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Klubvirksomhed i ungdomsskolen og udvidet
målgruppe
En del kommuner har i den seneste
tid henvendt sig til KL for at undersøge, om de kan oprette fritidsklubber i regi af ungdomsskoleloven som
erstatning for eller supplement til
klubber i henhold til lov om social
service, typisk klubber for aldersgruppen 10-14 år.

ge under 14 år og over 18 år kan optages i ungdomsskolen.

Overenskomstmæssigt er medarbejdere i klubber (ledere, pædagoger og
ikke-uddannet) dækket af BUPL’s
overenskomst for pædagogisk uddannet personale ved daginstitutioner, skolefritidsordninger, klubber
mv.. Kommunerne er forpligtiget til
oprettelse af en lederstilling ved
klubvirksomheden uanset antal steder, såfremt der er ansat mindst en
månedslønnet klubmedarbejder og at
den samlede beskæftigelse ved klubber udgør mindst 30 timer.

KL er dog blevet gjort opmærksom
på, at Gentofte Kommune i medio
2006 har modtaget et svar fra Undervisningsministeriet på et lignende
spørgsmål, der taler imod, at kommunerne uden videre kan beslutte at
oprette fritidsklubtilbud i regi af ungdomsskoleloven for børn under 14
år. Ministeriet har i deres svar til
Gentofte Kommune en meget snæver fortolkning af, hvornår kommunalbestyrelsen kan beslutte at udvide
ungdomsskolens målgruppe nedad,
dvs. under 14 år.

Lovhjemmel
Af ungdomsskolelovens § 3, stk. 3,
fremgår det, at kommunalbestyrelsen
kan beslutte, at ungdomsskoletilbuddet skal omfatte klub- og anden fritidsvirksomhed. Endvidere bestemmes det i lovens § 2, stk. 2, at kommunalbestyrelsen kan beslutte, at un-

Rådgivning af kommunerne
KL har hidtil rådgivet kommunerne
om, at de godt kan beslutte at oprette
fritidsklubber i regi af ungdomsskoleloven fx for aldersgruppen 10-14 år.

BUPL har i en række tilfælde henvist
til ministeriets svar til Gentofte
Kommune, når de har afgivet høringssvar i forbindelse med kommuners forslag om at oprette fritidsklubber i ungdomsskolen for børn
under 14 år. Med svaret fra ministeriet til Gentofte Kommune har BUPL
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således argumenteret for, at kommunen ikke må oprette fritidsklubber i
ungdomsskolen for børn under 14 år.
Tilbage i oktober 2006 har Århus
Kommune henvendt sig til ministeriet og udbedt sig deres holdning til,
hvorvidt det vil være lovligt for
kommunen at oprette et enstrenget,
åbent fritidstilbud for børn fra 5.
klasse til det 18. år i henhold til § 3,
stk. 3, i ungdomsskoleloven.
Ministeriet skriver i svaret til Århus
Kommune, at den retsopfattelse, der
kom til udtryk i ministeriets udtalelse
til Gentofte Kommune, ikke opretholdes. Ministeriet udtaler derfor vejledende, ”at der efter ministeriets opfattelse ikke er noget til hinder for at etablere den
skitserede ordning i henhold til ungdomsskolelovens § 3, stk. 3, under forudsætning
af, at fritidstilbudet er en del af det samlede
ungdomsskoletilbud.” KL har skrevet til
ministeriet for at få et generelt svar i
sagen, men har endnu ikke fået svar
på henvendelsen.
Af svaret til Århus Kommune fremgår det, at ministeriet har ændret
holdning, siden svaret til Gentofte
Kommune.
Oprettelse af lederstillinger i ungdomsskolen
Antal arbejdstimer ved ungdomsskolens klub- og fritidsvirksomhed indgår i pointberegningen for normering
og aflønning af lederstillinger i ungdomsskoleregi. For oprettelse af en
stilling som viceungdomsskoleleder
medregnes timerne dog kun, hvis der
ikke er ansat en månedslønnet klubleder.
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Vedr. oprettelse af lederstillinger ved ungdomsskolens klubvirksomhed
Overenskomstmæssigt er BUPL’s
overenskomst gældende for klubledere og –pædagoger samt ikkeuddannet, jf. § 2, stk. 1, samt bemærkningen til § 5, stk. 1, i overenskomsten for pædagogisk uddannet
personale ved daginstitutioner, skolefritidsordninger, klubber mv. (60.01).
Af bemærkningen til overenskomst
for pædagogisk uddannet personale
ved daginstitutioner, skolefritidsordninger, klubber mv. § 5, stk. 1, fremgår, at der ved ungdomsskolens klubvirksomhed ikke skal oprettes lederstillinger medmindre der ved klubben
er ansat mindst en månedslønnet
klubmedarbejder og den samlede beskæftigelse ved klubben udgør mindst
30 timer pr. uge.
Det bemærkes, at forpligtigelsen til
oprettelse af lederstillinger ved ungdomsskolens klubvirksomhed alene
vedrører denne ene lederstilling uanset antallet af steder, hvor ungdomsskolens klubvirksomhed udøves.
Eventuelle spørgsmål vedrørende
ovenstående kan rettes til:
Jacob Thune, jth@kl.dk
Allan Graversen, awg@kl.dk
Steen Rasmussen, sra@kl.dk
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