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BUPL’s høringssvar vedr. ny økonomisk tildelingsmodel til skolerne og SFO
Hermed fremsender BUPL organisationens bemærkninger til økonomisk tildelingsmodel til
skolerne og SFO.
Generelt
BUPL mener at en evaluering, samt en justering af tildelingsmodellen er en kærkommen
lejlighed til at justere uhensigtsmæssigheder i den nuværende model.
Og samtidigt erkende hvad der burde rettes op på.
Vi mener, at en tildelingsmodel i videst muligt omfang bør forholde sig til den rette
virkelighed, samt give transparent i økonomi m.m. og klart afspejle de politiske prioriteringer
og intentioner på skole og SFO området i Køge Kommune.
Pædagog tildeling
Når man læser tildelingsmodellen, så læses der ”tildelingen til pædagoger i indskolingen
flyttes fra at indgå i klasseprisen til at være elevtalsafhængigt, da behovet for
pædagogresurser er tættere knyttet til antallet af elever”.
BUPL er ikke enige i antagelsen af at behovet for pædagog resursen er tættere knyttet
antallet af elever. Opgaven for den enkelte pædagog, i tildelingen af kombinationstimer, er jo
de jo generelt kvalitativt er flere om opgaven i indskolingen, og her samles styrkelsen
omkring den pædagogiske tilgang.
Det har efter vores opfattelse noget med antallet af klasser at gøre, og er ikke
elevtalsafhængigt i denne kontekst.
Samtidigt så mener vi ikke at der er belæg for at der kan spares på elevtildelingen til
udskolingen med 0,5 årsværk.
Pædagogernes arbejdsopgaver har over de sidste par år ændret sig væsentligt. De skal
påtage sig flere og flere inklusionsopgaver, og udover den længere skoledag, så står
pædagogerne med en række særlige udfordringer omkring de større elever.
Der skal bla. laves ”brobygning” med Ungdomsuddannelserne så eleverne fra udskolingen,
kan foretage et mere kvalificeret valg af ungdomsuddannelse.
Styrkelse af den pædagogfaglig ledelse i SFO’erne
Når man nu politisk vælger at sende en ny tildelingsmodel i høring, hvorfor så ikke samtidigt
kompensere for den 0,5 manglende årsværk hos SFO lederne, det giver ingen mening, at
man nu er ved at lave en ny tildelingsmodel, hvor der fortsat ligge elementer der for længst
burde have været fundet en løsning på.
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Tilbage i 2011 besluttede byrådet som led i besparelser at halvere SFO-ledernes ledelsestid.
Siden har vi fra BUPL’s side løbende peget på de problemer, som besparelsen har medført.
Ikke kun for lederne selv, men for det børne- og ungdomspædagogiske arbejde som helhed.
Erfaringen har vist, at SFO-lederne i praksis ikke er i stand til at løse deres opgaver på 18,5
timer om ugen. Konsekvensen er, at de låner af den tid, de burde være sammen med
børnene og deltage i det almindelige pædagogiske arbejde. Dermed bliver besparelsen på
ledelse i mange tilfælde reelt en nednormering af SFO’erne. SFO’erne har også oprettet
juniorklubber, der blandt andet skal hjælpe børn og unge ud af social isolation og forebygge
kriminalitet. Ledelsen af juniorklubberne bliver også varetaget af SFO-lederne. Hverken
ungdomsklubber eller juniorklubber har fået tildelt ekstra ledelsestid.
Samtidig er forventningerne til og behovet for klubbernes forebyggende indsats øget. Ikke
mindst samarbejdet med de unges familier, forskellige kommunale myndigheder og SSP er
øget i omgang. Også her er der krav om ledelsesmæssige vurderinger og koordinering af
forebyggelsesindsats, som har høj politisk prioritet
Der har således, siden beslutningen om at reducere SFO-ledernes ledelsestid blev truffet
tilbage i 2011, været en betydelig vækst i SFO-ledernes opgaver og ansvarsområder.
Kompetenceudvikling
Vi kan blive bekymret for, hvorledes at der sker en intern sikring af, at der afsattes nok midler
til intern kompetenceudvikling til ledere og pædagoger. Vi ser desværre en tendens til at efter
og videreuddannelse ikke sker i til strækkelighed. Men erstattes mere af interne
efteruddannelser.
Manglende visiterede børn, og børn i SFO
Der er en gruppe børn, som er glemt i denne sammenhæng. Det er børn, der ikke er visiteret
til støtte. Børn, der ”bare” rummes i de enkelte klasser og børn, der af en eller anden årsag
bliver velfungerende sunde og raske, når de går over skolegården og over i SFO. Disse børn
burde også være blevet beskrevet og pædagogisk redegjort for i denne her nye
tildelingsmodel.
Anbefaling
På baggrund af ovenstående så kan BUPL ikke anbefale, at nogle af de nye tildelingsmodeller indføres.
Såfremt udvalget ønsker det, så står BUPL til rådighed med yderligere information og
drøftelser omkring ny økonomisk tildelingsmodel til skolerne og SFO.
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