
 
 

 

Høringssvar fra Århus Forældreorganisation  

Vedrørende SFOforældreråd og åftenåbent i SFO 

I Århus forældreorganisation bakker vi op om at det skal være obligatorisk at have SFOforældreråd 

på alle skoler og at der lokal er mulighed for at vælge at holde aftenåbent i SFOen. 

 

SFOforældreråd 

Indstillingen er en naturlig konsekvens af børne- og ungepolitikkens øgede fokus på samarbejdet 

med forældrene. Indstillingen viser, at man reelt ønsker samarbejdet - at udvikle og skabe sammen 

med forældrene. Ved at sikre SFOforældrerådenes eksistens sikres forældrenes ret til indflydelse 

på deres børns fritidstilbud. Indstillingen, som er lavet på baggrund af en analyse af SFO, er også 

en bekræftelse på, at man anerkender SFOforældrerådenes arbejde og betydning.  
 

Anbefaling 

Vi anbefaler, at det indskærpes overfor skolerne at opgaven med at etablere råd er obligatorisk og 

at forvaltningen fører tilsyn hermed. Hvis det ikke lykkedes at vælge et SFOforældreråd, så bør 

dette anføres som tilsynspunkt i den lokale udviklingsplan, og der skal udarbejdes en handleplan 

for, hvordan man lokalt vil løse den obligatoriske opgave med at stille et SFOforældreråd1.  

 

Vi anbefaler også at det indskærpes overfor skolerne at der skal udarbejdes en samarbejdsaftale 

mellem SFOforældreråd og skolebestyrelserne. Forvaltningen bør føre tilsyn med at disse 

udarbejdes.  

 
 

 

Vedr mulighed for aftenåbent 

ÅFO støtter at der er mulighed for aftenåbning i begrænset omfang, hvis der lokalt kan opnås 
enighed herom.  
 
Vi anbefaler at SFOforældrerådene lokalt får mulighed for at formulere et princip om aftenåbent. 
Hvis der vedtages et princip om aftenåbning fastlægger ledelsen vilkårene herfor. 
 

Vi ser det som væsentligt for den lokale selvbestemmelse, at der eksperimenteres med forskellige 

former for aftenåbent for at fastholde SFO som et attraktivt pædagogisk tilbud samt sikre overgang 

fra SFO til klub. Aftenåbningen skal holdes inden for det eksisterende budget, og vil derfor medføre 

en dårligere normering i SFOens normale åbningstid, disse forhold skal foreligges rådet, så man er i 

stand til at udarbejde principper  herom på et oplyst grundlag. 

 

 

 

 

 

                                                             
1
 Vi ved, at der på flere skoler ikke er SFOforældreråd. Nogle steder er velfungerende SFOråd blevet nedlagt af skoleledelsen.  

 



 
 

 

 

 

Flere kompetencer til rådene 
Vi ser frem til at arbejdet med nye retningslinjer for arbejdet i SFOforældrerådene kommer i høring, 

da vi mener at der er grund til at styrke rådene og at give rådene egentlige kompetencer.  

 
 ÅFO anbefaler at SFOerne får selvstændig høringsret. 
Vi mener, at det skal sikres at SFOforældrerådene altid høres, så rådenes meninger og holdninger altid når frem til 
politikere og forvaltning. Dette sikres bedst ved en selvstændig høringsret. Det styrker forædlerens lyst til at engagere 
sig, hvis det fremgår klart at deres stemme betyder noget

2
. 

 
 ÅFO anbefaler at SFOforældrerådene modtager invitationer til dialogmøder med rådmanden mv. og ikke kun inviteres 

gennem skolebestyrelsen. Det vil vidne om egentlig interesse i forhold til SFOernes arbejde og forældrenes 
engagement heri at sende invitationer direkte til SFOforældrerådene
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.   

 
 

SFOanalysen 

Vi vil gerne kvittere for det solide stykke arbejde, der er lavet i forbindelse med analysen og også for 

den proces med udarbejdelsen af analysen, som ÅFO har været med i.  

  

Analysen påpeger, at det er væsentligt at holde øje med ressourceanvendelsen i SFO, så vi sikrer 

at pengene bruges til det, de er tiltænkt – nemlig til at drive SFO.. Det fokus er vi meget tilfredse 

med. Vi er også meget tilfredse med at det fremhæves, at SFOforældrerådene kan spille en 

væsentlig rolle i forhold til at sikre dette. Folkeskolen skal være gratis, og den må derfor naturligvis 

ikke finansieres af de takstbetalende SFOforældre. 

  

Analysen peger på en række bekymrende forhold især relateret til personalets trivsel, som vi håber, 

der vil blive handlet på. Vi bemærker også, at tilfredsheden fra forældrenes side er faldet, her er 

også en væsentlig opgave for SFOforældrerådene at tage fat på.  

Samtidig er der også grund til at bifalde, at det er lykkedes SFOerne i Aarhus at bevare en høj 

dækningsgrad. Dog skal man huske at disse tal også dækker over lokale forskelle. Nogle steder har 

man mistet mange børn. Vi anbefaler, at man fra forvaltningens side følger udviklingen tæt, og at 

man indgår i en dialog med de SFOer, der har mistet mange børn, så man kan lave handleplaner 

for fastholdelse. Nogle steder har SFOforældrerådenen lavet deciderede kampagner for at fastholde 

børn med stor effekt. Andre steder har aftenåbent og eftermiddagsmad hjulpet.  

 

 

Med venlig hilsen  

Morten Bowman, Formand for Århus Forældreorganisation  

Mette Bach Larsen, Daglig leder Århus Forældreorganisation 

                                                             
2
 Vi ved, at der er SFOforældreråd, der ikke er blevet hørt af skolebestyrelserne i sager, der vedrører SFO. Vi har oplevet, at forvaltningen kun i særlige 

tilfælde har valgt at høre SFOforældrerådene.  

 
3
 Udover signalværdien i ’kun’ at blive inviteret indirekte er uheldig, og endvidere oplever vi at invitationer ofte slet ikke når frem til SFOforældrerådene. 


