Driftshåndtag til budget 2020-2023 - Effektivisering

NR:

E 3.3.2.1.1

Titel på driftshåndtag:

Etablering af Mini-SFO

Udvalg:

Skole, Uddannelse og Dagtilbud

Politikområde:

Daginstitutioner og dagpleje samt Skole og Uddannelse

Aktivitetsområde:

Daginstitutioner og dagpleje og Kommunale skoler

Delområde:

Dagtilbud og SFO

Overordnet beskrivelse
Etablering af MiniSFO således at alle skolestartere starter i MiniSFO den 1. maj og går i MiniSFO som del af
SFOen frem til almindelig SFO start pr. 1. august. De kommende år er der mellem 245 og 270 skolestartere
til folkeskoler og privat skoler.
Forslaget skal ses i sammenhæng med følgende forslag:
-

Sommerferiepasning i dagtilbud
Reduceret åbningstid i SFO
Lukke tidligt i SFO om fredagen
Andel pædagoger og medhjælpere i SFO
Kortere åbningstid i dagtilbud
Tidlig fredagslukning i dagtilbud

Budgetændring (Beløb i 1.000 kr. i 2020-prisniveau)
+ udvidelse / - reduktion

2020

2021

2022

2023

Budgetændring i alt*

-970

-885

-964

-974

Eget politikområde

-970

-885

-964

-974

Øvrige politikområder
*Specifikation af budgetændring vises efter beskrivelse af driftshåndtaget

Budget på delområde (Beløb i 1.000 kr. i 2020-prisniveau)
+ udvidelse / - reduktion

Ændring til delområde (Eget politikområde)

2020
-970

2021
-885

2022

2023

-964

-974

Budget før driftshåndtag
Budget efter driftshåndtag
Servicerammen
Driftshåndtaget påvirker servicerammen fuldt ud.
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Beskrivelse af driftshåndtaget
Dagtilbuddene reduceres i tildeling svarende til de 3 måneder, hvor de ikke har børnene. Det vil samtidig
aflaste det pres, der er på kapaciteten i børnehaverne i foråret.
Tilbuddet normeres som et gennemsnit af normeringen i børnehave og SFO. Forældrebetalingen sættes
ligeledes til et gennemsnit af de 2 forældrebetalingstakster i børnehave og SFO.
Skolelederne har vurderet, at det er muligt at etablere mini-SFO i de eksisterende lokaler på skolen fx
SFOens lokaler, som står ledige, mens der er undervisning. Dog skal der være opmærksomhed på, at de
anlægsmæssige ændringer af Ølsted Skole muliggør, at der fortsat vil kunne etableres mini-SFO.
Mini-SFO ses at kunne styrke overgangen fra dagtilbud til skole/SFO. Brobygningen mellem dagtilbud og
skole antages at kunne være medvirkende til at styrke børn og forældres relation til den lokale folkeskole i
mini-SFO forløbet.
Specifikation af budgetændring (Beløb i 1.000 kr. i 2020-prisniveau)
+ udvidelse / - reduktion

2020

Ændring til budget i alt
Reduktion i dagtilbud
Mini-SFO
Faldende indtægt i dagtilbud
Indtægt forældrebetaling i mini-SFO

2021

2022

2023

-970

-885

-964

-974

-3.627

-3.308

-3.603

-3.643

2.528

2.305

2.511

2.539

-1.387

-1.265

-1.378

-1.393

1.231

1.123

1.223

1.237

Konsekvenser for borgerne
Tilbuddet om mini-SFO vurderes hensigtsmæssigt for et flertal af børnene, som har gavn af nye
udfordringer og tilvænning til de nye rammer på skolen.
Der skal være opmærksomhed på overgangen for børn med særlige behov ved en tidlig skolestart.
Børn der skal starte på en privatskole uden tidlig skolestart vil skulle starte i mini-SFO på folkeskolerne.
Taksten for mini-SFO vil være mindre end taksten for børnehavetilbuddet – ca. 200 kr. om måneden.
Konsekvenser for personale
Forslaget er ensbetydende med personalereduktioner i børnehaverne og en personaleudvidelse i mini-SFO.
I dagtilbud vil der skulle reduceres med ca. 9 stillinger, mens der i mini-SFO vil skulle ansættes ca. 6
stillinger. Samlet svarer forslaget til en personalereduktion på ca. 2,5 stillinger.
Personaleproces med reduktion, mulighed for omplacering og nyansættelser skal tilrettelægges af
administrationen i samarbejde med dagtilbud og folkeskoler.
Specifikation af konsekvenser for personale
Kan gennemføres pr.

01.05.2020

Antal medarbejdere omregnet til årsværk
Antal berørte medarbejdere
Ændring i lønsum (Beløb i 1.000 kr. i 2020-prisniveau)

2020

2021

2022

2023

-2,6

-2,4

-2,6

-2,6

Ca. 9

Ca. 9

Ca. 9

Ca. 9

-1.099

-1.003

-1.092

-1.104
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Beskrivelse af implementering og opfølgning
Beslutning om forslaget ønskes truffet hurtigst muligt, således at der afsættes mest mulig tid til
planlægningsprocessen og etablering af det nye tilbud.
Information og drøftelse i relevant MED anses som gennemført som led i budgetprocessen.
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