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Vedr.: Ønske om klub for 4-7. klasses børn i Morud , J.nr. 16.06.00G01, Sagsnr. 2004080014 
 

Som opfølgning på Kulturudvalgsmødet d. 23. maj 2005 sender vi hermed et budget, over de 

anslåede udgifter i forbindelse med etablering/drift af en klub i Morud. I budgettet er der indregnet, 

at klubben skal være åben 3 dage om ugen fra klokken 13.00 -17.00. Personalemæssigt vurderer vi, 

at der vil være behov for en pædagog samt en pædagogmedhjælper, men det afhænger selvfølgelig 

af antallet af tilmeldte børn. På indtægts-siden regner vi med, at der vil kunne opkræves ca. 350 kr. 

pr. barn pr. måned (11 måneder om året). I første omgang anslår vi en tilslutning på ca. 40 børn, 

som sandsynligvis er lavt sat. Såfremt antallet af tilmeldte børn bliver større vil indtægterne 

tilsvarende stige, og der vil antagelig blive plads til ansættelse af yderligere personale. Det skal 

understreges, at vi i budgettet har tilladt os at se bort fra udgifter til husleje, varme, vand etc. Vi vil i 

øvrigt gerne præcisere at bygningen på Dalvej, den gamle Morud Børnehave, har en klart bedre 

beliggenhed for klubben - sammenlignet med Åses gård. 

 

Fra kommunens side er det blevet foreslået, at vi som forældre skulle kunne drive en klub for vores 

børn – på samme måde som ”Fru Hansens kælder” i Veflinge. Vi har derfor kontaktet en forældre, 

der er tilknyttet ”Fru Hansens Kælder”, og spurgt, hvorledes den fungerer. Det skal påpeges, at 

klubben i Veflinge fungerer i aftentimerne. Dette er ikke det primære behov i Morud. Her opstår 

problemerne i eftermiddagstimerne, hvor børnene er overladt til sig selv fra klokken 13.05 til vi 

som forældre kommer hjem fra arbejde. I dette tidsrum er børnene alene hjemme - ofte i et helt tomt 

kvarter. I Morud er der som hovedregel tale to udearbejdende forældre med fuldtidsjob - for mange 

endda mere til. Dette må anses at være til gavn for kommunen. Men konsekvensen er samtidig, at 

det er urealistisk, at vi kan drive en klub i eftermiddagstimerne, når vi samtidig er på arbejde! 

Desuden er børnegrundlaget i Morud meget større end i Veflinge, og som følge af stadigt flere 

tilflyttere til Morud-området må der være udsigt til en voldsom stigning i børnegrundlaget de 

kommende år. Dette understreger behovet, men også nødvendigheden af at klubben skal baseres på 

professionelt personale.  
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Det er velkendt at flere og flere børn og unge i Danmark viser tegn på mistrivsel. Symptomer som 

tilbagetrækningstilbøjelighed, social isolation, spiseforstyrrelser og tanker om selvmord er et stadigt 

stigende problem (kilder ”Sundhedsstyrelsen” samt ”Center for selvmordsforskning, Odense”) – og 

dette har vist sig ganske uafhængig af socioøkonomisk status. I de senere år har der i Morud været 

problemer med hærværk af byens legepladser. Det gælder børnehavernes legepladser, men også 

”Naturlegepladsen” i Morud. Og problemerne, som bestemt kan tolkes som tegn og symptomer på 

mistrivsel eller kedsomhed, har været forårsaget af 10-12 årige. Vi har alle et ansvar for at forholde 

os til dette. Det gælder selvfølgelig først og fremmest os som forældre. Endvidere ønsker de fleste 

forældre, at deres børn har såkaldte ”sunde aktiviteter”, frem for at hænge alene foran fjernsynet 

eller computeren. Vi ønsker at styrke børnenes sociale liv ved at give børnene mulighed for at 

samles et trygt sted og lave sjove og kreative aktiviteter. Det kan nævnes, at da friluftsbadet åbnede 

d. 5. juni blev det eftermiddagens samlingspunkt for de fleste 4. klasses elever og opefter. Det kolde 

vejr og det kolde vand blev trodset - blot for at være sammen. Der har tidligere eksisteret en 

fritidsklub i Morud, men den blev nedlagt, da man indførte "heldags-skolen". Men skoledagen er 

siden da blevet reduceret ganske betydeligt, og man kan vist ikke længere tillade sig at kalde det 

heldagsskole…  

 

En generel præventiv indsats i forhold til vores børn og unge er nødvendig. Ønsket om en klub i 

Morud bør ikke blot være et forældreønske. Politisk vilje og politiske tiltag med fokus på 

præventive foranstaltninger er nødvendige, hvis vores børns sundhed og trivsel skal bedres.  

Vi synes, der er behov for en klub – for vores børns skyld. Vi ser frem til at høre fra Jer. 

Med venlig hilsen 

  

Forældre i Morud 

  

Monica Rasmussen 

Gitte Schultz 

Lotte Baunkjær 

Pia Skov Hansen 


