8. september 2020

Høringssvar vedr. Budget 2021 på børneområdet
Ringsted Kommune har sendt en række forslag til ændringer på kommunens budget 2021 i
høring. Her følger BUPL’s bemærkninger vedrørende besparelser på SFO’erne og øget forældrebetaling.

SFO-strategien
I 2016 vedtog byrådet en SFO-strategi. Strategien er udtryk for den retning og kvalitet, som
tilbuddene skal arbejde henimod, og som skoleledelserne og forvaltningen forventes at understøtte og bidrage til. Et af målene var at øge andelen af børn, der går i SFO.
Desværre har strategien i meget begrænset omfang været anvendt i praksis, og den har
ikke, som BUPL havde håbet og forventet, styrket arbejdet med at udvikle indhold og pædagogisk kvalitet på området. En styrkelse af fritidsområdet både kvantitativt og kvalitativt vil
give et samlet løft til folkeskolen og af børn og unges uddannelsesmuligheder og fremtidsudsigter.
Udhuling af SFO’er fortsætter
De foreslåede besparelser på 5 procent af SFO’ernes budgetter betyder, at SFO’erne fremover mister i alt cirka 6 fuldtidspædagoger. De foreslåede besparelser modarbejder intentionerne i SFO-strategien.
Den foreslåede besparelser kommer efter en årrække, hvor normeringerne i SFO’erne i flere
omgang er blevet udhulet.
Som vi tidligere har påpeget, gennemførte man besparelser, da SFO’ernes åbningstid i forbindelse med implementering folkeskolereformen blev reduceret, og da senere ændringer af
folkeskolereformen igen forøgede SFO’ernes åbningstid, undlod man at føre ressourcerne
tilbage til SFO’erne. Endda selvom den øgede udgift blev finansieret via tilskud fra Folketinget.
Konsekvensen blev, at det samme personale i dag skal dække en åbningstid på 29 timer om
ugen i stedet for 24. Det svarer i sig selv til en reduktion i normeringen på 10 procent eller
svarende til cirka 12 stillinger.
Ifølge den redegørelse, som børneudvalget behandlede medio august, anvendes kun cirka
93 procent af SFO’ernes tildeling til arbejdet i SFO’erne. På nær én skole drives samtlige
SFO’er med underforbrug - flere endda med et stort underforbrug!
Det budgetmæssige underforbrug på SFO’er skal lægges oven i andre besparelser. Anvendte SFO’erne hele tildelingen, ville de kunne ansætte yderligere 7 pædagoger.
Den samlede udhuling af området de senere år er derfor betragtelig, og de reelle normeringsforringelser kan være endnu større. Det afhænger af, at om deres konteres korrekt og
loyalt i forhold til de opgaver, der vedrører henholdsvis SFO’er og undervisning.
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Det faktum, at forvaltningen har givet skolelederne beføjelser til at reducere i SFO’ernes forbrug uden politisk godkendelse, rejser spørgsmålet om, hvorvidt de reelle besparelser er
større og normeringerne ringere end forudsat politisk.
Konsekvenser af besparelserne
Konsekvenserne af den fortsatte udhuling af normeringerne er først og fremmest, at børnenes personlige, faglige og sociale udvikling svækkes, og at færre børn lykkes med at indgå i
fællesskaber.
BUPL har i blandt andet 2019 gennemført en undersøgelse af pædagogernes vilkår på
blandt andet SFO-området. Undersøgelsen viser, at det er mere end svært at løfte alle de
opgaver, som hverdagen og det gode børne- og ungeliv kalder på.
Pædagogerne mangler tid til forberedelse og stærke inkluderende børnefællesskaber og
sammenhæng mellem skole og fritid. Undersøgelsen viser også, at pædagogerne brandslukker frem for at bedrive god forebyggende fritidspædagogik.
Samtidig med, at fritidsinstitutioner får stadig færre ressourcer, viser undersøgelser fra blandt
andre VIVE, at børn og unges trivsel i skolen daler. Flere børn og unge oplever konflikter
med lærere eller kammerater, og siden 2009 er der registreret et fald i andelen af børn, der
synes, at de virkelig godt kan lide skolen.
Den manglende trivsel ses også i Ringsted Kommunes forældreundersøgelse, der blev gennemført tidligere på året. Her peger en del forældre blandt andet på manglende opmærksomhed og håndtering af drillerier blandt børnene.
Ligesom det på dagtilbudsområdet igen og igen er blevet fremhævet, at tidlig indsats er nøglen til gode resultater i arbejdet med børn, gælder det samme på skoleområdet. Således er
det også dokumenteret, at de første år i skolen har væsentligt betydning for, hvordan børn
klarer sig på mellemtrin, i udskolingen og senere på ungdomsuddannelserne.
Der er grund til at være bekymret for konsekvenserne af en yderligere udhuling af fritidsområdet. BUPL opfordrer således politikerne til konkret at understøtte den pædagogfagligt funderede indsats for at styrke børns trivsel, sociale relationer, personlige udvikling og dannelse.
Øget forældrebetaling
Samtidig med, at man fra forvaltningens side foreslår forringelser på SFO’erne, stilles der
også forslag om øget forældrebetaling. Forældrene skal med andre ord betale mere for mindre.
Den øgede forældrebetaling kommer i kølvandet på Coronakrisen, hvor SFO’erne har oplevet flere udmeldelser. Udmeldelser, der står i skarp kontrast til SFO-strategiens målsætning
om netop at øge andelen af børn, der går i kommunens fritidstilbud. Med en øget forældrebetaling vil bekymringerne for en eskalering i udmeldelser få ekstra næring og med god grund.

Konsekvensen kan blive, at stadig flere børn opholder sig i butikscentre, på gaderne eller
alene hjemme foran computeren. En udvikling, der vil skade arbejdet med at styrke børns

trivsel og svække indsatsen med at forebygge misbrug, kriminalitet og ensomhed. Besparelser og udmeldelser rammer for det meste de mest udsatte børn hårdest.
Ifølge forvaltningens egne tal er der store udsving i forældrebetalingsandelen. Fra omkring
40 pct i nogle SFO til over 60 procent i andre. BUPL mener ikke, at en kommune kan være
tjent med så store udsving i dels, hvad forældrene skal betale, og dels hvad angår den pædagogiske kvalitet, som SFO’erne har mulighed for at tilbyde.
Anbefaling
BUPL vil derfor på den baggrund anmode politikerne i Ringsted Kommune om at sløjfe den
planlagte besparelse og forøgede forældrebetaling. I stedet bør der igangsættes en proces,
der sikrer, at man indfrier målsætningerne i kommunens SFO-strategi, herunder en styrket
kvalitet og en øget tilgang af børn og unge, der får gavn af kommunens SFO’er.
BUPL står som altid til rådighed for et tæt samarbejde med udvalget om det pædagogiske
område i kommunen. Vi håber - som tidligere - at vi i nærmeste fremtid kan arrangere et
møde og drøfte den fortsatte udvikling af kommunens SFO’er med udvalget.
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