
Bestyrelsens beretning 2015-2016 

 

På sidste års generalforsamling kunne vi bl.a. berette om, hvordan skolereformen har påvirket 
klubbens arbejde og ikke mindst børnenes brug af klubben. 

 
Der var en dialog om, hvordan klubben kunne ”gøre sig stærkt” gældende i børn og unges liv 
og stadig være et godt og attraktivt tilbud til børn, unge og forældre. 
 

Vi havde udsendt en særlig appel til forældrene om at bakke op om klubben og vi stillede en 
række spørgsmål i forhold til klubbens fremtid og rolle; 
 
Kan du forestille dig et Galten uden én af de væsentligste kulturbærere for børn og unge? 

Kan du forestille dig et Galten uden GJUK’s opsøgende pædagogiske arbejde? 

Kan du forestille dig et Galten uden GJUK’s mange arrangementer og rejser for børn og unge? 

 
Der var en god debat og en enstemmig konklusion på generalforsamlingen: Ingen af de 

fremmødte kunne svare ja til nogen af de stillede spørgsmål. 
 

Dette har selvfølgelig været en væsentlig ledetråd i klubbens og dermed også bestyrelsens 

arbejde det seneste år i den dialog, der bl.a. har været med undervisnings- og børneudvalget. 
 

Her har klubbernes rolle og status været til debat på diverse interessentmøder. 

 

Spørgsmålet om især klubbernes fremtidige eksistens og status har fyldt rigtig meget. Der har 

været overvejelser og debatter på kommunalt plan om hvor vidt klubbernes funktioner kunne 

reduceres væsentligt, da det arbejde klubberne står for – ikke længere nødvendigvis var så 

nødvendigt, p.g.a. den længere skoledag. 

 

Der har i en længere periode i 2015 været scenarier for klubbernes arbejde og organisering i 

høring: 
 

• Fritidstilbud (SFO/klub) 0. – 6. klasse er under skolernes ledelse, som en integreret del af 

skolernes kerneopgave bortset fra Morten Børup skolen og Gyvelhøjskolen, hvor 
fritidstilbuddet (SFO) på skolerne er for 0. – 2. klasse. 

 

• De to selvejende klubber Sct. Georgsgården og Gjuk driver fritidstilbud (SFO/klub) for 3. – 6. 
klasse og ungdomsklubvirksomhed efter Dagtilbudsloven for de unge i skoledistrikterne 

Morten Børup – Niels Ebbesen skolen og Stilling for Sct. Georgsgårdens vedkommende, og for 
Gjuks vedkommende i skoledistrikterne Gyvelhøjskolen og Skovbyskolen.  

 
• Etablering af ”den matrikelløse klub” på tværs af, og i tæt samarbejde mellem skolerne, 

ungdomsskolen og de 2 selvejende klubber. 
 

 

Beslutningen blev truffet i slutningen af november i byrådet. De kommunale klubber blev en 
del af skolernes virksomhed og dermed ledelsesmæssigt underlagt skolerne.  

 



De selvejende institutioner forbliver selvejende og dermed fortsat som nu – med egen kontakt 
og egen ledelse.  De selvejende klubber – og dermed GJUK skulle ikke drive 
ungdomsklubvirksomhed i andre skoledistrikter end vores eget. 
 

GJUK bevarer således også 3 klasse som en del af klubbens virksomhed. Det har været vigtigt 
for klubben, både pædagogiske og økonomisk.  Miniklubben udgør gennemsnitligt omkring en 
tredjedel af klubbens samlede økonomi.  
 

I forbindelse med ovenstående har vi fra bestyrelsens side i ganske tydelige vendinger afgivet 
høringssvar til Skanderborg byråd om, hvordan vi ser klubbernes opgaver og rolle – også i en 
tid med skolereform og de deraf følgende udfordringer og opmærksomhedspunkter. 
 

