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1. I - Sammenlægning af Knallertbanen og Klub 5´eren - ISU
Sagstype: Åben
Type:
Institutions- og Skoleudvalget I
Sagsnr.: 12/28205

Sagsfremstilling
23-10-2012 besluttede byrådet at:

•
•

det principbesluttes, at Knallertbanen sammenlægges med 5’eren, så der dels bliver en
naturlig fødekæde til Knallertbanen og der skabes mulighed for at udnytte ressourcerne
optimalt.
Principbeslutningen sendes i høring i MED-organisationen og bestyrelserne i 5’eren og
Knallertbanen.

Høringssvar
Alle høringsberettigede parter er for en sammenlægning af Knallertbanen og Klub 5’eren.
Administrationens tilbagemelding til høringsparterne
Med reference til sagen af 23-10-2012 har administrationen gjort høringsparterne opmærksom
på, at der politisk ikke er vedtaget nedskæringer i forbindelse med sammenlægningen. Derudover er der orienteret om, at den nuværende leder af Knallertbanen fastholdes som ”daglig leder” og ikke ansættes som ”afdelingsleder”. Stillingsbetegnelsen ”afdelingsleder” er ved en
skrivefejl anvendt i høringsmaterialet. Administrationen har beklaget fejlen, da hensigten hele
tiden har været, at Knallertbanens nuværende leder fastholdes som ”daglig leder”, idet HøjeTaastrup Kommune har nedlagt afdelingslederstillingerne på hele klubområdet.
Økonomi
Ingen bemærkninger.
Retsgrundlag
Ingen bemærkninger.
Politik/Plan
Ingen bemærkninger.
Information
Ingen bemærkninger.
Høring
SektorMED, BUPL, bestyrelsen i Fritids- og Ungdomsklubben 5’eren samt Knallertbanens leder
og personale.
Vurdering
Administrationen vurderer, at en sammenlægning af Fritids- og Ungdomsklubben 5’eren og
Knallertbanen vil skabe den nødvendige tilførelse af medlemmer til Knallertbanen samtidig
med, at de udsatte børn og unge i Charlottekvarteret får adgang til en aktivitet mange af dem
efterspørger. Endvidere vil en sammenlægning styrke fastholdelsen af de udsatte børn og unge
i klubverdenen samt styrke det socialpædagogisk arbejde overfor gruppen.
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Indstilling
Administrationen indstiller, at Fritids- og Ungdomsklubben 5’eren og Knallertbanen sammenlægges.
Bilag:
1 Åben Høringssvar fra høringsparterne om sammenlægning af Knallertbanen og
Klub 5’eren

321751/12

2 Åben Høringsmateriale om sammenlægningen af Klub 5´eren og Knallertbanen 322061/12
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