
13-09-2012          

             

             

 

  1 

www.foraeldrenaevent.dk Tlf. 25 48 17 31  post@foraeldrenaevnet.dk  

 

 

Forældrenævnets høringssvar vedr. gennemført evaluering af valg til skolebestyrelse 

Forældrenævnet kan anbefale at byrådsindstilling vedr. valg til skolebestyrelser vedtages.  
 
Dog med det forbehold at der gives dispensation til at skoler, der har KRAI, følger en egen 
procedure vedr. valg til SFOforældreråd. SFOen på eksempelvis Fjordsgadesskole er delt i to 
selvstændige afdelinger. Den ene SFOafdeling er knyttet til 0-2 klasse og den anden knyttet til 3-4 
klasse. Det ønskes muligt at alle SFOforældrerådsmedlemmer, der forlader KRAI skal på valg for 
at blive valgt til SFOforældreråd for 3-4 klasse. 
 
 

FNÅ vil gerne kvittere for at der i denne høringsskrivelse åbnes op for at høringsparterne kan 
komme med forslag til hvordan forældreengagement og deltagelse kan styrkes. Denne form for 
inddragelse kan i sig selv på sigt bevirke en styrkelse af engagement.  
 
 

FNÅs kommentar vedr. styrkelse af forældreengagement samt styrkelse af samarbejde ml 
SFOforældreråd og skolebestyrelse. 

FNÅ bakker op om formaliseringen af samarbejdet mellem SFOforældreråd og skolebestyrelse 
herunder at SFOlederen er tilforordnet skolebestyrelsen, samt indgåelse af samarbejdsaftale og 2 
årlige møder mellem SFO og bestyrelse. 
 

FNÅ er ligeledes enig i evalueringens konklusion vedr. uviklingspotentiale ift. samarbejdet mellem 
SFO-forældreråd og skolebestyrelse. FNÅ er enig I, at det er en udfordring at få ”gjort de fælles 
møder mellem SFOforældrerådet og bestyrelsen relevante for begge parter.” 

 

Kommentar vedr. fællesmøder mellem skolebestyrelse og SFOråd 

En af udfordringerne i forbindelse med mødeafholdelse er at skolebestyrelsen ikke i tilstrækkelig 
grad er vidende om SFOrådenes arbejde. Dette er et generelt problem på skolerne, som bekræftes 
at det er blevet vanskeligere at rekruttere medlemmer til rådene.  

 FNÅ opfordrer til at skolerne generelt opgraderer synligheden omkring rådene f.eks. ved at 

gøre rådene synlige på skolernes hjemmesider, med navn og kontaktoplysninger til 

rådsmedlemmerne, referater samt tekst om SFOforældrerådets arbejde på skolen. Der 

opfordres til at SFOforældrerådenes arbejde indskrives i det generelle materiale på den 

enkelte skole. 

 FNÅ foreslår at man på de enkelte skolerne drøfter at placere råds og bestyrelsesmøder på 

samme tidspunkt, så man kan begynde møderne med en fælles information om nyt fra 

skolen – herunder nyt fra både skoleleder og SFOleder. Dette kan give en fælles forståelse 

og indgangsvinkel til fællesmøderne, som deraf vil blive mere givtige for alle parter.  
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Vedr. SFOrådenes kompetencer 

Et andet og mere gennemgående problem er at SFOforældreråd ingen formelle kompetencer har. 
Forældreengagement følger gerne forældrenes oplevelse af reel indsigt, indflydelse og 
medbestemmelse. 

● FNÅ opfordrer til at SFOforældreråd får selvstændig høringsret, så de ikke blot skal høres 

af skolebestyrelsen, men kan skrive egne høringssvar med egne synspunkter. Dette ikke 

fordi der nødvendigvis skulle være en modsætning mellem skolebestyrelsens synspunkter 

og SFOforældrerådsmøde, men fordi synsvinkler kan være forskellige. En selvstændig 

høringsret for rådene vil styrke den offentlige debat og demokratiet ved at bringe flere 

synsvinkler og synspunkter i spil samt være med til at give SFOrådsarbejdet yderligere 

vægt, hvilket vil kunne styrke motivationen for at sidde i rådene.  

 

● FNÅ opfordrer til at SFOforældrerådene udstyres med formaliserede kompetencer ud over 
en formaliseret høringsret.  
 

 
FNÅs Forslag til kompetencer, der kunne tildeles SFOrådene:  

● at fastsætte principper for anvendelsen af SFOens samlede budgetramme samt at påse at 

SFOens budget udmøntes i forhold til de fastsatte principper for anvendelsen.  

● at have indstillingsret samt ret til at deltage ved ansættelsen af lederen i SFOen 

● at påtegne ansøgninger og informationer til forvaltning, byråd og andre instanser. Dette 

gælder ikke administrative meddelelser og skrivelser om enkeltpersoner.  

● at have indstillingsret ved ansættelse af personale i SFOen 

● at fastlægge principper for anvendelse af SFOen lokaler i SFOens åbningstid 
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