Bestyrelsen mente og mener fortsat, at der, den længere skoledag til trods, er et stort behov 
for klubberne som ”børnenes” eget sted, et sted hvor børnene og de unge – under trygge og 
velfungerende og VELFUNDEREDE pædagogiske rammer – kan udvikle sig og trives med 
selvvalgte aktiviteter og med adgang til kvalificerede og kompetente medarbejdere, som kan 

guide og bistå dem i, at tackle de udfordringer de møder og bidrage til at udvikle børnenes 
forskellige kompetencer. 

 

Vi mener det er vigtigt, at der er et godt og tæt samarbejde med skolen og øvrige aktører i 
børnenes liv, herunder ikke mindst forældrene. Vi mener den helhed og sammenhæng 

allerede eksisterer.  

 

Vi mener ikke, at klubberne ledelsesmæssigt skulle underlægges skolerne.  

 

Vi mener det er vigtigt, at der er en social- og fritidspædagogisk tilgang i klubarbejdet, snarere 

end en skole- og undervisningsmæssig tilgang. Vi kan være bekymrede for, at den tilgang ville 

svækkes, hvis klubberne ikke længere har deres selvstændige ledelses- og 

beslutningskompetence.  

 
Klubbens organisatoriske situation er nu foreløbig afklaret og GJUK består som vi kender den.  
 

Men, der vil stadig være udfordringer i forhold klubbens drift og økonomi. 

Med virkning fra 2016 skal klubben bl.a. spare 500.000 kr. som følge af budgetforliget i 
kommunen. Klub- og SFO området fik et ordentligt hak i tuden. Med en samlet besparelse på 
SFO-området på 4,6 mio. og klubområdet 3 mio. årligt. 
 
Det har betydet at vi har måttet afskedige medarbejdere i klubben for første gang nogensinde 

på grund af besparelser.  
Pr. 30. juni fratræder 2 af klubbens medarbejdere af den grund. Tidligere har klubben kunnet 
tilpasse økonomien over en periode. Med så store besparelser som tilfældet er, har det 
desværre ikke været muligt denne gang.  

 

Bestyrelse og medarbejdere har drøftet, hvordan en reduktion i personalet kan 
implementeres på en måde, så vi stadig kan opretholde et kvalitativt godt, mangfoldigt og 
attraktivt klubtilbud. Det er vigtigt for klubben og bestyrelsen, at klubbens rolle og placering i 

Galten fortsat er stærk. Det er vigtigt af hensyn til vores børn og unge og deres trivsel. 



 
Men det er klart, at der fremadrettet er ting der skal prioriteres anderledes, når klubben 
mister 2 medarbejdere. 
 

Der arbejdes fortsat med at tilpasse klubbens udbud af aktiviteter og indsats i forhold til den 
fremtidige ressourcemængde klubben har til rådighed. 
 
Lige nu er der en opfordring fra kommunen om at bidrage med tilblivelsen af budgettet for 

2017 og frem. Her arbejder kommunens administration med at finde besparelser på 100 mio. 
kr. Kommunen efterlyser ideer fra bestyrelserne til hvordan og hvor, der kan findes 
besparelser og effektiviseringer. 
 

Klubbens bestyrelser mener ikke, at det igen kan være klubberne og SFO’ernes tur til spare. 
Der bør nu komme ro på området, så vi kan få implementeret de seneste års besparelser. Vi 
kan ikke se et scenarie fremadrettet hvor vi til stadighed skal fortsætte med nedskæring år 
efter år.  

 
Det vil vi på det kraftigste advare imod.   

 

For os er klubben, børnene og de unges fritid og trivsel det vigtigste. Det er det vi skal 
fokusere på i det daglige arbejde; det er kerneopgaven. 

