Til ledere og pædagoger i Greve

Indbydelse til medlemsmøde for ledere og pædagoger i klubber & SFO
den 13. februar kl. 17.30 – 20.00 i Greve Borgerhus, Greveager 9, Greve
Byrådet besluttede i foråret 2019, at der til budget 2021 skal udarbejdes en budgetanalyse om
bygningsoptimering – bygningsbrug, rokation og salg med henblik på, at reducere de kommunale bygninger,
herunder muligheder for frasalg og for at minimere udgifterne til at renovere bygningerne, og det er
administrationens anbefaling, at der er fokus på skoler og klubber.
I forbindelse med godkendelse af budget for 2020 blev der omkring klubber vedtaget, at Byrådet ønsker, at
bevare et tilbud til børn og unge, og ønsker at styrke de unges muligheder for at blive i et tilbud efter skole,
og videreudvikle klubtilbudet, samt udarbejde en plan for, at lægge klubberne ind på skolerne.
I forbindelse med renovering og ombygning af skolerne, er der planlagt ændringer der kan få stor betydning
for SFO og klubber, eksempelvis får SFO på Mosede skole godt 300 kvadratmeter mindre plads, på
Holmeagerskolen har SFO2 store problemer med manglende plads og også på andre skoler vil
ombygningerne betyde væsentligt ændrede lokale forhold for klubber og SFO der er på skolen, ligesom der
ikke er plads i de eksisterende bygninger på skolerne til Brogaarden, Oasen og Godsets klubtilbud.
Det er vigtigt at Klubber og SFO er aktive i forbindelse med budgetanalysen og at lokal-MED og
arbejdsmiljøgrupperne ( TRIO grupperne ) er med i hele processen omkring ændrede lokale forhold for
klubber og SFO, herunder også fælles lokaler, og det er vigtigt der værnes om arbejdsmiljøet i hele forløbet.
Derfor indbydes du til at deltage i et fyraftensmøde for ledere og pædagoger i klubber og SFO, hvor
vi blandt andet kan drøfte de regler der er for lokaler der anvendes til forskellige formål, samt
punkter det er vigtigt at tage med i den proces der er i forhold til lokaler og arbejdsmiljøet i skole,
SFO og klubber i Greve.
Fra BUPL Midtsjælland deltager:
Sara Nissen, faglig konsulent, kommunesager, Susanne Nielsen, faglig konsulent, ledersager og
Claus Clemmensen, faglig konsulent, kommunesager
Det er vigtigt at være opmærksom på, at der gælder forskellige regler for skole og fritidstilbud i
Bygningsreglementet. Ved fælles brug skal de mest vidtgående krav overholdes, og at bestemmelserne i
arbejdsmiljøloven skal overholdes.
Der gælder mange krav til legepladser, og de skal overholdes. Det er vigtigt, at være opmærksom på, at
udeområdet skal opfylde behov, der kan være forskellige og tage hensyn til, at børnene fx har mulighed for
at cykle, køre i mooncar eller spille fodbold. Derfor skal udearealer, som er fælles med skolen, i højere grad
opfylde fritidsbehovet end skolebehovet.
Rammerne skal leve op til de krav, der stilles i bygningsreglementet, arbejdsmiljøloven samt
undervisningsmiljøloven og børnemiljøvurderingsloven.
Der skal være fokus på brugen af faglokaler, f.eks. hjemkundskab, og sløjd, hvor der er særligt krav om tilsyn
og respekt for oprydning, orden og materialer.
Herudover skal der aftales fælles retningslinier for, hvordan lokalerne anvendes, f.eks. forhold til fysiske
aktiviteter og møblering/lokaleindretning.
Kravene til muligheder for valg af aktiviteter stiller særlige krav til lokalerne. Som i skolen skal man i klub og
SFO kunne planlægge aktiviteter og forvente, at materialer er til rådighed som planlagt. Der skal være
depotrum, aflåselige skabe osv. samt lokaler hvor børn og unge kan samles men også kroge, hvor der kan
findes fred.

Det er godt, at lokaler udnyttes, men det stiller også store krav til rengøring og vedligeholdelse. Der skal
gøres opmærksom på, at toiletforhold og garderobe for såvel børn som voksne skal være i orden, ligesom
der skal være gode personalelokaler, der opfylder de krav, som både pædagoger og undervisere har.
Et veludviklet samarbejde mellem skole og fritidsordning kan af pædagogiske årsager være godt for børnene
og de unge. BUPL og DLF er enige om, at børn og unge - hvad enten de går i skole, eller i SFO eller klub skal være i fysiske rammer, der understøtter og stimulerer deres udviklingsmuligheder. Lokalerne skal give
gode rammer for både undervisning og fritid, give mulighed for en differentieret pædagogik, med
basislokaler til begge områder.

Dagsorden:
Fra kl. 17.30 serveres der en sandwich og kildevand, og mødet indledes kl.18.00 med følgende
emner:


Hvordan skal MED organisationen inddrages i forhold til drøftelse lokalt og på skolen



Hvilken kompetence har byggeudvalg, følgegrupper m.v. i forhold til lokal MED-inddragelse
og høring



Hvilke krav stilles der i bygningsreglementet, arbejdsmiljøloven samt
undervisningsmiljøloven og børnemiljøvurderingsloven til lokaler der bruges til undervisning
og fritidstilbud i SFO/klub?



Samarbejde mellem TRIO-/arbejdsmiljøgrupperne i fritidsdelen og skolen er vigtigt



Byggesagsbehandling ved ombygning og ændret anvendelse af lokaler



Den fremtidige proces, er der behov for opfølgning af dette fyraftensmøde

Med venlig hilsen
Birgitte Bührmann, FTR for pædagogerne i Greve
Frank Sørensen, TR i klubberne

Af hensyn til bestilling af sandwich bedes du tilmelde dig til mødet på nedenstående tilmelding
senest mandag den 10 februar. Tilmelding på www.bupl.dk/midt

