
 

 

Kommissorium for analyse af Klub og SFO 2020/2021 

Projektfelter 
 

Beskrivelse 

Baggrund og reference 
til politisk beslutning 

 

 
Af budgetaftalen 2021 fremgår under temaet Et bredt og velfunderet 
pædagogisk fritidstilbud: 
 
” […] der skal udarbejdes en bred analyse for at kvalificere klubtilbuddet og 
lære af andre kommuners positive erfaringer på klubområdet med henblik på en 
politisk drøftelse af visioner og mål for fremtidens klubtilbud. Arbejdet 
koordineres med masterplanen (Fremtidens skole 2030) og renoveringsplanen 
for skoleområdet, så skoleudvikling og klubudvikling går hånd i hånd. 
 
Undervisningsudvalget har i relation til resultaterne for udskolingsundersøgelse 
2019/2020 bedt om:  
 
” […] I forhold til spørgsmålet om ensomhed bad udvalget om, at det indgår i 
processen vedr. fremtidens folkeskole og at det medtages i kommissoriet for 
arbejdet med klubanalyse.” 
 
 

Kobling til øvrige  

strategier og politikker 

 

 
 Masterplan for skole og dagtilbud 
 Frederiksbergstrategien 
 Bæredygtigt Frederiksberg 
 Mål- og indholdsbeskrivelsen for SFO og klub  

Økonomi 

 

 

Formål 

 

 

1. At beskrive Frederiksberg Kommunes nuværende fritidstilbud gennem 
en samling af relevant data. Herunder beskrives fx forhold som 
målgruppe, fremmøde og principper for budgettildeling. Den primære 
vægt lægges på klubberne, sekundært SFO samt Ungdomsskole 

2. at sammenligne Frederiksberg Kommunes fritidstilbud med øvrige, 
udvalgte kommuners. Dette såvel hvad angår rammeforhold, 
organisering og pædagogisk indhold.  

3. at belyse Frederiksberg Kommunes forståelse af kvalitet i fritidstilbud 
for derigennem at formulere tydelige visioner og mål for fritidstilbud   

4. at illustrere mulige handlemuligheder for fremtidige prioriteringer på 
fritidsområdet. Dette illustreres gennem et antal forskellige scenarier for 
fremtidens fritidstilbud i Frederiksberg Kommune.  
Således belyses forskellige mulige organiseringsformer, diverse 
rammeforhold, pædagogisk indhold, overordnet struktur mm.  

Den samlede analyse skal ses i tæt sammenhæng til masterplanen for 
folkeskolen (Fremtidens skole 2030).  

Projektorganisering Projektejer:  Skolechef 



Styregruppe: Skolechef 

Anne Drejer Gulager, sektionsleder 

Anne Bjerregaard Sinding,  sektionsleder 

Projektleder: Trine Skov Laursen, pædagogisk konsulent 
Skoleafdelingen 

Projektgruppe: Projektgruppen består ud over projektleder af:  

- Mette Thrane Nielsen, specialkonsulent 
- Mads Egsholm, chefkonsulent 
- Pia Vingaard, Klub leder 
- Michael Halvorsen, Klub leder 
- Bjarne Benda, Klub leder 
- Lisbeth Jensen, SFO leder 
- Hans Folmer, SFO leder 
- Maike Raahauge, skoleleder 
- Lars Westh, skoleleder 

 
Der sikres bred deltagelse fra skolerne, således at 
medlemmerne ikke er fra samme ledelsesteam. 

 
 

 

Sekretariatsbetjening: Skoleafdelingen 

Øvrige 
deltagere/interessenter 

(Interne og eksterne) 

 

BUPL – møde med BUO december 2020 

Medarbejdere (fritidstilbud + skole) – Område MED er høringspart 

Øvrige folkeskoler incl. skolebestyrelser - høringspart 

SSP – sektionsleder repræsenteret i styregruppe 

Fælleselevråd (høringspart) 

Aktivitet 

 

Dato 

Foreløbigt kommissorium drøftes med klub- og SFO-ledere 19. og 20. 
november 

Orienteringsmøde med BUPL 3. december  

1. projektgruppemøde 17. december 

Færdiggørelse af kommissorium til UU 14. december 

Godkendelse af kommissorium i Undervisningsudvalget 18. januar 
2021 

Milepælsplan (med 
vægt på centrale 
leverancer) 

 

 

 

 

 

2. projektgruppemøde Uge 3 



3. projektgruppemøde Uge 8 

Foreløbig analyse drøftes med repræsentanter (medarbejdere 
fra klub + SFO) for lokale Pædagogisk Udviklingsforum 

Primo marts 
2021 

4. projektgruppemøde Uge 12 

Analyse behandles i Undervisningsudvalget mhp. udsendelse 
i høring 

12. April 2021 

Endelig behandling i Undervisningsudvalget pba høringssvar 7. juni 

Leverancer 

 

Analysen vil i sin endelige form indeholde: 

 Kort beskrivelse af lovgrundlag for fritidstilbud samt sammenhæng til 
strategier på Frederiksberg. 

 Samling af relevant data til bred belysning af fritidsområdet (med 
primært fokus på klub). Herunder fx målgruppe, statistik for fremmøde, 
principper for budgettildeling, normering, åbningstider. 

 Sammenligning med fritidstilbud i øvrige, udvalgte kommuner. Der 
sammenlignes dels rammeforhold (normering, åbningstid, målgruppe 
mm.), strukturelle forhold samt på det egentlige pædagogiske indhold  

 En beskrivelse af et antal scenarier for, hvordan det fremtidige 
fritidstilbud kan struktureres og organiseres 
 

Kommunikationsplan Kommunikationsplan udarbejdes som en særskilt del af projektgruppens 
arbejde. 


