
 

 

Børn og Unge-byrådet i Aarhus består 

af 31 unge i alderen 13 til 17 år og be-

skæftiger sig med alle spørgsmål, der 

vedrører børn og unge i kommunen. 

Byrådet er organiseret i et partner-

skab mellem Århus Ungdommens 

Fællesråd (ÅUF) og Magistratsafde-

lingen Børn og Unge.  

 

Aarhus Kommunes Børn & Unge-byråd  

C/O ÅUF 

Sankt Nicolaus Gade 2 

DK-8000 Århus C 

tlf. +45 8613 8911  

Web: www.ungebyraad.dk 

E-mail: ungebyraad@ungebyraad.dk  

 

Høringssvar om klubtilbud til 4. klasse.  
 
Vi i Børn og Unge-byrådet er glade for at blive hørt, når det kommer til besparelser 

i Børn og Unge.  

 

I forhold til at ændre pasningstilbuddet for 4. Klasser til FU-tilbud, så mener Børn 

og Unge-byrådet ikke, at det er en god løsning. Vi mener, at det vil gå ud over akti-

viteterne i fritidsklubben, eftersom der er stor forskel på om man går i fjerde eller 

femte klasse. Alderen betyder noget! Fjerdeklasserne har ofte heller ikke undervis-

ning samme sted som de ældre klasser, hvilket betyder, at de hurtigt kan føle sig 

udenfor i fritidsklubben. Ud over alders- og udviklingsforskelle, er vi også af den 

overbevisning, at der er stor forskel på aktiviteterne i henholdsvis SFO og fritids-

klub. Fritidsklubbens aktiviteter er udarbejdet for de ældre elever, som ikke har 

brug for lige så meget voksenkontakt og mere ”hænger ud” end leger. Vi mener, at 

det er en forkert løsning, at gøre fjerdeklasserne ældre end de er og frarøve dem 

et sidste år med mere leg og bedre normering end der er i klubberne.  Samtidig kan 

konsekvensen være at de ældre elever fravælger fritidsklubben, hvilket vi ikke me-

ner vil være optimalt, da vi stadig mener, at denne aldersgruppe har brug for sociale 

aktiviteter i delvist voksenstyrede rammer. 

Ydermere er Børn og Unge-byrådet bekymrede for, at pasningstilbuddet ændrer sig 

i forhold til pasningsgarantien. Der er markant forskel på børns udvikling fra 4 til 5. 

klasse, og vi frygter derfor, at mange både børn og forældre vil være utrygge ved 

ikke at kunne blive afleveret i SFO om morgenen inden skole, i ferier mv.  

 

Børn og Unge-byrådet fraråder derfor, at besparelsen bliver fundet ved at lade 4. 

klassernes pasningstilbud overgå til FU-tilbud.  

 

Med venlig hilsen og på vegne af Børn og Unge-byrådet, 

 

Yassine Lamrani Alaoui  

Ungeborgmester  

Børn og Unge-byrådet 2015/16 

Aarhus, april 2016  


