Høringssvar i sag om etablering af mini-SFO fra 1.maj 2020
Høringsfrist d.17.juni 2019 til cluh@halsnaes.dk

Forældrebestyrelsen i Børnehuset Ølsted har en grundlæggende bekymring for
konsekvenserne af etablering af mini-SFO 1.maj 2020.
Bestyrelsen synes egentlig mini SFO er en god ting, men det skal indføres med længere
tidsfrist, således at man kan forberede sig i børnehaven og få ændret årshjulet. Altså at det
tidligst træder i kraft i 2021.
Tid til at forberede opstart af mini-SFO – Vi kan være bekymret for at tidsrammen ikke er lang
nok og at det ikke er muligt at gennemarbejde tilbuddet så det bliver bedst muligt.
Planlægning i forhold til dagtilbud er kort og hvis konsekvensen af etablering af mini-SFO
betyder afskedigelse af medarbejdere vil dette skulle effektueres så hurtigt som muligt pga.
opsigelses frist. Ifølge forslaget vil etableringen betyde reduktion af årsværk i dagtilbud og
besparelsen vil påvirke budget 2020 som træder i kraft om allerede 6 mdr.
Hvis tilbuddet havde fokuseret på at samle dagtilbud og skole i et nærmere samarbejde ved
f.eks. udlån af medarbejdere fra dagtilbud til skole, ville det kræve en gennemarbejdet model
hvori dagtilbud og skole ville skulle drøfte muligheden inden beslutningstagen. SF stiller et
ændringsforslag som kunne være en potential mulighed for evt. opstart af mini-SFO, men ikke
på baggrund for en budget reducering hos de enkelte dagtilbud.
Der opstår bekymring for de børn som ikke skal på kommunens skoler hvis de skal starte op
på en kommunalskole i et mini-SFO tilbud for 3 mdr. for dernæst at rykke til egen ny skole
pr.1.8. ifølge forslaget vil disse børn ikke kunne blive tilbage i dagilbuddet.
Hvis der skal sikres en bedre overgang til folkeskole og SFO bør man ind tænke samarbejdet
mellem dagtilbud og skole. Dette tilbud med mini-SFO ind tænker ikke dagtilbuddet. Her
opleves det at man rykker barnets naturlige skift 3 måneder frem og ikke på den reelle
overgang mellem skole og dagtilbud. I forslaget er der kun fokus på SFO og skole. Flere

dagtilbud har i dag løbende besøg på deres distrikt skoler for at skabe kendskab til skolen,
personalet og miljøet for de kommende skolebørn.
At der i forslaget er fokus på at mini-SFO tilbuddet skaber samtidig en økonomisk
effektivisering, idet dagtilbuddene reduceres i den økonomiske tildeling svarende til de færre
børn de har tilmeldt i de 3 måneder (maj, juni og juli) bekymre bestyrelsen. Besparelsen
rammer alle børn hele året og ikke kun i maj, juni og juli. Det vil være en forringelse af
normeringen endnu engang og være stik imod alt det vi som forældre kæmper mod. Hvis
budgettet rammes med udgangs punkt i det antal børn der sendes i skole det pågældende år,
vil reduceringen i budgettet være variabelt fra år til år, hvilket vil være svært at arbejde ud
fra.
Bestyrelsen bekymre sig for når børnene om eftermiddagen vil være en del af den almindelige
SFO og deres normering. Det er en forringelse for det enkelte barn i forhold til det niveau man
nu tilbyder børn i Halsnæs. Nogle af disse børn man påtænker, skal være en del af SFO
normeringen vil kun være 5,5 år. De skal så omgås og agere med færre voksne sammen med
børn helt op til 10 år.
Ifølge forslaget er konsekvenserne svarende til en reduktion på 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, men dette er dog på hele området. Det vil for Børnehuset Ølsted svare til at
der skulle afskediges en medarbejder. Det vil ramme institutionen hele året og vanskeliggøre
muligheden for at opretholde driften i de små huse. Vores normering er ikke super gode i
forvejen. Så det kommer til at påvirke dagligdagen bl.a. pædagogisk aktiviteter, faglige niveau,
læringsmiljøet, nærvær og omsorg for børnene.
Derudover er det utroligt at man i de sidste 8 år som forældre her i kommunen her været
vidne til så mange hovedkulds sparerunde! Utrolig at vores dagpleje/vuggestue/børnehaver
og skole egentlig hænger sammen endnu. Vi kan ikke byde vores pædagogiske medarbejdere
flere besparelser. Det hænger ikke sammen mere!
Hvis der skal være mini SFO, så skal det ikke være på bekostning af daginstitutionsbudgettet.

