
 
 
 
 

 

Henvendelse fra Forældrenævnet i Århus Vedr. Folkeskolereformen  

Hvad vil politikerne med vores SFOer?  

 
I udkastet til forligstekst vedr. folkeskolen i Århus står der, at den udvidede undervisningstid 

betyder at børn kommer til at tilbringe mindre tid i SFO. Samtidig fremhæves det at SFOen stadig 

vil være en væsentlig del af fritidstilbuddene til børn i Århus. Men hvordan? 

 

I FNÅ savner vi, at der aktivt tages stilling til hvilken rolle, SFOerne skal spille fremover. Skal 

SFOerne fortsat arbejde med ’mål og rammer’, eller får SFOen med de nye betingelser nye og 

anderledes opgaver?  

 

 

Reduktion i SFObudget 

I budgetudspillet lægges der op til at spare 80 mio. kr. på SFOerne samt nedlæggelse af 90 

pædagog/medhjælperstillinger. Hvordan vil det påvirke SFOernes hverdag? Hvordan vil virke-

ligheden komme til at se ud i den enkelte SFO? Vil SFOen fortsat være et pædagogiske fritids-

tilbud med vægt på børns udvikling og dannelse? Eller skal SFOen fremover udelukkende fungere 

som et pasningssted for børn uden alternativ?  

 

Er der i de beregninger, som nøje følger reduktionen af den daglige åbningstid, taget hensyn til at 

SFOerne skal dække 52 skolefrie dage om året (ferier etc.), at en stor del af budgettet går til børn 

med vanskeligheder og/eller handikap, og at SFObudgettet også dækker specialskolernes SFO-

tilbud etc.? 

 

Vi mangler, at se beregningerne bag budgetforslaget, og vi mangler en konsekvensberegning, der 

klargør hvilke rammer SFOerne kommer til at fungere under, samt hvilken normeringen en SFO 

kan forventes at tilbyde fremover.  

 

Vi er bekymrede for om beregningerne for reduktion i SFObudgettet ikke holder, jf. KOlding: 

http://www.folkeskolen.dk/533148/regeringens-egne-tal-viser-det-skolereformen-er-

underfinansieret?utm_source=newsletter 

 

Åbningstid 

FNÅ anerkender at en længere skoledag betyder kortere daglig opholdstid i SFOen og deraf en 

justering af åbningstiden. Men vi mener også, at det er sårbart, fordi vi oplever, at børnenes tid i 

SFOen har stor betydning for deres trivsel og udvikling. SFOerne er dygtige til at arbejde med 

børnenes fællesskaber både i klassen, men også på tværs af klasser og årgange. Flere steder i 

landet oplever man, at børn bliver meldt ud af SFOen, når skoletiden udvides. Det vanskeliggør 

SFOens arbejde med de sociale konstellationer og kan have en negativ indflydelse på børnenes 

sociale relationer.  

 

Vi håber, at politikerne arbejder aktivt for, at SFOerne forbliver attraktive og betydningsfulde 

pædagogiske tilbud til gavn for vores børn, så forældrene ikke vælger dem fra, men fortsat til.  
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FNÅ foreslår, at der bliver mulighed for at bruge SFOtiden mere fleksibelt, så der er dage hvor 

SFOtiden er udvidet og andre dage, hvor den er reduceret. Dette kræver at hele skoledagen bliver 

mere fleksibelt tilrettelagt frem for fast timetal til kl. 14.00 el. 15.00 hver dag. F.eks. kunne en del af 

den understøttende undervisning placeres i aktivitetsuger, fordybelsesuger, lejrskole mv. Dette vil 

betyde at børnene andre dage får en kortere undervisningsdag og deraf længere tid i SFOen.  

Man kan også forestille sig at aftenåbent, mulighed for SFOlejrskole i sommerferien etc. ville være 

med til at sikre SFOen som et attraktivt tilbud.  

Ved at tilrettelægge et skoleår fleksibelt, vil man kunne sikre den bagvedliggende intension med 

reformen om at gøre skoledagene mere spændende og varierede.   

 

Forslag om ny budgetmodel 

FNÅ foreslår, at man fremover vil lave en budgetmodel for SFOområdet som ikke justeres efter 

antallet af børn, der vælger SFO i kommunen, men i stedet fastholder et budget, der går ud fra den 

nuværende dækningsgrad. Hvis udgifterne bliver faldende pga. mindre efterspørgsel, vil midlerne 

gå til at højne kvaliteten og dermed blive brugt til gen-rekruttering og til fastholdelse af den høje 

efterspørgsel. Vi tror på, at denne model vil give mere stabilitet på sigt. Samtidig vil modellen sikre, 

at man ikke begynder at budgettere efter mindre efterspørgsel. Det er en såkaldt ’gratis ide’ – som 

ikke koster nye penge, men som vil kunne sikre SFOområdet en vis stabilitet også efter en udvidet 

skoledag.  

 

Forslag fra SF  

SF i Århus (og også SF i København) har foreslået at den enkelte skole i indskolingen kan veksle 

en del af den længere skoledag til dobbeltbemandede time hvor f.eks. en lærer og en pædagog er 

sammen i klassen. FNÅ bakker op om det forslag. Når der er to voksne til stede i klassen, kan man 

nemmere skabe et trygt læringsmiljø for de mindste. Samtidig vil forslaget have en positiv indvirk-

ning på SFOens åbningstid, og dermed give bedre mulighed for at fortsætte mere af det vigtige 

arbejde, som bedst foregår i SFOens friere rammer 

 

Obligatorisk bevægelse i SFOtid 

FNÅ mener, at det vil være oplagt at de 45 minutters obligatorisk daglige bevægelse bliver placeret 

i SFOtiden for indskolingen, fordi der her er bedre rammer for at opstille flere forskellige tilbud, 

nemmere at arbejde på tværs af årgange, samtidig vil det afhjælpe en del lokale logistiske 

problemer.  

 

Takster 

I Århus er forældrebetalingen til SFO meget høj. Det forventes at en reduceret åbningstid vil 

betyde lavere takster. Endvidere er det væsentligt at fastholde at SFOmidlerne ikke anvendes i 

skolen i en sådan grad, at undervisningen finansieres af forældre med børn i SFO. 

 

 

Vi vil med denne henvendelse gerne invitere interesserede politikere til videre dialog samt 

drøftelse af de fremførte synspunkter. 

 

Med venlig hilsen  

Morten Bowman, formand for forældrenævnet i Århus 

Mette Bach Larsen, daglig leder i Forældrenævnet i Århus 


