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Overskrift

Antallet af pædagoger på klubområdet reduceres

Udvalg
Forslagsstiller
Udgiftstype

Institutions- og Skoleudvalget
Administrationen
Serviceudgifter

Beløb i 1.000 kr.
2022-priser
Nuværende budget
Budgetændring – drift
Effektivisering
Indtægt
Samlet ændring (Netto)
Personalekonsekvenser
Berørte antal medarbejdere
Ændring i antal årsværk

2022

2023

2024

2025

43.000

43.400

43.700

43.700

-500

-500

-500

-500

-500

-500

-500

-500

-1

-1

-1

-1

Note: (-) = mindreudgift/merindtægt, (+) = merudgift/mindreindtægt

1. Resumé
Antallet af pædagoger på klubområdet reduceres med 1 årsværk. Klubberne har sammen
med ungdomsskolen og ungeguiderne en vigtig rolle for udvikling af et nærende og lærende
fritidsliv, som en trædesten til, at alle unge får en uddannelse. Forslaget reducerer dette
pædagogiske arbejde på klubområdet.
2. Status
Klubområdet omfatter 9 fritids- og dagklubber samt en crossklub, gokartklub, ungdomscafe
samt gruppeordning. Pr. 1 maj 2021 var der i alt 1.698 klubmedlemmer i hele kommunen
efter et år, hvor medlemstallet har svinget meget grundet Corona. Det er forventningen, jf.
befolkningsprognosen, at antallet af klubmedlemmer i kommunen vil stige ganske markant
frem mod 2025.
Et centralt princip i lovgivningen om ungeindsatsen er, at der etableres én indgang til
kommunen for de unge. I Høje-Taastrup Kommune er denne ene indgang til de unge en
kontaktperson ”ungeguide”, som vejleder, koordinerer og opbygger relation til den unge.
Alle klubber har fået uddannet uddannelsesambassadører med klubperspektiv med henblik på
at skabe en større uddannelseskultur i det daglige fritidsliv. Dette skal revitaliseres efter et år
præget med Corona. Der er i 2021 indgået et stærkere skolesamarbejde, hvor skolerne får en
særlig rolle i forbindelse med at støtte de erklærede ikke uddannelsesparate unge i samspil
med ungeguider, klubber m.fl.
I klubregi skaber uddannelsesambassadører med klubperspektiv en uddannelsesstemme og
-kultur i det pædagogiske arbejde samt guide hen til en ungeguide, der kan varetage arbejdet
med uddannelsesplanen.
I 2022 udgør budgettet på klubområdet 43 mio. kr. En besparelse på 0,5 mio. kr. svarer til
1,2 pct. af budgettet.
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3. Ændringsforslag
Antallet af medarbejdere på klubområdet reduceres med 1 årsværk.
Det pædagogiske arbejde på klubområdet vil med dette forslag reduceres. Dog vil der
fremover arbejdes på at styrke koordinationen for ungearbejdet ved at sammentænke
ressourcer og kompetencer på tværs af klubber, skoler og ungeguides.
Besparelsen vil træde i kraft med 0,5 mio. kr. fra 2022.
4. Konsekvens
Det pædagogiske arbejde på klubområdet vil med dette forslag reduceres. Dog vil der
fremover arbejdes på at styrke koordinationen for ungearbejdet ved at sammentænke
ressourcer og kompetencer på tværs af klubber, skoler og ungeguides.
5. Investeringsbehov
Forslaget indebærer ingen investeringer.
6. Relevante dokumenter eller sammenhæng til andre bidrag
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