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SFO III  - elevfordeling i perioden 16. august 2017 til 16.maj 2018
6. klasse 79

7. klasse 35,5

Elever i alt * 114,5

 
Forslagskataloget 

 

 
Lb. Nr. BLU-F-216 

 
 
Udvidelse af SFO II til og med 6.klasse 
 
 
Udvalg: Børn & Læringsudvalget 

Område: Skolefritidsordning/Center for Børn & Undervisning 
Funktion: 03.22.05 Skolefritidsordninger. 

 
 

 
Baggrund: I Faxe kommune tilbydes følgende skolefritidsordninger: 
 

• SFO I: For elever i 0. - 3. klasse, takst 1.452 kr. 
• SFO II: For elever i 4. – 5. klasse, takst 596 kr. 
• SFO III: For elever i 6. – 7. klasse, takst 405 kr. 

 
Kommunerne er alene forpligtiget til at tilbyde pasningsordning til børn i alderen 0-9 år (til og 
med 3. klasse) 
 
Forslag: Med dette forslag nedlægges SFO III og elever i 6. klasse tilbydes en plads i SFO II. 
Elever i 7.klasse tilbydes ikke skolefritidsordning, men kan fortsat benytte Ungdomsklub 
tilbuddet.  
 
Med udgangspunkt i opgørelse af elever i SFO III pr. 16. august 2017 og pr. 16. maj 2018 er 
fordelingen af elever i SFO III som vist herunder: 
 

 
 
 
 
 
 

* Beregningen er vejledende, da ikke alle måneder i skoleåret er optalt. 
 
I beregningen af de økonomiske konsekvenser af forslaget er der forudsat, at 

• 6. klasse eleverne bliver tilbudt SFO II på samme vilkår (takst, normering m.v.) som 
de øvrige årgange. 

• at omlægningen ikke påvirker antallet af elever i 6. klasse, som benytter 
skolefritidsordning. 

• at eventuel øget aktivitet i Ungdomsklubtilbuddet rummes inden for den 
eksisterende økonomiske ramme til Ungdomsklub. 
 

 
 
 
 

 

BESKRIVELSE AF FORSLAG 

1. DRIFT 
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Med udgangspunkt i aktuelle tildelingsmodeller for 2018, den aktuelle procentdel af elever 
som modtager friplads og gældende takst for SFO II i 2018 - vil en tilgang på 79 elever i SFO II 
have følgende økonomiske konsekvenser:  
 
 
Tilgang af 79 elever til SFO II I hele 1.000 kr. 
Udgift til løn og materialer 890 
Udgift til Fripladser (28,5 %) 160 
Forældrebetaling -565 
Samlet merforbrug 485 
 
Med udgangspunkt i aktuelle tildelingsmodeller for 2018, den aktuelle procentdel af elever 
som modtager friplads og gældende takst for 2018 - vil nedlæggelse af SFO III tilbuddet 
have følgende økonomiske konsekvenser:  
 
Nedlæggelse af SFO III I hele 1.000 kr. 
Udgift til løn og materialer -1.200 
Udgift til Fripladser (28,5 %) -150 
Forældrebetaling 500 
Samlet merforbrug -850 
 
Den samlede nettobesparelse ved forslaget forventes således at være ca. 
365 tkr.  
 
Forslaget kan implementeres fra skoleåret 2019/2020 og er derfor opgjort med 5/12 – dels 
virkning i 2019 i økonomiafsnittet. 
 
Det bemærkes, at der aktuelt er faldende børnetal i aldersgruppen og besparelsen derfor 
tilsvarende faldende. Dette vil blive reguleret gennem demografitilpasninger i forbindelse 
med de årlige budgetforhandlinger. Udover elevtallet, afhænger den endelige besparelse 
af takstfastsættelse for SFO II for 2019, pris- og løn udvikling m.v. 

 

 
Beløb i 1.000 kr. 

- : 
Merindtægt/mindreudgift 

  
 

2019 2020 2021 2022 

Tilgang af 79 elever i SFO II 202 485 485 485 

Nedlæggelse af SFO III 354 -850 -850 -850 

Nettovirkning -152 -365 -365 -365 

 
Beløb i 1.000 kr. 

 
 

Der vurderes at være rigelig kapacitet i Ungdomsklubberne til at rumme de gennemsnitlig 
35,5 børn i 7.klasse som ikke længere tilbydes skolefritidsordning. 

      

 2019 2020 2021 2022 
Budget før 
Budgettilpasning (SFO II 
og SFO III) 

2.350 2.350 2.350 2.350 

ØKONOMI 

KONSEKVENSER / AFLEDTE EFFEKTER 

FORUDSÆTNINGER 
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Af hensyn til ansattes gældende opsigelsesvarsler, afvikling af feriepenge m.v. og ikke mindst 
forældre og elever anbefales det, at forslaget først træder i kraft med det nye skoleår 
2019/2020. Det betyder at besparelsen er reduceret i 2019. 
 
Med lukning af SFO III bør der samtidig ske lukning af Haslev Menigheds Daginstitutioners (HMDI) 
klubtilbud til tilsvarende aldersgruppe. Budgettet til driften af klubtilbuddet er teknisk placeret 
under dagtilbudsloven.  
 
 


