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Hørringssvar vedr. forslag 172. Etablering af mini-SFO i Halsnæs Kommune
Ved Skolebestyrelsen, Arresø Skole.
Skolebestyrelsen ved Arresø Skole er positivt stemt over for forslag 172 vedr. etablering af mini-SFO –
på såvel kommende Magleblik Skole som på kommende Ølsted Skole.
Ved oprettelse af mini-SFO får eleverne en række fordele. Skolen får mulighed med at arbejde
målrettet med børnenes personlige og alsidige samt sociale kompetencer. Børnenes læring og leg mod
skoleparathed giver skolen mulighed for at opnå indsigt, der kan bruges i forhold til klassedannelse.
Foruden dette vil børnegruppen opnå flere relationer på tværs af børnegruppen forinden de
identificere sig med en klasse, hvilket giver optimale muligheder for samarbejder på årgangen. Det er i
et børneperspektiv bestemt at foretrække, at man, inden man bliver rigtigt skolebarn, får snuset til den
hverdag og de rammer, som man skal fungere i ved start i 0. klasse.
Der er også en række opmærksomhedspunkter:
-

Ved opstart 1. maj vil skolen blive udfordret på plads, og vi kan ikke genkende skoleledernes
udmelding om ledige SFO-lokaler i dagtimerne.
Vedr. Magleblik: SFO’en har til huse i fælleslokaler med tilbyggede klasselokaler, hvor det
grundet lydniveau ikke vil være muligt at have undervisning og SFO samtidig. Skolen skal
således være kreative i opgaveløsningen, og må tænke andre arealer – herunder udearealer –
ind.
Vedr. Ølsted: Da det i januar 2019 blev politisk besluttet, at Ølsted Skole skulle
selvstændiggøres pr. 1. 8. 2019, blev det efterfølgende også besluttet, at man ville udvide
Ølsted Skole i de eksisterende rammer (Scenarie 3). Vores byggeudvalg er endnu ikke orienteret
om tankerne for byggeriet i de eksisterende rammer, så vi kan på stående fod ikke vurdere, om
vi kan finde pladsen på længere sigt.
Vi er pga. vores manglende kendskab til det kommende byggeri, lidt bekymrede over at skulle
modtage MINI-SFO børn i maj 2020, da vores byggeri er planlagt til at finde sted fra uge 9 i
2020. Det betyder, at vi skal finde plads til vores nuværende klasser under byggeriet.
Det er for Arresø Skole, afd. Ølsted derfor vigtigt, at tanken om kommende MINI-SFO
indtænkes i vores byggeproces.

-

Som tidligere skrevet ser vi fordele i genindførslen af en mini-SFO. Disse fordele vil dog kun
være til stede, hvis opgaven løses af skolepersonale, og ekstra-ressourcer ikke udelukkende
tildeles i form af tid fra pædagoger i børnehusene.

-

Vi er ligeledes bekymrede for de af Halsnæs Kommunes børn, som ikke skal gå på kommende
Magleblik Skole, da det er Magleblik som fremadrettet skal huse kommunens SFO-tilbud i juli
måned. Vi henleder således til opmærksomhed på de børn, som skal lave skift fra børnehus, til
SFO, til sommer-SFO til skole indenfor lige over 3 måneder.

Med venlig hilsen
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