HØRINGSSVAR

Dato 1. oktober 2019

Øget forældrebetaling skal bunde i pædagogisk udvikling
INDHOLD
Egedal Kommune påtænker ifbm. Budget 2020-2023 at øge forældrebetalingen til Klub Egedal med 143 %. Dette er så stor en
stigning i forældrebetalingen, at vi forudser et massivt frafald fra et klubtilbud, som trods skolereform, ikke har oplevet den
landsdækkende tendens; at de unge ikke længere benytter klubtilbuddene. Klub Egedal er et populært og velfungerende
klubtilbud, som alle børn på tværs af indkomstgrupper har adgang til. Det vil udmøntningen af dette budgetforslag ændre på.

EGEDAL KOMMUNE SKAL FASTHOLDE FOKUS PÅ DE KLUBSØGENDE BØRN OG UNGE
I dag har Egedal en yderst velfungerende klub, og som en af de få kommuner i landet har
Egedal fastholdt sit børnetal på ca. 2000 medlemmer. Det er samme niveau som før
skolereformen, hvilket er beundringsværdigt. Vi ved, at det har været en stor opgave.
BUPL Nordsjælland kvitterer for, at Egedal fortsat ønsker, at det fritidspædagogiske
arbejde skal have en central plads i kommunens arbejde med børn og unge.
PÆDAGOGISK INDHOLD
Vi henviser til klubbernes høringssvar vedr. det pædagogiske indhold i nærværende
høringssvar.

STYRK DET GODE SAMAR BEJDE
Klub Egedal og Ung Egedal har i dag et godt samarbejde. Det samarbejde kan styrkes
yderligere, men vejen frem er ikke at ændre grundlaget for Klub Egedal ved at føre dem
ind under ungdomsskoleloven.
Det er BUPL Nordsjællands opfattelse, at Egedal Kommune har en klub og en
ungdomsskole, som er velfungerende hver for sig, men også i et veletableret samarbejde.
En udvikling af dette samarbejde og nye tiltag til gavn for børn og unge sker efter vores
opfattelse bedst, hvis der gives ro og mulighed for at både klub og ungdomsskole kan
bevare deres nuværende primære fokus og bringe det ind i samarbejdet.
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FORØGELSE AF FORÆLDREBETALING PÅ 143 %

Det er svært at finde faglige, pædagogiske argumenter for det budgetforslag, som stilles
af Egedal Kommune. Det er da også BUPL Nordsjællands opfattelse, at budgetforslaget
alene bunder i et ønske om at øge forældrebetalingen betragteligt. En forøgelse fra 280
kr. om måneden til 680 kr. om måneden er en stigning på 143 % Det er så drastisk en
stigning, at der må være en bekymring omkring søgningen til tilbuddet. Og i særdeleshed
en bekymring omkring de klubsøgende børn og unges valg af alternativ, såfremt de ikke
får mulighed for at benytte tilbuddet.
EVALUERINGSANBEFALING
Skulle Byrådet vælge at vedtage dette budgetforslag vedrørende klubberne, vil BUPL
Nordsjælland foreslå, at der senest to år efter gennemføres en evaluering for at afdække,
hvilke konsekvenser gennemførelsen af forslaget har medført.

PERSPEKTIVET I ET SAMLET TILBUD
I dag har 21 kommuner ud af 98 valgt at lægge fritids- og ungdomsklubber ind under
ungdomsskoleloven.
Som det ser ud for nuværende, er antallet af børn, der benytter tilbuddene i de
pågældende 21 kommuner væsentligt lavere end i de øvrige kommuner, hvor tilbuddene
er adskilt under to forskellige lovgivninger.
BUPL Nordsjælland vil anbefale en undersøgelse af dette forhold, før en eventuel
vedtagelse af budgetforslaget.

10 UD AF 14 MILLIONER TAGES FRA BØRN - OG UNGEOMRÅDET
Som tillæg til ovenstående stiller BUPL Nordsjælland sig undrende overfor det samlede
budgetkatalog, som indeholder besparelser på børn og unge for 14 millioner kroner
hvoraf de 10 millioner er på klubområdet.
Dette i en tid med stigende børnetal og et stærkt fokus på børn og unges trivsel og
udvikling, som helt afgørende for deres fremtidige livsduelighed.
BUPL Nordsjælland stiller sig naturligvis meget gerne til rådighed ved en uddybning og
sparring på dette område.
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