
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

   
 

Udmøntning af besparelser på klubområdet – ny model til høring og udtalelse 

 

Børne- og Uddannelsesudvalget har på sit møde d. 10/11 2022 besluttet at sende 

model 2 vedrørende omlægning af klubområdet til høring og udtalelser.  

Se vedlagt sag ”Udmøntning af besparelser på klubområdet efter høring”. 

 

Model 2: 

Model 2 indebærer en organisering af klubtilbuddene under folkeskoleloven, men 

med en mindre stigning på forældrebetalingen og en større personalereduktion 

end det oprindelige budgetforslag. Det øgede aktivitetsbudget pr. barn fastholdes.  

  

Model 2 

 Model 2 

Forældrebetaling 670 kr. 

Personalereduktion 3,1 mio. kr./ ca. 7 årsværk 

Aktivitetsbudget pr. barn 1.500 kr. 

 

Tabellen herunder viser udmøntningen af besparelsen på de enkelte klubber:  

 Model 2 – 2023 Model 2 – 2024 og frem* 

 Besparelse Årsværk Besparelse Årsværk 

Bølgen - Klub 240.000 0,6 577.000 1,3 

Espergærde 

Klubber 

346.000 0,8 830.000 1,9 

Helsingør 

Klubber 

292.000 0,7 700.000 1,6 

Puk Klub 202.000 0,5 485.000 1,1 

Tikøb Klub 51.000 0,1 123.000 0,3 

Villa Fem Klub 160.000 0,4 385.000 0,9 

Klubber i alt 1.291.000 3,0 3.100.000 7,1 

*besparelsen er beregnet i tildelingsmodellen er efter Børne- og 

Uddannelsesudvalgets møde. Det har betydet mindre justeringer i forhold til 

dagsordenspunktet. 

 

Med en personalereduktion på 3,1 samt fastholdelse af det øgede aktivitetstilskud 

på 1. 500 kr. pr. barn pr. år, kan den samlede besparelse på klubområdet opnås 

ved en forældrebetaling på 670 kr. per måned. 

 

Center for Dagtilbud Skoler Fritid og Idræt 

Staben for Læring og Fritid - 
Administration 
Birkedalsvej 27 
3000 Helsingør 

 
Cvr nr. 64 50 20 18 

Dato 15. november 2022 
 

www.helsingor.dk 



 

 

SIDE 2 

 

 

Som en del af model 2 lægger Børne- og Uddannelsesudvalget vægt på: 

 

 At klubbernes særlige identitet og formål som beskrevet i dagtilbudsloven, 

samt de lokalt politisk vedtagne formål fortsætter uændret ved en 

organisering af klubberne under folkeskoleloven. 

 Klubberne fastholder deres navn og omtales som klubber uanset 

organisering under Folkeskoleloven 

 At der i videst muligt omfang fortsat vil være mulighed for forældrebetalte 

aktiviteter herunder ture, materialer og café/madbod 

 

Modellen sendes i høring i skole- og klubbestyrelser, samt til udtalelse i relevante 

A-MED. 

 

Frist for høringssvar og udtalelser er tirsdag d. 29. november kl 12.00 

 

Svar sendes til dsfi@helsingor.dk 
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