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Forældrebetaling klubber

Resumé
Børne-, Skole- og Uddannelsesudvalget orienteres om implementeringen af
forældrebetaling i klubber.

Sagsfremstilling

Med vedtagelsen af budget 2017, blev det besluttet, at der pr. 1. januar 2017
skulle indføres forældrebetaling i ungdomsklubben og ungdomsskolen.
Ungdomsskolen er et tilbud oprettet efter Dagtilbudsloven til de 11-17 årige.
Hjørring Ungdomsskole består af 13 klubber og hører organisatorisk under
Hjørring Skolen.
Derudover er der oprettet ungdomsklub ved Børne- og Ungehuset Lundergaard.
For begge typer klubber er betalingen 500 kr. årligt fordelt som 10 rater af 50 kr. i
Børne- og Ungehuset Lundergaard og med 2 rater af 250 kr. i Hjørring
Ungdomsskole.
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På Hjørring Ungdomsskole havde man, inden det blev vedtaget at indføre
forældrebetaling, meldt årets program ud som et gratisprogram, hvorfor der først
fra 1. august 2017 indførtes forældrebetaling, der således følger skoleåret.
Begge typer af klubber har oplevet et markant fald i antallet af indmeldte elever
efter indførslen af forældrebetaling og ser man på fordelingen mellem indmeldte
elever i 2016 og 2017 fordeler det sig således:

Antallet af børn i den aldersklasse tilbuddene henvender sig til, er stort set
uændret fra 2016 til 2017.
I 2016 var der 2238 mulige børn og 1401 indmeldte, mens der i 2017 er 2193
mulige børn og 462 indmeldte børn. .
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I begge klubtyper kommer følgende grupper:




Gruppe af unge, (de yngste), der bruger klubben meget.
Gruppe af unge, der har tilfældigt fremmøde fx efter sport.
Gruppe af unge, der har et sporadisk/periodisk fremmøde ifm. store og
små udfordringer i livet.

Der er et stort frafald i gruppen af de yngste, men de to andre grupper er også
reduceret kraftigt og fremmødet er ustabilt.

Efter indførslen af forældrebetalingen er der i de fleste af klubberne en oplevelse
af, at der stort set er det samme antal unge omkring klubberne. Få er meldt ind,
men mange færdes omkring klubberne på parkeringspladser o.l. Der dannes
grupper udenfor klubberne og det pædagogiske personale i klubberne har
følgelig ingen indflydelse på disse grupperinger, og dette giver anledning til
bekymring.
Det har endvidere været oplevelsen, at man afviser unge, der gerne vil være i
klubben, men forældrene ønsker ikke at betale. I de tilfælde, hvor det er vurderet,
at der kan være tale om en økonomisk problemstilling, har man orienteret om
Forebyggelsespuljen og tilbudt at søge puljen for betaling af klubkontingentet.
Flere forældre har takket nej til det tilbud.
I Forebyggelsespuljen er der modtaget 8 ansøgninger om tilskud til betaling af
klubkontingent.

Økonomi
Indførslen af forældrebetalingen var en del af budget 2017-2021, som betød en
budgetbesparelse på samlet 0,765 mio.kr. Besparelsen er udmøntet på
klubbernes budgetter.
Der er samlet set indkommet 83.100 kr. i forældrebetaling i 2017. På Hjørring
Ungdomsskole er der først opkrævet forældrebetaling i andet halvår af 2017 med
den begrundelse, at betaling skal følge skoleåret. Besparelsen er således ikke
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udlignet i form af forældrebetaling, hvilket først og fremmest skyldes, at der ikke
er det antal indmeldte i klubberne som forventet.
For at holde besparelsen indenfor rammen reducerede man primo 2017
aktivitetsniveauet ved at regulere antal hold og tilpasse det timelønnede
personale.
Der foreslås, at Forvaltningen og Ungdomsskolen udarbejder forslag til alternativ
udmøntning af besparelsen og at forslaget forelægges Udvalget i starten af 2018.

Personalemæssige (herunder arbejdsmiljømæssige) konsekvenser
Ingen bemærkninger.

Miljø- og sundhedsmæssige konsekvenser
Ingen bemærkninger.

Direktøren for Børne- og Undervisningsforvaltningen indstiller,
 at Børne-, Skole- og Uddannelsesudvalget godkender, at Forvaltningen
og Ungdomsskolen udarbejder forslag til udmøntning af besparelsen. Den
endelige beslutning om udmøntning af besparelsen træffes i det nye
Udvalg.

Beslutning
Børne-, Skole- og Uddannelsesudvalget godkendte indstillingen.
Udvalget tilkendegav, at det ikke ønsker, at der fremadrettet skal opkræves
betaling for medlemskab i klubber og ungdomsskole.

