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Vedrørende: Høring om mini SFO
Til Halsnæs Kommune
Skolebestyrelsen på Melby skole har drøftet jeres forslag til at oprette mini SFO på alle skoler i kommunen.
Overordnet set har vi den opfattelse at mini SFO kan være et godt tilbud til børn, der i slutningen af børnehavetiden savner
udfordringer. For de børn, der i forvejen ikke er særlig skoleparate, vil dette tiltag bidrage til en vanskelig start.
Vi mener, at kombineret med, at børnene bliver sendt i fælles pasning i 3 uger af skolernes sommerferie, vil det give de nye børn
unødigt mange skift. Først skal de skifte fra børnehave til skole, så pasning på en anden skole og så skolestart.
Vi har svært ved at se, hvad det pædagogiske tilbud i mini SFO skal være. I børnehavernes storegrupper laver de allerede meget af
det, som et mini SFO tilbud ellers indeholder. Vi vil derfor gerne have en klar pædagogisk ramme at arbejde med.
Vi har særlige bekymringer i forhold til vores børn på Basen og i NES klassen. Enten skal specialbørnene starte senere, hvorved de
allerede fra starten kommer bagud rent socialt i forhold til deres jævnaldrende, eller de skal starte i mini SFO hvilket vil kræve flere
ressourcer end forslaget beskriver.
Vi ser udfordringer med at få ressourcerne fordelt. Når vi får en ekstra gruppe børn et par måneder om året skal vi enten ud og lave en
række korte ansættelser eller vi skal omfordele de ressourcer vi ellers har hen over hele året. Det vil betyde, at de børn der ellers er i
vores SFO, vil få et dårligere normeret tilbud.
Endelig har vi rent praktisk pladsproblemer. Vi har ikke velegnede lokaler til at huse en mini SFO og slet ikke i nærheden af de
nuværende indskolingslokaler.
Vi håber, at med disse bemærkninger, vil der være en genovervejelse af forslaget, herunder en ny gennemarbejdning af tilbuddets
udformning med henblik på at få en klar pædagogisk ramme, og klare retningslinjer for vores special børn.
På vegne af Skolebestyrelsen på Melby Skole
Anne-Marie Storm Pedersen

