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Forslag om nyt, samlet SFO- og klubtilbud fra 4. klasse og op
Køge Kommunes Skoleudvalg sender hermed forslag om et nyt, samlet SFOog klubtilbud fra 4. klasse og op i høring.

Skoleafdelingen

Køge Rådhus
Torvet 1
4600 Køge
www.koege.dk
Tlf. 56 67 67 67

Forslaget
Det nye SFO/klub-tilbud vil være en samling af de to nuværende tilbud; SFO
fra 4. kl. og Juniorklub. Tilbuddet vil være målrettet elevgruppen fra 4.
klasse og op og få navnet ’Juniorklub’. Navnet signalerer, at der med
børnegruppen 4. kl. og op i højere grad er tale om et aktivitets- og
relationsbaseret fritidstilbud og ikke et pasningstilbud.

Kontakt:
Søren Rothgardt Jørgensen
Tlf. +45 50 44 67 70
Mail buf@koege.dk

Åbningstiden forudses at dække det samlede omgang af de to nuværende
tilbud. Men det vil fortsat være op til den enkelte skoles bestyrelse at
fastlægge principper for disponering af åbningstiden - fx i forhold til sen
eftermiddags- eller aftenåbning.
Tilbuddet forudses finansieret inden for den samlede budgettildeling, de to
nuværende tilbud har. Normeringen af tilbuddet vil således udgøres af den
samlede aktuelle personaleresurse, og den nye forældrebetaling vil blive
fastlagt ud fra en forudsætning om, at den samlede økonomiske konsekvens
er neutral.
Det samlede budget og dermed antal personaletimer til rådighed bliver let
reduceret i nogle SFO’er og let øget i andre (se opgørelse nedenfor). Det
afhænger af, hvordan den aktuelle fordeling af børn mellem de to tilbud er.
Og alt efter hvordan åbningstiden i de nuværende tilbud har været
prioriteret, kan der fremover være behov for at afveje lang åbningstid mod
højere personalenormering.
For prisen vil det betyde, at den bliver lidt billigere end SFO fra 4. klasse i
dag, men dyrere end juniorklubben. En beregning baseret på et uændret
samlet antal børn ift. det aktuelt forventede i de to tilbud viser en fremtidig
pris på ca. 900 kr./md.
I det nye tilbud vil der – modsat det nuværende juniorklubtilbud – kunne
opnås søskenderabat på forældrebetalingen.
Det nye tilbud vil afløse de aktuelle tilbud fra og med den 1. august 2021.
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Økonomisk konsekvens
Afhængig af om den enkelte SFO i dag har en stor andel af børnene i enten
SFO fra 4. kl. eller juniorklub-tilbuddet, kan overgangen til et samlet tilbud
få konsekvens for økonomien og dermed antal personaletimer til rådighed.
Det er svært at opgøre differencen, før man kender den faktiske søgning til
det nye tilbud. Men med den forudsætning at det samlede antal børn i de
enkelte SFO’er vil være uændret, kan der på baggrund af antal indmeldte i
2020 opstilles følgende beregning:
SFO
SFO v/Alkestrupskolen
SFO v/Asgård Skole
SFO V/Borup Skole
SFO v/Ejby Skole
SFO v/Ellemarkskolen
SFO v/Hastrupskolen
SFO v/Herfølge skole
SFO v/Holmebækskolen
SFO v/Højelse skole
SFO v/Kirstinedalsskolen
SFO v/Sct. Nicolai Skole
SFO v/Skovboskolen
SFO v/Søndre Skole
SFO v/Vemmedrupskolen

Kr.
-15.000
-72.000
-96.000
-1.000
7.000
182.000
-81.000
-6.000
-49.000
-61.000
-51.000
13.000
190.000
40.000

% af samlet
SFO-budget
-0,5%
-1,0%
-1,1%
0,0%
0,1%
2,5%
-1,4%
-0,2%
-1,0%
-0,8%
-0,9%
0,2%
3,1%
1,0%

