Vordingborg, 20. marts 2014

BUPL’s høringssvar vedr. tilrettelæggelse af SFO i forlængelse af folkeskolereformen
Guldborgsund Kommune har sendt politisk oplæg omkring tilrettelæggelse af SFO i forlængelse af
skolereformen i høring. Forslaget fastslår, at SFO-åbningstiden reduceres med 10 timer om ugen,
at SFO2’erne skal spare 2 mio. kr., at forældrebetalingen reduceres med syv procent og at
ændringer i normeringer afventer den reelle efterspørgsel.
Fritidstilbuddene er i høj grad er med til at opfylde de mål, der ligger i hele det samlede
folkeskolereform oplæg, herunder hvordan fritidstilbud indgår i inklusions og
forebyggelsesindsatsen. Hvis folkeskolereformen skal blive en succes, bør fritidsområdet fortsat
udvikles. Også selvom der med reformen, reduceres i åbningstiden.
Forældrebetaling
Forslaget indebærer en reduktion i forældrebetalingen på 7 pct. Det betyder reelt, at det
pædagogiske tilbud målt pr. åbningstime bliver dyrere for forældrene. BUPL er bekymrede for, at
den beskedne reduktion i forældrebetalingen vil føre til masseudmeldelser af børn. Konsekvensen
af masseudmeldelser vil navne ramme de mindre tilbud i landområderne og inklusions- og
forebyggelsesindsatsen.
SFO2’er
Ifølge forslaget vil kommunen spare 2 mio. kr. på SFO2’erne, som herefter bliver næsten
forældrefinansierede. Det svarer til godt halvdelen af SFO2’ernes budgetter og vil formentlig
betyde, at normeringen halveres, og vi bevæger os i retning af, at der er én pædagog pr. 50
indskrevede børn. Den situation er helt uholdbar, hvis man sammenholder den med, at SFO2’erne
skal være med til at sikre elevernes trivsel på 4.-6. klassetrin og samtidig skal levere en social
ramme for inklusion og forebyggelse. Tilbuddenes kvalitet vil blive reduceret i en grad, at de vil
være vanskeligt at tiltrække børn den brede gruppe af velfungerende børn. Når tilbuddene mister
deres brede opbakning vil inklusionsindsatsen vanskeliggøres. Også det forebyggende arbejde
med socialt udsatte børn vil blive ramt. Enten fordi børnene bliver meldt ud eller fordi SFO2’erne vil
blive domineret af børn med vanskeligheder.

Kvalitet og inklusion
Hvis reformen gennemføres ved at reducere i kvalitet, ødelægger man forudsætningerne for at nå
de mål der er opstillet for skolereformen. Det er væsentligt at fritidstilbuddet bidrager til børnenes
sociale og intellektuelle udvikling. Opgaven er særlig vigtig set i et inklusionsperspektiv i relation til
udsatte børn og unge. Det er derfor vigtigt, at nogle af de inklusionsmidler der er afsat til det
samlede skoleområde i Guldborgsund Kommune, nu kanaliseres med ind i fritidstilbuddene i
højere grad end tidligere. Vi har set flere eksempler på, at alle inklusionsmidler bruges i
undervisningsdelen, og at fritidsdelen ikke tilgodeses økonomisk. BUPL opfordrer på det kraftigste
til, at der laves om på dette, så der er højere normering til de børn der er i modtagerklasser og i
udviklingscentrene også i fremtidens fritidstilbud i Guldborgsund.
Mål og rammer og lokale løsninger
BUPL mener, at det er vigtigt, at man politisk definerer kvalitetsmål og rammer for børnenes
fritidstilbud samtidig med, at man levner plads til lokale løsninger. De politisk definere mål skal
blandt andet indeholde:
1) Mål, opgaver og visioner for fritidstilbuddene, der understreger SFO’ernes rolle i at nå
skolereformens målsætninger i relation til trivsel og læring.
2) Bestemmelser om normeringer, der sikrer, at SFO-området kan opfylde mål og visioner.
Personalenormeringer bør som udgangspunkt fastholdes på det nuværende niveau.
3) Præciseringer af opgaver og tilstrækkelige ressourcer i fbm. inklusions- og
forebyggelsesopgaver.
4) En bæredygtig struktur, der sikrer attraktive fuldtidsstillinger og et højt fagligt niveau.
Inden for de rammer, mener BUPL, at der bør gives stor frihedsgrad til lokale løsninger for
fritidstilbuddet på de enkelte skoler. Der er vidt forskellige forudsætninger for at drive et fritidstilbud,
afhængig af størrelse, fysiske rammer, beliggenhed og samarbejde med lokale foreninger. BUPL
opfordrer derfor til, at man politisk har tillid til at der findes de løsninger lokalt der bedst tilgodeser
børn og forældre i det enkelte fritidstilbud. Herunder frihed til at sammenlægge SFO 1 og SFO 2
eller bevare det nuværende.
Andre bemærkninger
1) BUPL opfordrer til at man i implementeringsåret 14/15, laver optælling 2 gange årligt og
ikke reducerer i budgetterne løbende. BUPL opfordrer også til at man allerede nu tænker
visioner for hvad fritidstilbuddene skal kunne fremadrettet.
2) BUPL er positive overfor at man nu kan tilbyde morgenmodul til SFO 2 og det bør være en
del af den generelle service i Guldborgsund Kommune. Det vil gøre SFO’en attraktiv for
forældre og børn der har et behov for morgenpasning også efter 3.klasse. I forhold til ferier,
bør det efter BUPL´s opfattelse være en del af SFO tilbuddet og ikke udbydes som
selvstændigt modul.

3) Kommunen bør lægge en samlet strategi for, hvordan man sikrer attraktive
pædagogstillinger for pædagoger i SFO’erne. Der bør blandt andet arbejdes med krav til
det faglige niveau, muligheder for efteruddannelse og fuldtidsstillinger.

4) Den tidlige SFO-start nævnes ikke oplægget. BUPL anbefaler, at ordningen fortsætter med
de nugældende personalenormeringer.
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