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Åbent

SAGSTEMA
Børne- og Familieudvalgets besluttede den 14. januar 2014 at igangsætte pilotprojekter
med forenings-SFO’er på et antal skoler i Thisted Kommune.
Der skal ske udvælgelse af pilotprojekterne.
REDEGØRELSE
På baggrund af Børne- Familieudvalgets beslutning om at opstarte pilotprojekter med forenings-SFO’er i Thisted Kommune har forvaltningen afviklet et informationsmøde i Snedsted hallen den 22. april med næsten 200 deltagere. Desuden er mange foreninger og
skoler blevet vejledt omkring rammerne for forenings-SFO.
Breddeidrætskonsulenterne har desuden deltaget i flere møder mellem de enkelte skoler
og de interesserede foreninger
Der har været en overvældende interesse for projektet, og der er indsendt 9 ansøgninger
på vegne af 11 skoler.
Ansøgerne er:

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Østre Skole
Rolighed Skolen
Snedsted Skole
Koldby Skole
Vestervig/Bedsted skoler, med Hurup-skole, som ”unglederuddannelsessted”.
Østerild Skole
Sjørring Skole
Tingstrup Skole
Tilsted Skole

Andre skoler har udvist interesse, men har endnu ikke ansøgt.
Alle kvalificerede bud, som forhåbentlig på sigt kan realiseres.
I forbindelse med beslutningen i januar 2014 om at påbegynde implementering af forenings-SFO i Thisted Kommune, blev det forudsat at der opstartes 2-3 projekter.
Siden da har midler fra Nordea fonden og Kulturministeriet jf. Thisted Kommunes udnævnelse som breddeidrætskommune og samarbejdsaftale med DGI Nordjylland, muliggjort ansættelse af konsulenter, som kan understøtte projekterne og varetage mange af
forvaltningens forpligtigelser i forhold til projekterne.
På baggrund heraf anbefaler forvaltningen derfor, at der udvælges et større antal pilotprojekter, hvor opstartsprocessen påbegyndes snarest muligt, og at opstartsprocessen
vedr. øvrige projekter påbegyndes primo 2015.
På baggrund af ønsket om, at pilotprojekterne afspejler så høj en grad af forskellighed i
forhold til skolestørrelse, geografi, foreningstilknytning og øvrige udfordringer, anbefaler
forvaltningen at følgende skoler med tilhørende foreninger opstarter pilotprojekter:

3.kvartal 2014 ”pilotprojekter”:

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Rolighed Skolen
Snedsted Skole
Koldby Skole
Vestervig Skole
Bedsted Skole
Østerild Skole

og primo 2015 følgende projekter:

7. Tingstrup Skole
8. Tilsted Skole
9. Østre Skole
10. Sjørring Skole
RETSGRUNDLAG
Folkeskoleloven og Folkeoplysningsloven.
ØKONOMISKE KONSEKVENSER
SFO’er, som udvælges til pilotprojekter, modtager 600 kr. pr. barn i SFO’en fra
Skoleforvaltningen. Desuden vil der være udgifter til uddannelse af ungledere og SFOpersonale. Foreningerne modtager tilskud efter gældende tilskudsregler.
Udgifterne til pilotprojekterne afholdes inden for skole- og fritidsområdets nuværende
økonomiske rammer.
Erfaringer fra pilotprojekterne kan evt. medføre, at de økonomiske rammer for
projekterne, herunder foreningernes tilskudsregler, skal tilpasses og ændres.
ANDRE KONSEKVENSER
Intet at bemærke.
HØRING OG KOMMUNIKATION
Ingen da foreninger og skoler har været inddraget i beslutningsprocessen.
FORVENTET SAGSGANG
Behandles i Børne- og Familieudvalget.
INDSTILLING
Børne- og Familieforvaltningen indstiller, at:

1. der igangsættes pilotprojekter vedr. Forenings-SFO som beskrevet i sagsfremstillingen.
Besluttet på Børne- og Familieudvalget den 10-06-2014 som punkt 117
Godkendt.

