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Køge Kommune
Høringssvar til forslag om nyt, samlet SFO- og klubtilbud fra 4. klasse og op
Skolebestyrelsen på Sct. Nicolai Skole bakker op om Skoleudvalgets forslag om et samlet klubtilbud fra 4.
klasse.
Skolebestyrelsen er dog bekymret for at forslaget vil have den utilsigtede konsekvens, at børnetallet i det
nye samlede tilbud vil falde betydeligt i forhold til den nuværende søgning. Dette skyldes især kravet til
udgiftsneutralitet, og det vil blive uddybet i resten af svaret.
Budgetmodel
Omlægningen til det nye juniorklubtilbud skal være udgiftsneutral. Dvs. at den samlede budgettildeling på
området er uændret. Ifølge forslaget vil tildelingen til et barn i den kommende juniorklub ligge et sted
imellem tildelingen mellem den eksisterende SFO 4.-7 og JK. For Sct. Nicolai Skoles SFO, hvor vi næsten
udelukkende har børn i SFO 4.7, vil det medføre en budgetreduktion på 51.000. Dette under forudsætning
af at samtlige børn i Køge, som i dag er tilmeldt JK, vælger at fortsætte i den næsten tre gange dyrere
juniorklub.
JK er i dag et tilbud, som benyttes af børn, som har mange sportsaktiviteter efter skole, men som alligevel
ønsker muligheden for at fastholde en tilknytning til SFO’en.
I forhold til tilbud fra 4.klasse og op vil der naturligvis være den mulighed, at en billigere juniorklub vil kunne
tiltrække og fastholde flere børn. Dette er positivt, men med den negative slagside, at budgettet pr. barn er
reduceret i forhold til det nuværende tilbud, og der derfor vil være færre midler til aktiviteter og dermed
mindre evne til at tiltrække de unge.
Børneperspektivet
En attraktiv og velbesøgt juniorklub vil kunne give børnene de bedste muligheder for at mødes efter skole,
og indgå i forskellige sociale fællesskaber i trygge rammer.
Skolebestyrelsen gør opmærksom på, at en velfungerende juniorklub er en del af den samlede
forebyggelse mod unge som ryger i uføre, og gør opmærksom på, at udgiften til at drive juniorklub er uhyre
begrænset hvis det kan forhindre bare én ung person i at ryge ud i bandekriminalitet el. lign.
Konklusion
Skolebestyrelsen bakker op om et nyt samlet klubtilbud fra 4. klasse og op, men anbefaler at skoleudvalget
finder en budgetmodel hvor egenbetalingen ligger omkring 500,-/måned, så børnetallet i kommunens
juniorklubber stiger, og klubbernes sociale og kriminalpræventive arbejde derved sparer penge andre
steder i forvaltningen.
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