Vordingborg den 12. august 2014

Høringssvar vedr. lukning af fritidsklubber og fritidshjem i Næstved Kommune
Børneudvalget har besluttet at iværksætte høring om omlægning af klubber og fritidshjem. I
stedet skal børn og unge tilbydes plads i SFO’er og ungdomsklubber, fremgår det af forslaget.
BUPL er uforstående overfor, at høringen og dermed beslutningsprocessen omkring de
fremtidige fritidstilbud i Næstved Kommune iværksættes inden den eksterne
evalueringsrapport om området, som udvalget selv har bestilt, ligger færdig.
Som BUPL har forstået det, var formålet med evalueringsrapporten at tegne et samlet billede
af folkeskolen og de andre pædagogiske rum, som eleverne møder i deres dagligdag. Herunder
klubber, fritidshjem, SFO m.v. Evalueringsrapporten skulle danne et objektivt grundlag for de
politiske beslutninger omkring den fremtidige struktur og indhold på skole-, SFO- og
klubområdet.
Derfor har man også valgt at investere betydelige økonomiske ressourcer i at lade eksterne
konsulenter udarbejde rapporten. Dertil kommer, at kommunens egne medarbejdere og
eksterne samarbejdspartnere har lagt en del ressourcer i arbejdet.
Evalueringsrapporten - som man nu fra politisk side ikke vil afvente resultatet af - skulle som
nævnt give et objektivt billede af, hvilke opgaver, ressourcer og udfordringer, den nuværende
struktur rummer. Og dermed en rettesnor for, hvordan man mest effektivt anvender
ressourcerne i fremtiden med henblik på at nå de mål, som blandt andet foreskrives i den nye
folkeskolelov. Med en samlet rapport i hånden kunne man undgå, at der træffes forkerte
beslutninger, foretages lappeløsninger og knopskydning, som det for eksempel skete, da man
etablerede en forældrefinansieret SFO2.
Klub- og fritidsområdet handler om andet end opbevaring af børn, når forældrene er på
arbejde. De løser en lang række socialpædagogiske opgaver, socialt arbejde i relation til
ressourcesvage familier, integrationsopgaver i forhold til etniske minoriteter, og de bidrager til
det kriminalitetsforebyggende arbejde i samarbejde med SSP samt sikrer inklusion af udsatte
børn og børn med særlige behov. Når udvalget nu vil tage stilling til den fremtidige struktur,
løber man en betydelig risiko for, at den vitale socialpædagogiske og forebyggende indsats
ikke længere bliver løftet i nødvendigt omfang.
At beslutningsgrundlaget er utilstrækkeligt understreges af, at det ikke fremgår, hvilken af
kommunens p.t. to SFO-modeller, man fremover vil anvende. Eller om man tænker en helt
tredje model. Man har heller ikke taget stilling til det forhold, at kommunen tilbage i 2009
netop afdækkede området og konkluderede, at ungdomsklubberne ikke var i stand til at løfte
den socialpædagogiske opgave, som klubber, der drives efter dagtilbudsloven, kan.
BUPL anbefaler udvalget at udsætte beslutningen til rapporten er færdig. Som forslaget jf.
høringsbrevet er formuleret, løber man en betydelig risiko for at sætte inklusions, integrations
og forebyggelsesarbejdet over styr og dermed modarbejde intentionerne i folkeskolereformen.
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Klubberne i Næstved har de senere år været truet med lukning et utal af gange. Det har
betydet utrygge ansættelsesforhold for medarbejderne, der i forvejen er truet af fyring som
følge af udsving i børnetallet, underskud og ændringer i budgetterne. Næstved Kommune har
da også erkendt, at der ikke findes andre faggrupper i kommunen, der lever med så usikre
ansættelsesforhold.
Også af den grund opfordrer BUPL børneudvalget til at sikre en langsigtet strategi og plan for
fritids- og klubområdet, som er både økonomisk, pædagogisk og personalepolitisk bæredygtig.
Derfor bør børneudvalget udsætte sagen til der foreligger en solid og gennemarbejdet analyse
af området, som kan danne udgangspunkt for velovervejet beslutning, der tager højde for at
væsentlige aspekter af sagen. Og ikke som i det fremlagte høringsbrev at tage
enkeltelementer ud af kontekst.
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