Høringssvar vedr. et nyt samlet SFO- og klubtilbud.

Skolebestyrelsen på Skovboskolen vurderer, at sammenlægningen af SFO- og klubtilbud overordnet giver
god mening. Det vil stille børnene lige i forhold til udbud af materialer samt vil lette administrationen af
tilbud og aktiviteter for børnene betydeligt.
Især Juniorklubben har været udfordret idet tilbuddet kun har været på bestemt dage. Tilbuddet skulle
konkurrere med de andre forskellige tilbud der har været i området som fx sportsklubber, spejdere m.m.
Med det nye tilbud kan der være en større sandsynlighed for at kunne fastholde de ældre skoleelever, hvis
de kan komme på alle hverdage. Derved er der en mulighed for dem at bibeholde fx sportsaktivitet
samtidig med at kunne være med i klubtilbuddet.
Vi finder det relevant og positivt, at i det fremtidig tilbud gives søskenderabat på lige fod med øvrige
pasnings- og fritidstilbud.
Bekymring:
Vi kan som skolebestyrelse blive noget bekymret for, at prisen på det nye tilbud kan få tidligere Juniorklubs
medlemmer til at melde sig ud. Udfordringen er som bekendt, at forældrebetalingen for Juniorklubs
medlemmer vil komme til at stige med dobbelte/tredobbelt af den nuværende pris.
Beregning: Nuværende tilbud Sfo 4-7 klasse: 1050 kr., Juniorklubben: 328 kr.
Kommende tilbud: ca. 900 kr.
Set i lyset af det sidste år med Corona, hvor det har været svært at lave et attraktiv SFO/Juniorklub tilbud,
er bekymringen endnu større for udmeldelser, hvis prisen samtidig stiger. De børne/unge der evt. bliver
meldt ud, vil ikke have muligheden for deltagelse i det sociale liv med både medarbejdere og andre børn
som Juniorklubben tilbyder.
Forslag til løsning så bekymringen mindskes:
Vores forslag vil være at sætte forældrebetalingen, så prisstigningen bliver mindre for børn indmeldt i
nuværende Juniorklub, så det fortsat vil være muligt at finansiere for alle familier.
Afslutningsvis gives vores opbakning til forslaget under forudsætning af et vigtigt grundlag i det beskrevne
forslag: At ændringen minimum giver en fremtidig SFO-tilbud en tildeling af økonomi og ressourcer som
svare til det nuværende tilbud.

Med venlig hilsen
Skolebestyrelsen på Skovboskolen