Baggrund
Køge Kommune har i dag to fritidstilbud i SFO-regi målrettet elever fra 4.
klasse og op; SFO fra 4. klasse og Juniorklub. SFO’erne har svært ved i
praksis at adskille de to tilbud. Er man indmeldt i SFO fra 4. klasse må man
også gerne benytte juniorklubtilbuddet. Og da tilbuddene kun delvis er
adskilte i tid - og foregår i de samme SFO-faciliteter, er det vanskeligt at
sikre, at juniorklubmedlemmerne kun er til stede i det begrænsede tidsrum,
tilbuddet dækker.
Hertil kommer, at Juniorklubben kan virke ekskluderende forstået på den
måde, at tilmeldte i Juniorklubben ikke kan deltage i alle de samme
aktiviteter, som indskrevne i SFO fra 4. klasse kan.
Forvaltningen anbefaler derfor, at de to tilbud samles under ét.
Åbningstid og normering, nuværende tilbud
SFO-tilbuddet fra 4. klasse og op har som udgangspunkt en åbningstid som
resten af SFOen (morgenåbning fra 06:00 - 08:00 samt efter skoletid frem
til kl. 17:00, 16:30 fredag). Juniorklubben et mere begrænset tilbud 3 - 4
gange om ugen med 3 timer pr. gang.
Skolebestyrelserne kan selv prioritere åbningstiden ud fra lokale behov, og
den er derfor udmøntet meget forskelligt. Nogle steder udelukkende inden
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for den almindelige åbning efter skoletid, andre steder som et senere tilbud
efter kl. 16.
SFOerne disponerer deres samlede normering på tværs af alle aktiviteter.
Men udover en fælles basisnormering udløser børnene en forskellig variabel
normering, der dels har en relation til forholdet mellem skoletid og fritid, dels
forudsættes at have en relation til antallet af pædagoger omkring de enkelte
børnegrupper.
Normeringen er højst for SFO 0. - 1. kl., medens SFO 2. - 3. kl. får 80% af
den fulde normering. SFO fra 4 kl. får 60% og juniorklub 30% af den fulde
normering.
Den relativt lave normering af juniorklubben afspejler altså dels tilbuddets
reducerede omfang, dels at tilbuddet er rettet mod den ældre del af børnene.
Baggrunden for de to nuværende tilbud
Juniorklubtilbuddet blev skabt i forbindelse med implementeringen af
folkeskolereformen i 2014. Baggrunden var en forventning om, at den
længere skoledag kunne få en del forældre til at melde deres børn ud af
SFO’en.
Juniorklubben skulle appellere til teenagegruppen med henblik på at
fastholde et lokalt kommunalt fritidstilbud, der kunne modvirke uheldige
gruppedannelser og social isolation og indgå som et
kriminalitetsforebyggende tiltag.
Bekymringen for udmeldelse af SFO viste sig ubegrundet. På tværs af SFO
og juniorklub er der i dag en større andel af eleverne fra 4. kl. og op tilmeldt
fritidstilbud. Der kan være flere grunde til dette. Fx at en del af de yngste
elever i gruppen fortsat har et pasningsbehov, samt at familier med flere
børn i dag- og fritidstilbud får søskenderabat på de ældste børn (billigste
tilbud).
Forældrebetaling
Forældrebetalingen følger princippet for den variable normering. Prisen for
SFO 2. - 3. kl., fra 4. kl. og juniorklub og udgør derfor en lavere procent af
prisen for SFO 0. - 1. kl.
For SFO fra 4. kl. er prisen i 2021 1.066 kr./måned. Juniorklubben koster
hhv. 444 kr./måned for klubber med 4 åbningsgange og 344 kr./måned for
klubber med 3 åbningsgange.
Der kan i dag ikke opnås søskenderabat på forældrebetalingen for
Juniorklubtilbuddet. I det nye, samlede tilbud vil der kunne opnås 50%
søskenderabat.
Der budgetteres med, at ca. 20% af alle børnene i SFO vil være omfattet af
søskenderabat. Men da rabatten gives på det ældste barn/det billigste tilbud,
vil der være en overvægt af børn i tilbud for de ældste årgange, der opnår
søskenderabat.

Side 3/3

