17.6.19
Høringssvar fra Frederiksværk Børnehus vedrørende mini-SFO:
Svaret er afgivet af forældrebestyrelsen i Frederiksværk Børnehus:
Anne Sofie Byrlov, formand
Danni Krøll Clausen, næstformand
Sofie Petersen, personalerepræsentant
Tina Gottlieb, personalerepræsentant

Bestyrelsen er i udgangspunktet ikke imod et tilbud om mini-SFO, for de ældste børn, men
mener, at det skal være et frivilligt tilbud til forældrene. Et sådant tilbud må ikke udelukkende
basere sig på økonomisk effektivisering, men snarere på pædagogiske overvejelser om den gode
skolestart.
Grundlæggende ser vi med stor bekymring på konsekvenserne af etablering af mini-SFO 1.maj
2020, som forslaget er præsenteret i materialet.
Materialet virker ikke gennemarbejdet og der mangler analyse og inddragelse af
forældrebestyrelser på dagtilbud m.m. forud for høring.
Forældrebestyrelsen i Frederiksværk Børnehus har drøftet materialet omkring etablering af MiniSFO og har følgende kommentarer


Børn der skal starte på en privatskole uden tidlig skolestart vil skulle starte i mini-SFO på
folkeskolerne.

Vi mener ikke, at løsningen er redelig ift. de børn, som ikke skal gå i kommunens folkeskoler.
Etableringen af mini-SFO vil betyde et yderligere skift for dem, idet de ifølge forslaget skal starte
op på en kommunal skole d. 1. maj, blot for 3 måneder efter at starte i nyt tilbud.
Vi kan ikke læse i forslaget, at disse børn ikke kunne blive tilbage i dagilbuddet, hvilket heller
ikke vil hænge sammen med den reduktion af børnetal i dagtilbud, der er beskrevet.



Forslaget indebærer en reduktion svarende til 9 årsværk i dagtilbud samtidig med en
udvidelse svarende til ca. 6,5 årsværk i mini-SFO. Samlet er der en reduktion på ca. 2,5
årsværk. Der vil være mulighed for omplaceringer af pædagogisk personale fra dagtilbud
til mini-SFO ved etableringen af tilbuddet:

Vi mener det er uacceptabelt at skære i den generelle normering på dagtilbudsområdet, for at
etablere et 3 måneders tilbud til de ældste børn. Dagtilbuddet reduceres med 13.500 kr. pr.
skolestartende barn, hvilket vil betyde, at der skal reduceres med en medarbejder i vores hus. Vi
er klar over, at børnetallet ligeledes nedjusteres i de tre måneder maj, juni og juli, men da
ansættelsesforholdene på området ikke tillader ”sæsonarbejdere”, så vil det betyde en
forringelse af den generelle normering over hele året og ikke kun i de tre måneder.


Samtidig normeres mini-SFO tilbuddet med et gennemsnitligt niveau af normeringen i
børnehaverne og SFO'erne. Det er denne difference i normering, som skaber en
økonomisk effektivisering.

Vi mener, at dette er en forringelse ift. det serviceniveau vi får i dag i dagtilbuddet.
Normeringerne i Halsnæs kommune er i forvejen meget trængte og derfor hilser vi ikke en
yderligere nedjustering af denne ift. vores børn, selvom det er i en kort periode. I mini-SFO vil
der være væsentlig flere børn end der er i børnehavegrupperne og derfor giver det ingen
mening, at der skal være færre voksne til at sikre denne overgang frem mod skolestart. Vi
mener, at der allerede arbejdes meget kvalificeret med denne overgang i storegruppen og vi har

ikke travlt med at få dem i skole, idet vi anser det som en forringelse af det tilbud vi har i dag i
dagtilbuddet.


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

Vi er bekymrede for antallet af børnene i lokalerne samlet set. Hvordan ser det ud, når skolens
børn har fri for undervisning? Vil lokalerne kunne rumme alle børnene?


Der skal være opmærksomhed på overgangen for børn med særlige behov ved en tidlig skolestart

Vi er bekymrede for at denne gruppe af børn vil blive ”efterladt” alene i en periode i
dagtilbuddet, da deres faste gruppe er startet i mini-SFO. Deres faste tilknytning vil forsvinde og
de vil skulle skifte til en anden gruppe for en kort periode. Dette er ikke hensigtsmæssigt.

Forældrebestyrelsen i Frederiksværk Børnehus.

