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HISTORIK
I forbindelse med den kommende reform af folkeskolen er der kommunalt nedsat
arbejdsgrupper inden for 7 områder, jævnfør Drejebogen . Drøftelser i arbejdsgruppen
SFO og Fritid ligger til grund for nærværende redegørelse.
REDEGØRELSE
Folkeskolereformen giver eleverne en længere skoledag, og dermed bliver SFO’ens åbningstid kortere. Samtidig er det en forudsætning, at skolen inddrager foreningslivet og
åbner sig mod det omgivende samfund. Dette har været udgangspunktet for drøftelser i
arbejdsgruppen SFO og Fritid vedrørende fritidstilbuddenes indhold og organisering.
Arbejdsgruppen har desuden haft som udgangspunkt, at alle børn skal have et attraktivt
fritidstilbud efter skoletid.
Fritidstilbuddenes organisatoriske placering:
Arbejdsgruppen anbefaler, at børnene bliver i SFO ind til april i 3. klasse og derefter tilbydes at gå i Juniorklub under Den Kommunale Ungdomsskole til og med 6. klasse. Det
betyder, at børnene ikke længere kan vælge at fortsætte i SFO efter april i 3. klasse, men
har Juniorklub som tilbud.
Anbefalingen gives under hensyntagen til, at modellen giver mulighed for en personalemæssig udligning for SFO-erne, der i modellen både modtager børn fra børnehaverne og
afgiver børn til juniorklubberne den 1. april. Desuden vurderer arbejdsgruppen, at den 1.
april er det mest hensigtsmæssige tidspunkt for børnene at skifte fra SFO’en til Juniorklubbens rammer.
Arbejdsgruppen anbefaler endvidere, at muligheden for at etablere Juniorklubber under
ungdomsskolen lokalt på alle skoler undersøges nærmere (økonomisk, praktisk m.m.).
Det undersøges desuden, i hvilken udstrækning dette kan realiseres inden den 1. august
2014. Der foretages samtidig nærmere undersøgelser vedrørende åbningstiden i Juniorklubberne.
Der er mulighed for at tilkøbe SFO-modul samt feriepasning i det omfang, at Juniorklubben ikke dækker det aktuelle pasningsbehov.
Der skal arbejdes videre med en model kaldet Thisted Fritid, hvor Juniorklub og SFO er ét
samlet tilbud organisatorisk placeret under Den Kommunale Ungdomsskole.
Med ”Thisted Fritid” ser arbejdsgruppen mulighed for at skabe en organisation, der er
mindre afhængig af eventuelle ændringer i skolestrukturen og giver mulighed for at arbejde på tværs af skoler, samt sikre en organisation, der vil fokusere på at skabe sammenhæng mellem fritidstilbud (SFO, Juniorklub, Ungdomsskole, foreninger og lokalsamfund) og skole.
Foreningssamarbejde:
Arbejdsgruppen anbefaler, at der arbejdes med en model for foreningssamarbejde, der
ligner forenings-SFO i Holstebro Kommune, Nr. Felding Skole (se vedlagte bilag), med en
indfasning tilpasset lokale forhold. Modellen udvides til også at omfatte andre foreningstyper end idrætsforeninger.

Modellen vedrørende Forenings-SFO er udarbejdet af Holstebro Kommune i samarbejde
med DGI og indebærer, at børn, der går i SFO, tilbydes at deltage i foreningsaktiviteter i
SFO-tiden. I modellen er der pædagogisk ansat personale tilstede, som har det pædagogiske ansvar, når børnene deltager i foreningsaktiviteter. Juniorledere og frivillige fra foreningerne (som har mulighed for at deltage) står for aktiviteterne, og SFO’en betaler kontingent til foreningerne.
Arbejdsgruppen anbefaler, at samarbejdet med Juniorklub/SFO og foreningerne formaliseres ud fra en centralt udarbejdet ramme.
Modellen ses implementeret både i Juniorklub og SFO.
Det skal bemærkes, at nogle SFO’er i Thisted Kommune allerede i regi af blandt andet
skolesport har arbejdet med projekter, der indeholder elementer, der ligner foreningsSFO.
Arbejdsgruppen anbefaler, at der august 2014 igangsættes et pilotprojekt, hvor 2-3 skoler (og tilhørende fritidstilbud) implementerer Forenings-SFO, dette indebærer også, at
der udbydes et valgfag for overbygningselever, som uddannes til at varetage en juniorlederrolle. På den måde skabes et grundlag for tilgang af de ledere, der vil blive brug for i
foreningerne på tidspunkter, hvor mange voksne ledere er på arbejde, og desuden understøttes den lokale frivillighedskultur.
Pilotprojektet har endvidere til formål at undersøge, hvorvidt modellen logistisk kan implementeres i Thisted Kommune med den geografi og skolestruktur, kommunen har.
Pilotskolerne udpeges af forvaltningen blandt interesserede skoler under hensyntagen til
blandt andet geografisk og størrelsesmæssig spredning.
Modellen forudsætter, at foreningslivet har interesse og mulighed for at deltage i projektet.
RETSGRUNDLAG
Folkeskolereformen L 51 2013-2014 samt Folkeskoleloven LBK 521
ØKONOMISKE KONSEKVENSER
Forældrebetalingen i SFO i dag er:
1804 kr. for heldagsmodul
1416 kr. for eftermiddagsmodul
648 kr. for et morgenmodul.
Forældrebetalingen tilpasses, idet børnene skal gå mere i skole og dermed har kortere
tid i SFO:
1248 kr. for heldagsmodul
988 kr. for eftermiddagsmodul
648 kr. for morgenmodulet, der tidsmæssigt ikke ændres af skolereformen.
Reduktionen er regnet forholdsmæssigt ud i forhold til SFO’ernes reducerede åbningstid.
Der tildeles således efter den 1. august 2014 en normering pr. barn svarende til i dag,
men fratrukket et beløb, der svarer til den reducerede åbningstid.
SFO’ernes reduktion gør det svært at have ressourcer til personalemæssigt at kunne
dække feriepasningen. Derfor foreslås det, at der i nogle ferieuger indføres fælles
pasning af børnene i nogle SFO’er koordineret og evt. i samarbejde med
daginstitutionerne. Disse tilføres økonomi til at løse opgaven.

