

Lokalefællesska-
ber besluttet, an-
lægsprojekt ikke 
påbegyndt 

Analyse 
under af-
slutning Andet 

Skæring Skole 1         
Sølystskolen 1         

Skødstrup Skole  1         

Ellevangskolen   1       
Elsted Skole   1       

Hårup/Elev Skole   1       

Lystrup Skole   1       
Virupskolen    1       

Bakkegårdskolen   1       

Lisbjergskolen    1       
Vorrevangskolen      1     
Øst      
Strandskolen  1         

Risskov Skole  1         
Katrinebjergsko-
len     1     

Samsøgades 
Skole          

Byrådet har beslut-
tet, at Midtbyklub-
ben fastholdes, 
jævnfør budgetforli-
get 2019 

Skovvangskolen      1     

Møllevangskolen     1     

Hasle Skole         

Kappelvænget fast-
holdes af boligsoci-
ale årsager 

Ellekærskolen         

Klub Bispehaven 
fastholdes af bolig-
sociale årsager 

Gammelgårdsko-
len   1       
VEST      
Skjoldhøjskolen 1         
Sabro-Korsvejsko-
len     1     

Tovshøjskolen         

Dortesvej fasthol-
des af boligsociale 
årsager 

Sødalskolen 1         

Åby Skole   1       

Engdalskolen      1     
Tilst Skole     1     
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Sydvest      
Næshøjskolen       1  
Læssøesgade 
Skole 1         
Frederiksbjerg 1         

Højvangskolen   1       
Rosenvangskolen 1         
Søndervangsko-
len 1         
Vestergårdskolen 1         

Viby Skole 1         
Syd      
Rundhøjskolen 1         

Tranbjergskolen 1         

Holme Skole        1 

Rådmanden ïndstil-
ler, at Holme Ve-
stergaard fasthol-
des 

Kragelundskolen   1       
Bavnehøj Skole    1       

Beder Skole   1       

Solbjergskolen 1         
Malling Skole 1         

Mårslet Skole 1         

Skåde Skole   1       
 I alt  18 14 7 2   

 
 
 

Med venlig hilsen 
 
 
 
                        Thomas Medom 
                            rådmand               /           Martin Østergaard Christensen 

                                                                                       direktør 
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