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Høringssvar fra skolebestyrelsen på Højelse Skole,

Forslag om nyt, samlet SFO- og klubtilbud fra 4. klasse og op
Højelse Skoles bestyrelse har følgende bemærkninger til ”Forslag om nyt,
samlet SFO- og klubtilbud fra 4. klasse og op”
Det pædagogiske perspektiv
På Højelse Skole arbejder vi hver dag på at give alle børn en udviklende og tryg
skolegang i sociale og faglige fællesskaber. Vi mener, at alle mennesker betyder
lige meget og har lige stor værdi for fællesskabet.
I dag er Højelse Juniorklub organiseret samtidig med SFO2. Juniorklubben er
kun åben 3 dage om ugen (3 timer per dag) mens SFO2 er åben alle hverdage. Den begrænsede åbningstid i juniorklubben giver udfordringer i forhold til
planlægning af fælles aktivitet både i hverdagen og i ferier. Fx er det ikke muligt
for børn, der går juniorklub at deltage i arrangementerne holdes på dage, hvor
juniorklubben ikke har åbent. Pt betyder det, at børn i juniorklubben ikke kan
inviteres til at deltage i fx overnatninger med Lan-party, særlige ekstra hygge
arrangementer, længere ture ud af huset (typisk er lagt på torsdage), koloni mm..
På Højelse Skole og SFO værdsætter vi vores fællesskab. Vi har en stærk kultur, hvor store og små børn er sammen om forskellige aktiviteter, som fx vores
morgenåbningen i SFO. Morgenåbningen er meget populær og giver børnene
en god start på dagen. De børn der kun går i juniorklub er ekskluderet for det
fællesskab, der er i morgenåbningen, da Højelse SFO følger den kommunale
vejledning, hvor juniorklubbørn ikke tilbydes at deltage i morgenåbning.
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På Højelse Skole prioritere vi den enkeltes inklusion i fællesskabet og relationen
højt. Derfor mener vi – fra et pædagogisk perspektiv – at et samlet SFO/Klub-tilbud vil opleves som den bedste og mest inkluderende løsning.
Allerede i dag ligger juniorklubben og SFO2 i samme lokaler. I daglig tale kalder
vi de to enheder Klubben – det signalerer andet end et kontrolleret pasningstilbud. Vi ser derfor også positivt på et andet navn end SFO2.
Det økonomiske perspektiv
I et økonomisk perspektiv kan konsekvenserne være store for den enkelte forælder, da forskellen mellem et juniorklub tilbud og SFO2 tilbud er meget stor. På
Højelse koster juniorklub 3 dage om ugen 344,00 og 5 dage om ugen i SFO2
koster 1066,00. Selvom et samlet tilbud betyder at prisen på ny ”klub” bliver
billigere, er der stadig et stort spring fra prisen på tilmeldt juniorklub i dag og i
fremtiden – også selvom det er muligt at opnå søskende rabat.
Samtidig kan vi konstatere, at driften i Højelse SFO umiddelbart vil blive påvirket,
da der sker en harmonisering via den udgiftsneutrale beregning for alle klubber.
Det vil pt. give et negativt udslag i Højelse SFO svarende til 1 procent.
Vi mener, at en samlet klub/SFO2 er pædagogisk bedste for børnene. Vi mener
derfor, at et mere samlet tilbud for alle børn opvejer den økonomiske konsekvens for den enkelte forældre.
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Vi anerkender ønsket om at kunne levere et bedre pædagogisk tilbud, men vi
skal også bemærke, at vi i mange år har været vidne til, at Køge Kommune igen
og igen har gennemført besparelse på børne- og ungeområdet, hvilket naturligt
også får betydning for vores SFO/klub.
Vi har derfor et ønske om at der fremadrettet, centralt, arbejdes på en løsning,
hvor klubområdet blev tilført flere penge således at det kunne gøres endnu billigere for forældrene. Vi hører flere forældre bemærke at SFO2-tilbuddet er for
dyrt, når deres børn ikke benytter det hver dag, og derfor i højere grad har brug
for et fleksibelt tilbud.
Slutteligt vil vi bemærke, at man bør overveje, hvornår tiltaget rulles ud. Forældrene har i snart et år betalt for et meget begrænset engagement. Deres loyalitet
kan være lille. Ændringer i tilbuddet på et tidspunkt, hvor børnene igen vender
tilbage til en mere normal hverdag kan betyde potentielt flere udmeldinger. Omvendt kan prisfald på SFO2-medlemmer måske fastholde nogen.
På vegne af skolebestyrelsen for Højelse Skole.
Med venlig hilsen

Sille Haahr-Aasmul
Bestyrelsesformand

Vi har plads til at
være anderledes

Vi giver os tid
til at lytte

