Forvaltningens notat til høringssvar til ”Fremtidigt SFO- og
Fritidstilbud”
Forvaltningen har modtaget 38 høringssvar på sagen.
Høringssvarene kommer fra 10 skolers lokal-MED og 15 skolebestyrelser. Derudover er der
indkommet høringssvar fra ”Koldby Skoles ledelse, MED-udvalg, skolebestyrelse og
Foreningssamarbejdet,” Personalet i Hanstholm Skoles SFO, Personalet i Tingstrup Skoles SFO,
Pædagogerne Østre Skole, SFO Pitten (Hannæsskolen), SFO-lederne ved Thisted Kommunes
SFO’er, BUPL, FOA, Skolelederforeningen, Folkeoplysningsudvalget, Medarbejdersiden BFforvaltnings-MED, Sennels Børnehave og Hannæsskolens rengøringspersonale.
I de fleste høringssvar er man godt tilfredse med at børnene går i SFO til april 3. klasse og
efterfølgende tilbydes Juniorklub. Enkelte høringssvar udtrykker dog et ønske om, at SFO også
er et tilbud i 4. klasse.
Juniorklubbernes organisatoriske placering problematiseres i et flertal af høringssvarene. Det
er først og fremmest en bekymring ift. at skabe sammenhæng i den samlede skoledag for
børnene, hvis fritidstilbuddet fra 4. klasse ikke hører under skolen. Endvidere udtrykkes der
bekymring ift. juniorklubbernes pædagogfaglige tyngde. Der peges i flere høringssvar på den
ressourcemæssige fleksibilitet i, at personalet i SFO og Juniorklub tilhører samme organisation.
”Thisted Fritid” som en model, hvor både SFO og juniorklub hører under den kommunale
ungdomsskole, møder modstand i størstedelen af høringssvarene pga. fritidstilbuddets
adskillelsen fra skolen.
I forhold til ledelse af SFO udtrykkes der i flere høringssvar en bekymring i forhold til den
fremtidige varetagelse af denne ledelsesopgave.
I flere tilfælde udtrykkes der ønske om, at kunne bevare lokale ordninger i forhold til
feriepasning.
Med meget få undtagelser forholder høringssvarene sig positivt i forhold til SFO’ernes
samarbejde med foreningerne. Specielt er der tilfredshed med, at samarbejdet ikke kun
omhandler idrætsforeninger. Flere høringssvar påpeger nødvendigheden af, at
ansvarsfordelingen mellem SFO-personale og forening er tydelig.
Der udtrykkes usikkerhed om, hvem der betaler kontingent til foreningerne og løn til
juniorlederne.
Nogle høringssvar udtrykker tilfredshed med, at der igangsættes pilotprojekter vedrørende
forenings-SFO og peger på betydningen af, at pilotskolerne er forskellige i forhold til de
muligheder og udfordringer skolerne har med foreningssamarbejdet.
Forvaltningen anerkender, at det er i tråd med Folkeskolereformen, at der er en god
sammenhæng mellem fritidstilbud og skole.
Forvaltningen anbefaler på baggrund af høringssvarene, at der ikke arbejdes videre med
modellen Thisted Fritid (SFO organisatorisk placeret under den kommunale ungdomsskole).
Forvaltningen understreger, at der fortsat vil pågå ledelse af SFO af skoleledelsen. En evt.
pædagogfaglig leder vil fremadrettet være en del af skolens samlede ledelsesteam.
Forvaltningen vil ved tilrettelæggelse af feriepasningen undersøge, hvorvidt eksisterende

ordninger kan indarbejdes.
Forvaltningen vil arbejde med fælles rammer for indgåelse af partnerskaber/samarbejde
mellem foreninger og SFO, så der foreligger en skriftlig forventningsafstemning.
Det er SFO, der betaler kontingent til foreningerne, så denne er indeholdt i forældrebetalingen
– der afsættes budget hertil. Det er foreningernes ansvar at aflønne juniorlederne, hvis det er
en forudsætning for, at foreningerne kan overholde deres del af en samarbejdsaftale med SFO.

Forvaltningen indstiller:
• At Børne- og Familieudvalget godkender, at der ikke arbejdes videre med modellen
Thisted Fritid (SFO organisatorisk placeret under den kommunale ungdomsskole), som
skitseret i sagsfremstillingen, og videresender til endelig godkendelse i Thisted
Kommunalbestyrelse den 28.1.14.
•

At Børne- og Familieudvalget godkender den øvrige del af det fremtidige SFO og
Fritidstilbud, som det fremgår sagsfremstillingen, og videresender til endelig
godkendelse i Thisted Kommunalbestyrelse den 28.1.14.

