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Aarhus Kommune  

Sport & Fritid     Aarhus, 18. 11. 2022 

 

Høringssvar vedr. Folkeoplysnings klubber i Aarhus 

Det er vigtigt at der er et klubtilbud i hvert et lokal område i Aarhus, enten i form at et FU-Klub 

eller et FO-Klub tilbud, Der hvor der er to klubber i dag bør FU-Klubben tilbudet kun være et fri-

tidsklub og de områder hvor der ikke er en FO-Klub kan Ung i Aarhus lave en FU-klubtilbud for un-

ge 13 til 18 årige. FO-klubber og FU-klubber i Aarhus har brug en mere tværgående indsats bestå-

ende af forskellige aktører, herunder idræt, spejder og de foreninger der er under folkeoplysning i 

Aarhus. Dette fordi at vi som kommune med flere forskellige tilbud vil kunne tiltrække en bredere 

målgruppe og her igennem kunne nå de unge. 

Et klub tilbud bør være et sted hvor områdets børn og unge mødes, gerne op til 18 år. Det er vig-

tigt at klubben har deres egen lokaler, da det er svært at lave fælles klublokaler med fritids eller 

SFO, hvor det er unge miljøer der skal være bærende del. Vi har set hvor svært det er at dele loka-

ler, det er især udsmykning og indretning af lokaler der er en udfordring. Hvis lokalerne skal rum-

me personer fra 5. klasse til 18 årige. Vi foretrækker lokaler fra 7. klasse til 18 år med mulighed for 

unge miljøer. Det samme er gældende hvis en klub hører til på en skole hvor de ikke har egne loka-

ler, kan kan være yderst vanskeligt at lave et unge miljøer disse steder. FO-klubber har erfaring her 

fra Harlev FO-Klub og FO-Klubben i Hårup.  

Åbnings dage bør være min. 3 dage pr. uge men de åbningsuger der passe den lokale klub afstemt 

med lokal området. Måske med 4 dage i vinter perioden og evt. 2 dage i juni,juli og august mdr. 

hvor de unge har mulighed for at være udenfor i selvbestaltet aktiviteter. 

En klub bør placeres sådan at der er mulighed for at opnå mindst 50 medlemmer i klubben, da en 

mindre klub har svært ved at opretholde kammeratskabs grupper og her igennem har svært ved at 

få klubbens medlemmer til at fungere sammen.  

Bør der være en form for kontingent, f.eks. 100 kr. pr. år. Eller skal klubben fungere som det var-

me gadehjørne hvor de unge bare kan gå ind og deltage i klubbens virke, der kan altid laves bruger 

betaling til de aktiviteter som der laves for klubbens medlemmer. Men med et kontingent kan der 

også laves til da det her igennem kan skabes en tilknytning til klubben, at en ung ikke bare kan gå 

ind og bruge det de pt. har brug for, et forpligtende fælles skab igennem kontingent betaling er at 

foretrække.   
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Det er vigtig at klubben ledelse er i klubben, klubbens leder skal være en del af klubbens ansatte 

og her igennem arbejde sammen med de øvrige medarbejder i klubben. Her ved at der tæt kon-

takt til medarbejder, de unge, forældregruppen og lokale samarbejdspartner. 

Vi ser der hvor ledelsen sidder centralt. Der bliver alt for langt til beslutninger sådan at medarbej-

der bliver handlings lammet, det er vigtigt for klubbens medlemmer og medarbejder at beslut-

ning/medbestemmelse er tæt på klubbens daglig virke og drift. Det at ledelsen er på stedet give 

handling og styrke i det daglige klubarbejde. At medarbejder hele tiden skal op igennem systemet 

før der kan tages en beslutning, så er vi helt sikke på at tabe klubbens børn og unge, når de vil eller 

kan noget, så er det nu der skal handles. Vi ser alt for mange medarbejder der har tabt deres ener-

gi  i deres arbejde, bare det at en medarbejder skal på kursus, som er relevant for klubben eller 

medarbejderen, det at det først skal igennem et central sted hvor ledelsen sidder er en alt for 

langt proces. Beslutninger og økonomien skal være i den lokale klub. 

De lokale klubber skal ikke være lige dårlig til det hele, derfor skal vi tænke i et nyt ungdomshus 

hvor der vil være faglighed og kapacitet til at løfte børn og unge til kæmpe store opgaver og 

events. Et sted hvor der er rigtig højt til loftet, helst uden loft.  

Folkeoplysnings udvalget: 

Folkeoplysnings udvalget i Aarhus vil foreninger og klubber meget gerne samarbejde med alle, der 
har interesse i de unges fritidsliv, og folkeoplysning finder det vigtigt, at der sker et lokalt samar-
bejde med udgangspunkt i den enkelte lokale klub. 

Frivillige fra foreningsklubberne under folkeoplysning udvalget ville kunne styrke sit arbejde med 

at inddrage frivillige, have et skærpet fokus på indlæring, uddannelse, sundhed, kost og motion 

samt bidrage til 95 % målsætningen, indsatsen over for unge med lettere handicap og udsatte un-

ge, men en ressource-tildeling kan blive nødvendig i forhold til sidstnævnte.   

Foreninger under Folkeoplysning er kendetegnet ved meget lave omkostninger til ledelse og ad-

ministration. Da foreningens ledelse/bestyrelse arbejder på ”gulvet” og har derfor et indgående 

kendskab til de unge, som kommer i forening og til virksomheden generelt. 

Vigtigt at byens børn og unge har et folkeoplysnings klub at gå i samt vigtig at der er en ungdoms-

klub i hver lokal område. 

På vegne af Grimhøj Motocross Klub 

Keld Kjeldahl 


