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Sammenligning af klubforhold 4 kommuner 
Nedenstående oplysninger er uddraget på baggrund af samtaler med personer fra 4 kommuner. Strukturen er ikke ens i de 4 kommuner, 
hvorfor det ikke har været muligt at tale med personer med nøjagtig samme funktion.  
 

 Ballerup 
Samtale med konsulent for 
klubområdet 

Gentofte 
Samtale med klubleder på 
Hellerup Skole 

Gladsaxe 
Samtale med leder af mel-
lemtrin og klub på Bagsværd 
Skole 

Gribskov 
Samtale med leder af det 
samlede klubvæsen og ung-
domsskole 

Struktur SFO for 0. – 3. klasse på 
skolerne 
Klub fra 4. klasse (10 – 
18 årige) på selvstæn-
dige matrikler 

SFO for 0. -3. klasse på 
skolerne.  
Klub fra 4. – 9. årgang 
under skolerne, forskel-
lige fysiske placeringer. 
Derudover er der ung-
domsklub på tværs af 
kommunen fra 7. klasse 
til 18+. 

SFO for 0. – 3. klasse på 
skolerne. 
Ungeklub for 4. – 6. (9.) 
Ungdomsklub fra 7. 
klasse selvstændige ma-
trikler 

SFO for 0. – 5. klasse på 
skolerne 
Fritidsklub for 6. årgang 
Ungdomsklub fra 7. år-
gang (13 -  

Fysisk placering af klub-
ber 
(fritidstilbud for de 10 – 
18 årige) 

13 selvstændige klubma-
trikler. 

Både klubber, der har lo-
kalefællesskab med sko-
len, selvstændige lokaler 
på skolernes matrikel og 
selvstændige matrikler. 

Både selvstændige loka-
ler på skolematrikel og 
selvstændige matrikler. 

7 selvstændige klubma-
trikler. 

Lovgivning Dagtilbudsloven gælder 
fra 4. årgang 

Folkeskoleloven 
Ungdomsklub på tværs 
er under Lov om ung-
domsskoler.  

Folkeskoleloven gælder 
for 0. – 6. klasse.  
Lov om ungdomsskoler 
gælder fra 7. årgang. 

Folkeskoleloven gælder 
for 0. – 5. årgang 
Dagtilbudsloven for 6. 
årgang og Lov om ung-
domsskoler fra 7. årgang. 

Klubledelse Klubledelsen referer til 
forvaltningschef 

Klubledelsen refererer til 
skolelederen. 

Klubledelsen er en del af 
skoleledelsen 

Klubledelsen refererer til 
forvaltningschef 
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Medlemmer 2285 10 – 18 årige for 
hele kommunen 
 

164 medlemmer fra 4. – 
6. årgang på den pågæl-
dende skole (65%) 

350 medlemmer fra 4. – 
6. årgang på den pågæl-
dende skole.  

Ca. 350 på 6. årgang i 
hele kommunen (80-90% 
af årgangen) 

Profiler Nej Nej Nej  

Principper for klub ind på 
skolerne 

Nej Nej Nej Nej 

Arealnormer Nej Nej Nej Nej 

Beskrivelse Ballerup har 5 skoledi-
strikter og 4 klubdistrik-
ter. Hvert klubdistrikt 
har flere matrikler. 

Der er ét klubtilbud for 
4. – 9. årgang tilknyttet 
hver skole. I praksis er 
der få elever fra 7. – 9. 
årgang der benytter til-
buddet, da det er et pa-
rallelt tilbud til det tvær-
gående ungdomsklub til-
bud, som er gratis. 

Det er muligt fra 7. år-
gang at vælge at gå i SFO 
3 på skolen eller gå i den 
selvstændige ungdoms-
klub. På den specifikke 
skole er der 10 piger fra 
7. årgang der er tilknyt-
tet SFO3 

Der er klub for 6. årgang 
3 gange om ugen. De 
samme faciliteter deles 
med ungdomsklub og 
ungdomsskole. 

Særlige forhold 5 byggelegepladser 
Dyr 
Motorcross 

Klubben har partnerska-
ber med det frivillige for-
eningsliv. 
 

Når de nye 0. klasser 
starter i spireforløb, hen-
lægges 3. årgangs under-
visning til klubben, for 
dels at skabe mere plads, 
dels understøtte brobyg-
ning til klub. 

Klubberne har 16 busser. 
Eleverne bliver hentet på 
skolerne og kørt til klub-
berne af pædagoger pga. 
store geografiske af-
stande. 

Samarbejde med skolen Sker primært gennem 
understøttende under-
visning, og hvor klubpæ-
dagogerne har en særlig 
kompetence som f.eks. 
musik, billedkunst etc. 

På den pågældende 
skole har klubben base i 
skolens PLC. Det funge-
rer med deling af faglo-
kaler, men en udfordring 
hvem der skal bruge 
hvad hvornår.  

Klubben har gode lokaler 
og udeforhold, som sko-
len i højere grad er be-
gyndt at anvende til un-
dervisning. 

En del valgfag, musik, 
dans, drama, IT, hånd-
værk og design foregår i 
klubberne 

 


