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Høringssvar vedr. besparelser på FO-klub området. 
 
Hvis man for alt enighed vil huskes som byrådet der sender kommunens unge ud i ingenting eller med 
andre ord, direkte ud i kulden. Så vil det da være en god ide at gennemføre dette håbløse spareforslag. 
 
Det er som om man i både Sport og Fritid og Børn og Unge aldrig rigtig har forstået hvad kommunens FO 
klubber står for og hvad det helt unikke er ved dette tilbud. Det er nemlig ikke noget du kan fylde ind i et 
Excel ark og diverse handlingsplaner.  
 
De unge har et fristed hvor de kan være unge. Et lunt gadehjørne, hvor de ikke føler der altid er en 
pædagog der skal overvåge og analysere dem i alt hvad de gør.     
 
Mange unge er ”institutionstrætte” og ønsker noget andet end de traditionelle tilbud. Det er her 
foreningslivet og dermed også FO klubberne er stærke. Her møder de en anden kultur og en anden 
måde at være sammen på, end i alle de institutioner de er vokset op med. I FO klubberne er der rigtig 
mange med stor og langvarig erfaring med arbejdet omkring de unge mennesker, uden nødvendigvis at 
være uddannet pædagoger. De har bare så meget andet at give og erfaringer fra mange andre erhverv 
og en stor interesse for at hjælpe teenagere igennem en svær, krævende, turbulent og ikke mindst vigtig 
tid i deres liv. Det er en tid der på mange måder er altafgørende for deres fremtid og voksenliv. 
 
 
Vi vil tabe mange unge på gulvet, eller på gaden! De vil ikke have noget sted at gå hen. Et fristed under 
opsyn og med erfarende guider til hvad der er rigtig og forkert.   
 
I Harlev Framlev ungdomsklub har vi et rigtig godt fremmøde og der skabes relationer på tværs af 
klassetrin og omgangskredse. Vi ser også en tendens til at vi ofte tiltrækker de utilpassede unge, fordi vi 
tilbyder dem noget som de måske ikke føler de finder andre steder. De ønsker bare et sted at være uden 
alt for meget andet end trygge og faste rammer.  
Alle de andre, den brede del af befolknings unge, elsker bare at komme i FO-klubberne fordi de hurtigt 
opdager denne helt specielle atmosfærer. Nogen kalder det for ”klubånden”  
 
I 2022 er vi over 100 medlemmer. Det højeste medlemstal i over 15 år. Der kommer 20-30 unge 
mennesker, hver aften.  
Hvis FO klubberne lukkes vil der helt sikkert være en vis procentdel af disse unge der falder fra og ikke vil 
knytte sig til et dyrere, og ikke mindst, mindre FU tilbud. Disse unge er hermed efterlad til sig selv og 
vejen er hermed banet for ballade og dårlige vaner.  
 
Tænk jer om!    
 
På bestyrelsens og egne vegne 
 
 
Claus Christoffersen 
Harlev Framlev Ungdomsklub 
 