Pengene er afsat i forvaltningens beregning af de økonomiske konsekvenser omkring
reformen.
ANDRE KONSEKVENSER
Med kortere åbningstid i SFO vil der være færre stillinger i SFO. Samtidig lægger
folkeskolereformen op til inddragelse af pædagogerne i skoletiden, hvilket betyder, at
nedskæringen i det pædagogiske personale fra SFO’erne begrænses, men ikke undgås.
Forvaltningen har i dialog med forvaltnings-MED indledt en proces med BUPL og FOA for
at finde de bedste løsninger for den omorganisering af SFO-personalet, som er en
konsekvens af folkeskolereformen.
Med en mindre SFO og dermed færre medarbejdere ser forvaltningen en anden
ledelsesstruktur i forhold til SFO end i dag, hvor hver SFO har egen leder og i de fleste
SFO’er også en souschef.
SFO-personalet kommer til at indgå i skoledagen, hvorfor det er hensigtsmæssigt, at de
hører under samme leder som lærerne. Det er skolelederens ansvar at sikre ledelsesfokus
på SFO-området både fagligt og personalemæssigt.
Der ses mulighed for, at skolelederne inddrager pædagoger i ledelsesteamet, hvor man
ønsker at styrke den pædagogfaglige ledelse.
Arbejdsgruppen har påpeget, at der fortsat er brug for afsat tid til at koordinere SFOområdet på den enkelte skole.
HØRING OG KOMMUNIKATION
Sagen sendes til høring i skolebestyrelserne, i de lokale MED på skolerne, i
arbejdsgruppen ”Procedurer og retningslinjer vedrørende Folkeskolereformen” under
forvaltnings-MED samt i de faglige organisationer (Skolelederforeningen, FOA, BUPL og
DLF) med sidste frist for indsendelse af høringssvar den 6.1.14, hvorefter sagen
genfremsendes til Børne- og Familieudvalget den 14.1.14 inden endelig godkendelse i
Thisted Kommunalbestyrelse den 28.1.14.
Forvaltningen er opmærksom på den forholdsvis korte høringsfrist; dette skyldes et
hensyn til skolernes tidspres i forhold til implementering af Folkeskolereformen.
Sagen fremsendes til efterretning i Byrådets møde den 17. december 2013.
INDSTILLING
Forvaltningen indstiller at høringsprocessen godkendes.
Besluttet på Børne- og Familieudvalget den 03-12-2013 som punkt 220
Indstillingen godkendt med den bemærkning, at Folkeoplysningsudvalget tilføjes som
høringspart.
Høringen lægges på Thisted Kommunes hjemmeside.
Sagen genoptages på Børne- og Familieudvalgets møde den 14. januar 2014
Høringsfristen er nu passeret, der er indkommet 37 høringssvar.
Høringssvarene er medsendt som bilag til denne sagsfremstilling.
Forvaltningen vil udarbejde et notat med baggrund i høringssvarene. Notatet fremsendes

til udvalget inden mødet. Notat vil indeholde forvaltningens anbefalinger.
INDSTILLING
Forvaltningen indstiller, at
• udvalget tager beslutning omkring det fremtidige SFO- og Fritidstilbud, med baggrund i forvaltningens notat.
Besluttet på Børne- og Familieudvalget den 14-01-2014 som punkt 23
Et flertal i udvalget indstiller over for Kommunalbestyrelsen,
• at der ikke arbejdes videre med modellen Thisted Fritid, som skitseret i sagsfremstillingen,
• men at der arbejdes videre med den øvrige del at det fremtidige SFO og Fritidstilbud, som fremgår af sagsfremstillingen.
Per Skovmose tager forbehold.
Besluttet på Thisted Kommunalbestyrelse den 28-01-2014 som punkt 15.
Godkendt.
Besluttet på Thisted Kommunalbestyrelse den 28-01-2014 som punkt 15.

