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Klubvirksomhed i ungdomsskolen og udvidet 
målgruppe

En del kommuner har i den seneste 

tid henvendt sig til KL for at under-

søge, om de kan oprette fritidsklub-

ber i regi af ungdomsskoleloven som 

erstatning for eller supplement til 

klubber i henhold til lov om social 

service, typisk klubber for alders-

gruppen 10-14 år. 

 

Overenskomstmæssigt er medarbej-

dere i klubber (ledere, pædagoger og 

ikke-uddannet) dækket af BUPL’s 

overenskomst for pædagogisk ud-

dannet personale ved daginstitutio-

ner, skolefritidsordninger, klubber 

mv.. Kommunerne er forpligtiget til 

oprettelse af en lederstilling ved 

klubvirksomheden uanset antal ste-

der, såfremt der er ansat mindst en 

månedslønnet klubmedarbejder og at 

den samlede beskæftigelse ved klub-

ber udgør mindst 30 timer. 

 

Lovhjemmel 

Af ungdomsskolelovens § 3, stk. 3, 

fremgår det, at kommunalbestyrelsen 

kan beslutte, at ungdomsskoletilbud-

det skal omfatte klub- og anden fri-

tidsvirksomhed. Endvidere bestem-

mes det i lovens § 2, stk. 2, at kom-

munalbestyrelsen kan beslutte, at un-

ge under 14 år og over 18 år kan op-

tages i ungdomsskolen. 

 

Rådgivning af kommunerne 

KL har hidtil rådgivet kommunerne 

om, at de godt kan beslutte at oprette 

fritidsklubber i regi af ungdomsskole-

loven fx for aldersgruppen 10-14 år.  

 

KL er dog blevet gjort opmærksom 

på, at Gentofte Kommune i medio 

2006 har modtaget et svar fra Under-

visningsministeriet på et lignende 

spørgsmål, der taler imod, at kom-

munerne uden videre kan beslutte at 

oprette fritidsklubtilbud i regi af ung-

domsskoleloven for børn under 14 

år. Ministeriet har i deres svar til 

Gentofte Kommune en meget snæ-

ver fortolkning af, hvornår kommu-

nalbestyrelsen kan beslutte at udvide 

ungdomsskolens målgruppe nedad, 

dvs. under 14 år.  

 

BUPL har i en række tilfælde henvist 

til ministeriets svar til Gentofte 

Kommune, når de har afgivet hø-

ringssvar i forbindelse med kommu-

ners forslag om at oprette fritids-

klubber i ungdomsskolen for børn 

under 14 år. Med svaret fra ministeri-

et til Gentofte Kommune har BUPL 
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således argumenteret for, at kommu-

nen ikke må oprette fritidsklubber i 

ungdomsskolen for børn under 14 år. 

 

Tilbage i oktober 2006 har Århus 

Kommune henvendt sig til ministeri-

et 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 opret-

holdes. Ministeriet udtaler derfor vej-

ledende, ”at der efter ministeriets opfattel-

se ikke er noget til hinder for at etablere den 

skitserede ordning i henhold til ungdoms-

skolelovens § 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 frem-

går det, at ministeriet har ændret 

holdning, siden svaret til Gentofte 

Kommune. 

 

Oprettelse af lederstillinger i ungdomsskolen 

Antal arbejdstimer ved ungdomssko-

lens klub- og fritidsvirksomhed ind-

går i pointberegningen for normering 

og aflønning af lederstillinger i ung-

domsskoleregi. For oprettelse af en 

stilling som viceungdomsskoleleder 

medregnes timerne dog kun, hvis der 

ikke er ansat en månedslønnet klub-

leder. 

 

Vedr. oprettelse af lederstillinger ved ung-

domsskolens klubvirksomhed 

Overenskomstmæssigt er BUPL’s 

overenskomst gældende for klublede-

re og –pædagoger samt ikke-

uddannet, jf. § 2, stk. 1, samt be-

mærkningen til § 5, stk. 1, i overens-

komsten for pædagogisk uddannet 

personale ved daginstitutioner, skole-

fritidsordninger, klubber mv. (60.01).    

 

Af bemærkningen til overenskomst 

for pædagogisk uddannet personale 

ved daginstitutioner, skolefritidsord-

ninger, klubber mv. § 5, stk. 1, frem-

går, at der ved ungdomsskolens klub-

virksomhed ikke skal oprettes leder-

stillinger medmindre der ved klubben 

er ansat mindst en månedslønnet 

klubmedarbejder og den samlede be-

skæftigelse ved klubben udgør mindst 

30 timer pr. uge. 

 

Det bemærkes, at forpligtigelsen til 

oprettelse af lederstillinger ved ung-

domsskolens klubvirksomhed alene 

vedrører denne ene lederstilling uan-

set antallet af steder, hvor ungdoms-

skolens 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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