Høringssvar vedr. Nyt, samlet SFO- og klubtilbud fra 4. klasse og op.
Med forslaget om at samle SFO og klubtilbud fra 4. klasse, er det LMU på Ellemarkskolens
holdning, at en sammenlægning af de to klubtilbud vil sikre en bedre eftermiddagstilbud for
skolens elever.
Det har været en vanskelig opgave at administrere de to dele i dagligdagen samt at forklare
forældrene fordelene/ulemperne ved de to tilbud udover at det ene var billigere end det andet.
Desuden kunne ordningen virke stigmatiserende overfor de børn som var tilmeldt
juniorklubben, fordi de tilsyneladende ”ikke havde råd” til at gå i klub. Omvendt har
Juniorklubben også været en fordel for de børn som f.eks. var meget foreningsaktive, og
derfor kun havde brug for et par klubdage om ugen.
Vi er klar over at med dette forslag, så vil nogen SFO/Klubtilbud får tildelt færre midler til
deres dagligdag, men vi mener umiddelbart at fordelene opvejer ulemperne som helhed.
Økonomisk er der en udfordring for de forældre, der har haft børnene i juniorklub tilbuddet, da
de nu skal til at betale mere om måneden, hvorimod forældre til børn i SFO-delen skal betale
mindre.
Men samlet set er LMU på Ellemarkskolen for en sammenlægning af de to klubtilbud.
Økonomisk set indfases forslaget desværre på det værst tænkelige tidspunkt, hvor mange
forældre har betalt for en SFO/klub-ordning uden at børnene har kunne benytte den grundet
corona tiltag fra regeringen. Det har efterladt en klubordning med flere udmeldelser og en
kolossal opgave med at få børnene ”tilbage i folden” efter corona.
Derfor opfordrer vi Køge Kommune til at sammenkæde ændringen i klubstrukturen med en
økonomisk indfasnings strategi.
Vi foreslår at denne økonomiske indfasnings strategi f.eks. kan bestå af:
•

Indfase betalingen ved at prisen for de gamle SFO-forældre gradvis reduceres, og
prisen for klub-forældrene gradvis stiger indtil man når skæringspunktet for den ny
planlagte takst. Graden kunne for eksempel være kvartalsvis tilpasning.

•

De nye takster først opkræves efter en periode svarende til de måneder, der er betalt
for, uden at børnene har kunne bruge tilbuddet pga. hjemsendelse jf. regeringens
anbefalinger.

Desuden har LMU har tidligere oplevet at SFO-området har modtaget engangsbeløb, fra stat og
kommune, til at skabe ekstraordinære aktiviteter/oplevelser i klubberne, og vi formoder at det
kan ske igen. Men det er jo kun til gavn for de børn som er i klubtilbuddet.
Vi foreslår at sådanne midler bedre kan anvendes til at nedsætte forældrebetalingen i en
periode (måske helt gratis i en kortere periode), for derved at give en bredere gruppe
mulighed for at for del i oplevelserne, og en stærkere binding til klubtilbuddet.
Selvom det ikke fremgår af det fremsendte forslag, så synes vi at det er lidt upraktisk at det
ny tilbud kaldes juniorklub, for når man nævner det forrige økonomisk set up, kan man blive
bekymret for, at den ny klub der skal indeholde både SFO og klubdel får den gamle juniorklubs
normering eller kun tildeles SFO’ens normering, da den ny normering slet ikke nævnes med et
ord.
Med venlig hilsen
Lokale MED-udvalg på Ellemarkskolen.
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