
      6. februar 2013 

  

 

 

       

 

Debatindlæg af  

Morten Bowman, formand for Forældrenævnet i Århus og  

Mette Bach Larsen, daglig leder i Forældrenævnet i Århus 

 

Folkeskolereform 

Der er mange gode takter og ideer i skoleudspillet fra regeringen. Men også et par faldgruber.  

 

FNÅ mener, at den lokale selvbestemmelse, de lokale hensyn og det lokale engagement vil 

komme unødigt under pres, hvis man trækker helhedsskolen ned over samtlige folkeskoler. Giv 

plads til at lærere, pædagoger, børnene og deres forældre afgør, hvad der er den rigtige lokale 

løsning. Det giver engagement og gejst til forandring. 

 

Folkeskoleudspillet fra regeringen anerkender det pædagogiske arbejdes plads i folkeskolen, 

samtidig med at der lægges op til, at de bedste elementer fra SFOerne inddrages i 

undervisningstiden: ’Ved at flytte tid og aktiviteter fra fritidsordninger og klubtilbud over i skolen får børnene en 

mere sammenhængende og spændende skoledag […] mange børn med den sammenhængende skoledag vil tilbringe 

færre timer i fritidsordninger eller klubtilbud. Det er et af hovedelementerne i løftet af folkeskolen.” (”Gør en god skole 

bedre” s.14). Men man kan ikke bare ’snuppe’ SFOtiden og tro, at man får det samme ud af det. 

Konteksten ændrer indholdet. I SFOen tages der udgangspunkt i at børnene har fri. Det betyder 

ikke, at ’alt er tilladt’, men at aktiviteterne er organiserede, så børnene lærer at tage ansvar for 

deres frie tid. Børn lærer, at udfylde deres tid meningsfuldt, at skabe lege- og relationsmiljøer på 

egne præmisser inden for SFOen mål og rammer. Børn har også brug for et sammenhængende 

og spændende fritidsliv.  

 

Samarbejdet mellem pædagoger og lærere fungerer generelt rigtig godt, og der er helt klart brug 

for pædagoger i skolen også i undervisningstiden. Samarbejdet åbner for nye spændende 

muligheder, fordi der bydes ind med forskellige kompetencer og tilgange. FNÅ ser gerne 

samarbejdet endnu mere udvidet. Men der er brug for klare retningslinjer for den økonomiske side 

af samarbejdet. Når SFOens ressourcer bliver brugt i skolen, så undervisningstiden bliver 

afhængig af ressourcer fra SFOen, undermineres den gratis folkeskole. Og det er SFOforældrene, 

der betaler over taksten.   

 

I FNÅ mener vi, at der skal være et budget på skolerne, som særskilt finansierer pædagogernes 

timer i undervisningstiden. Samtidig skal der være et budget, som alene finansierer SFOen og som 

garanterer, at der er økonomi til at opretholde gode fritidstilbud til vores børn. Det vil gøre 

takstbetalingen gennemskuelig og fair.   


