Køge d. 22. marts 2021
Børne- og Uddannelsesforvaltningen
Køge Kommune
Høringssvar til forslag om nyt, samlet SFO- og klubtilbud fra 4. klasse og op

I den udstrækning at den
kriminalpræventive opgave skal løftes,

Forslaget baserer sig på
at
samtlige medlemmer i JK i Køge
melder sig ind i det nye tilbud.

finder vi det problematisk at der muligvis vil
være omkring 150 børn og unge, der skal klare
sig selv om eftermiddagen/aftenen.

Det ser vi som et fuldstændig
urealistisk scenarie, da prisen vil blive
næsten tre gange så høj. Vores
forsigtige vurdering er, at antallet af JKmedlemmer, der flytter over i det nye,
meget dyrere, tilbud vil være omkring
25%. I bedste fald.

Vigtigheden af at børn har mulighed for
fornuftige sociale relationer i hverdagen, med
både venner og nærværende voksne, ved vi er
essentielt i forhold til kriminalforebyggelse, og
god børne- og ungetrivsel generelt.

Forslaget skal være udgiftsneutralt
Ca. 900,- kr.?
Ingen ved, om prisen bliver 900,- kr.,
før man ved hvor mange børn, der
meldes ind.
Og ingen ved, hvor mange børn der
meldes ind, før forældrene kender
prisen.
Hvad bliver prisen?

– for kommunen.
Men det får en ret betydelig økonomisk
konsekvens for de SFO’er, der har formået
at ”holde” mange medlemmer i det fulde
klubtilbud, 4.-7.klasse. Denne konsekvens
gør, at det kommende tilbud bliver reduceret
i timer og kroner, og dermed mistes kvalitet.

LMU på Sct. Nicolai skole anbefaler:
Slå det sammen, men sæt prisen for klubtilbud væsentligt ned, for eksempel til 250,-kr.
Så sikrer vi at stort set alle børn/unge i hele kommunen har muligheden for at have et dannende og
udviklende tilbud i klub, og dermed blive livsduelige borgere.
Blot et par unge, der holdes på ”den lige vej”, i stedet for at ende i et overvåget døgntilbud, vil sikre at
den mistede indtægt kan hentes på andre konti i kommunen.

Med venlig hilsen
LMU, Sct. Nicolai Skole

