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Til Byrådet

Bestyrelsen fra Frederiksværk Skoles høringssvar til Etablering af Mini-SFO
Bestyrelsen for Frederiksærk Skole har på bestyrelsesmødet d. 13. juni 2019 behandlet forslag om
etablering Mini-SFO.
Skolebestyrelsen fra Frederiksværk Skole fremsender hermed deres bemærkninger til forslaget.
Bestyrelsen på Frederiksværk skole finder det meget problematisk, at vi som pendlerkommune vil skære
yderligere i åbningstiden ikke kun for SFO-området men også i dagtilbud. Mange familier har i dag svært ved
at nå både at aflevere om morgenen samt at nå hjem og hentet deres børn om eftermiddagen. Dette ønske
om mindre åbningstid vil forværre situationen for disse familier yderligere. De fleste SFO-børn kan ikke selv
transporter sig til og fra skole. Mange af SFO-børnene vil også finde det utrygt at komme hjem til et tom hus.
På Frederiksværk skole er SFO delvist etaleret i de samme lokaler/område som i skoletiden er skole for
eleverne og det vil vanskeligt at finde et område på skolen, hvor Mini-SFO´en vil kunne starte stille op.
Bestyrelsen mener, at brobygning mellem dagtilbud og skole er fint, og det godt kan styrkes yderligere.
Etablering af tvungen Mini-SFO tilgodeser ikke den store del af børnene, der endnu ikke helt er parat til
skiftet mellem dagtilbud og skole, og som når at blive mere moden i dagtilbuddet inden skolestarten i august.
For de børn der skal på privatskole vil det betyde flere skift på få måneder. Først skal de starte i Mini-SFO,
så er der samling af SFO-tilbuddet i sommerferien, hvor de så skal skifte igen, inden de efter sommerferien
skal starte på en ny skole. Alle disse skift vil de fleste børn finde vanskeligt at håndtere.
For de børn, som skal gå i den enkelte folkeskole vil skift omring sommerferien ligeledes gøre sig gældende.
Det samme gælder børnenes evne til at håndtere skiftene.
Ønsker man et tilbud til de børn i dagtilbuddet, som er parat til nye udfordringer, kan man jo indføre et frivilligt
tilbud om Mini-SFO – lig det man for nogle år siden afskaffede af økonomiske hensyn. Dette tilbud kan være
en reel mulighed, såfremt det ikke har økonomiske sparehensyn som mål, men tilbydes som et reelt
pædagogisk løft.
Personalemæssigt vil det være en stor pres med så mange små elever i Mini-SFO´erne, som alle gerne skal
have en god start på deres skolegang. Planlægning af personalets arbejdstid vil også være en stor
udfordring, og de ressourcer til nye stillinger er slet ikke er nok til at dække den arbejdstid der reelt skal
ligges i dette tilbud, hvorfor der igen sker en udhuling af pasningstilbuddet i SFO´erne. Det kan ligeledes
være svært at finde kvalificeret personalet, der også er kendt af børnene, i den svære overgang.
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Bestyrelsen vil gerne høre om hvilke pædagogiske tanker der ligge bag oprettelsen af tvungen Mini-SFO og
hvilke tanker der tænkes om tidlig indsats.
Samlet set mener bestyrelsen, at det er en meget lille besparelse man opnår med dette forslag set i forhold
til det pres, som kommer på børn og personale. Vi mener også, at dette forslag vil gøre det endnu mindre
attraktivt som børnefamilie at bosætte sig i vores kommune, da dette forslag ikke fremmer den gode
skolestart for flertallet af børnene, samtidig med at åbningstiderne bliver reduceret.

Med venlig hilsen
Bestyrelse for Frederiksværk Skole