 

GJUK er stadig kvalitativt et godt klubtilbud, der både favner bredt, men også formår at lave 

specielle og mere målrettede aktiviteter og indsatser. Klubben har et godt renommé, hvor de 

historier der fortælles om GJUK er positive og dermed med til at skabe et godt brand for 

klubben. Dette skyldes ikke mindst medarbejdernes og ledelsens store indsats - på trods af de 

før omtalte sværere vilkår. 

 

Når vi ser på klubbens medlemstal må vi sige, at klubben stadig står stærkt i Galten. Antallet 

af indmeldte er stadig højt.  
 
Klubben har i 2015 haft en gennemsnitligt antal indmeldte i MiniKlub på 67 børn og i 

juniorklubben 180 børn.  

 
Ungdomsklubben har pr. definition alle 7.-9. klasse i skoledistriktet som brugere, og de indgår 
i klubbens medlemstal. Det er omkring 247 + unge fra andre skoledistrikter og unge, der har 
afsluttet skolen. 
 

Fremmødet i klubben er, efter omstændighederne, stadig højt og det er aktivitetsniveauet 
også. Der organiseres en lang række ting i klubben, rettet mod forskellige målgrupper og 
interesser. Der arrangeres årligt flere tema- og aktivitetsuger og dagligt er klubbens 
værksteder omdrejningspunkt for rigtig mange børn.  

 

Klubben har også det seneste år afviklet mange ture i klubbens bus til svømmehal, skøjtehal, 
legeland, bowling, laser matic og andre ture. Kontinuiteten og den optimale afvikling af disse 
tiltag og aktiviteter er dog blevet mere udfordret i det seneste år, som et resultat af børnenes 

længere skoledag. 



 
Der afvikles også skitur i vinterferien og sommerture til henholdsvis Sverige og Holland for 
junior- og ungdomsklubben. Disse ture er meget populære og giver et vældig godt bidrag til 
sammenhold og venskaber blandt børnene og de unge på tværs af årgange og interesser. 

Desuden er det et godt bidrag til klubbens inklusionsarbejde. 
Computeraktiviteter, sport og bevægelse, musik og kreative aktiviteter er nogle af klubbens 
”kerneaktiviteter”. Det er her klubbens forskellige værksteder og tilbud ”rammer” rigtig 
mange børn i dagligdagen.   

 
5 af klubbens medarbejdere har i dette skoleår opgaver med understøttende undervisning og 
valgfag på skolen. Ca. 25 timer ugentligt udgør medarbejdernes opgaver. Dette er med til at 
sikre medarbejdernes timetal i deres stillinger. Det er vigtigt for klubben. Men det er også 

vigtigt for klubben, at vi har medarbejdere på skolen, der kan være med til at sikre helheden i 
børnene dag. 
 
Vi håber skolen også fremover har behov for og ønske om at bruge klubbens medarbejdere på 

skolen. 
 

Om lidt får Galten en skatepark på Bytoften. Folkene bag denne har henvendt sig til klubbens 

bestyrelse med henblik på en form for tilknytning til klubben, rent organisatorisk. Det har 
bestyrelsen svaret positivt tilbage på. Der vil blive afholdt et møde i maj måned om, hvordan 

dette samarbejde kan udmøntes. Klubbens pædagogiske arbejde vil også i et vist omfang blive 

påvirket af den nye skatepark. Vi forventer, at det kan udnyttes positivt for klubbens 

medlemmer og andre børn og unge i byen. 

 

Afslutningsvis vil bestyrelsen sige tak for et godt år i klubben og tak for et godt samarbejde 

med ledelse og personale.  

 

Men også en tak for samarbejdet med GJUK’s Støttefond, der bl.a. er garant for at klubben har 

en bus, der kan bruges i det daglige arbejde. 
 
Til sidst vil bestyrelsen, medarbejdere og ledelse gerne udtrykke et ønske og en opfordring til, 

at I forældre til stadighed støtter og opbakker klubben, således at vi også i fremtiden har et 

kvalitativt stærkt fritidstilbud til børn og unge i Galten. 
 
 
 


