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NOTAT: Klub Engen

Baggrund
Byrådet besluttede den 10. oktober ved 2. behandling af budget 2019, at lukningen af Engen sættes i bero, mens
det undersøges om bygningen kan bruges til andre aktiviteter, der giver økonomisk effektivisering. Sagen skulle
tages op i SBU.
Forslag om sammenlægning af Klub Engen og Klub Poplen indgik i budgetforliget 2019. Forslaget tog afsæt i at
elever fra Jyllinge Skole i dag har mulighed for at få et klubtilbud i to afdelinger, selvom der er kapacitet til alle børn
i Klub Poplen. Skole- og Børneudvalget har tidligere besluttet, at der organiseres efter én skole, én klub for at
understøtte den sammenhængende dag og styrke samarbejdet mellem skole og klub. Klub Engen er en mindre
afdeling med et lavt antal indmeldte børn. Ressourcer til at holde afdelingen åben er uafhængig af børnetal og
fremmøde. Derfor giver større afdelinger mere hensigtsmæssig anvendelse af ressourcerne.
Dette notat redegør for kapacitet og børnefremmøde i Klub Engen og Poplen, driften af Klub Engen og viser
opgørelse over eksterne brugeres anvendelse af ejendommen.
Kapacitet og fremmøde i Klub Engen
Nedenstående tabel viser kapaciteten og fremmødestatistikken i Klub Engen og Klub Poplen. Den viser, at Klub
Poplen har kapacitet til at rumme børnene fra begge klubber, og der er lavt fremmøde i Klub Engen med mellem 3
og 20 børn dagligt. Registreringen viser, at 29 af de 63 børn har ikke været i Engen i perioden, men flere af dem
har brugt Poplen.
Tabel over kapacitet og fremmøde:
Kapacitet
Klub Engen
125
Klub Poplen
300

Indmeldte pr. 1. marts 2019
63
195

Dagligt fremmøde 1.1 til 1.3 2019
3-20
17-126

Klub Engen og Klub Poplen har de sidste to år haft et tæt samarbejde omkring omkring børn fra Jyllinge Skole
(fremtidig Nordskolen, afdeling Jyllinge). Det betyder, at børnene i praksis selv har kunne vælge hvilken af de to
klubber de vil komme i. Tendensen er, at det er meget få børn fra Klub Poplen der vælger at komme på Klub
Engen, mens mange børn fra Klub Engen dagligt kommer på Klub Poplen. Personalet på Klub Engen har gennem
det sidste år arbejdet på at tiltrække flere børn til klubben, men det øgede fokus har ikke haft den ønskede effekt.
Drift af Klub Engen
Der er i dag tre medarbejdere fast tilknyttet Klub Engen. Dyrehold og praktiske opgaver i Klub Engen binder
ressourcer, og derfor påvirker det mulighederne for andre aktiviteter og ture. En sammenlægning vil derfor styrke
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mulighederne for at lave aktiviteter og gøre personaledækningen mere robust i forhold til håndtering af fravær og
lignende.
Engen anvendes årligt til tværfaglige projekter for hele klub Nord som huleprojekt i 14 dage, vinterbadning,
træklatning, kano og kajak og glasperleværksted. Det er projekter som kan tilbydes på andre lokationer.
I weekender og ferier passes dyrene af frivillige børn med en medarbejder til rådighed på telefonen. Klub Engen er
derfor meget afhængige af indmeldte børns interesse for denne opgave. Det vurderes, at en del af dyreholdet kan
flyttes til øvrige klubber i Nord. Øvrig dyrehold vil blive flyttet til andre attraktive alternative placeringer.
Ejendomsudgifterne til Klub Engen udgør ca. 0,3 mio. kr. årligt, som indgår i budget 2019.
Eksterne brugere af Klub Engen
Klub Engen har opgjort antallet af eksterne brugere i perioden 1. januar 2018 til 1. marts 2019 som fremgår
nedenstående tabel. Tabellen viser, at der på knap et år har været 12 arrangenter med eksterne brugere på
matriklen.
Tabel over eksterne brugere af Klub Engen i perioden 1. januar 2018 til 1. marts 2019
Dato
Tidsrum
Aktivitet
5. april 2018
08.00 – 12.30
Jyllinge Skole
22. april 2018
08.30 – 15.00
Strikkeklub v/ Birgitte Gildberg
12. maj 2018
Jyllinge Skole
2. juni 2018
09.00 – 17.00
Pilefletkursus v/ Birgitte Gildberg
24. juni 2018
09.00 – 17.00
Pilefletkursus v/ Birgitte Gildberg
28. juni 2018
08.00 – 13.00
Jyllinge Skole
29. september 2018
Strikkeklub v/ Birgitte Gildberg
6. oktober 2018
Strikkeklub v/ Birgitte Gildberg
3. november 2018
Strikkeklub v/ Birgitte Gildberg
3. november 2018 – 4. november
Overnatning
Boserupgård Naturcenter, valgfag.
2018
19. januar 2019
Roskilde Ungdomsskole
25. januar 2019
Jyllinge Skole
Udover de registerede arrangementer har der været flere besøg fra dagplejere og dagtilbud.

