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Høringssvar vedr. samlet SFO- og klubtilbud
Køge Kommune har sendt forslag til ændring af SFO/klubtilbud i høring. Her følger BUPL’s
bemærkninger.

BUPL er overordnet enig i, at man sigter mod sammenlægning af de to bestående tilbud: SFO fra
4-klasse og juniorklubben. BUPL har dog også en række punkter, som udvalget bør overveje
inden endelig beslutning.
Det første angår taksterne. De nuværende brugere af juniorklubberne (eller rettere deres
forældre) vil opleve et prishop fra ca. 350 kr. eller 450 kr. til 900 kr. I BUPL er vi bekymrede for,
hvor mange udmeldelser, det vil give anledning til.
Ifølge oplægget bruger 330 børn og unge juniorklubtilbuddet. Af dem vil skønsmæssigt 20
procent opnå søskenderabat. Tilbage er ca. 260 børn. Nogle af dem vil være omfattet af andre
fripladsordninger, men en stor del af børnene risikerer at blive meldt ud af klubberne på grund af
prisen.
Da klubberne har en væsentlig rolle i det forebyggende arbejde omkring kriminalitet,
bandevirksomhed, misbrug og social marginalisering, bør man alvorligt overveje, hvordan man vil
håndtere den udfordring.
BUPL opfordrer i den forbindelse udvalget til at overveje takststrukturen og sikre, at tilbuddet reelt
er tilgængeligt for en bred gruppe af børn.
Det andet punkt gerne vil rette udvalgets opmærksomhed på, angår den pædagogiske
tilrettelæggelse og klubtilbuddet sen eftermiddag og aften.
De fleste af kommunens juniorklubber har frem til i dag haft ordninger med ekstra åbent i de sene
eftermiddagstimer eller om aftenen. Ordningerne er blevet administreret lokalt efter regler fastsat
af den enkelte skolebestyrelse.
Det er efter BUPL’s vurdering afgørende, at man også fremover kan give særlige tilbud, som
matcher den ældste del af målgruppen. Også selvom man formelt set sammenlægger de to tilbud
til ét.
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Det bør i den forbindelse overvejes, hvordan man yderligere kan styrke rammerne om den
særlige tilrettelæggelse i forhold til forskellige målgrupper. Flere SFO/klubber vil opleve
økonomisk tilbagegang som følge af den nye beslutning, og derfor bør man se på muligheden for
at skaffe ressourcer til f.eks. at opretholde aftenåbning.
Det tredje punkt angår beslutningens timing. Som det er bekendt, har SFO og klubber i såvel
Køge som i andre kommuner oplevet en stigning i antallet af udmeldelser under Coronakrisen.
Blandt andet fordi tilbuddene i perioder har været lukket eller kørt på nedsat kraft.
En struktur- og takstændring nu risikerer af forværre situationen yderligere. Hvis Køge Kommune
skal opretholde et SFO- og klubtilbud med høj dækningsgrad og stort udbytte for børn og unge,
bør udvalget overveje at udsætte beslutningen.
I stedet bør man iværksætte tiltag nu, der kan genetablere søgningen til tilbuddene ved at gøre
dem mere attraktive for børn og unge.
Hvis I har spørgsmål til vores bemærkninger, eller ønsker yderligere drøftelser af udvikling på det
pædagogiske område i Køge Kommune, står BUPL naturligvis til rådighed.
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