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Høringssvar vedr. resurseallokeringsmodeller til SFO 
Skolebestyrelsen og MED på Østskolen har i fællesskab gennemgået resurseallokeringsmodellerne og har 

følgende svar. 

 

Konklusion 

Skolebestyrelsen og MED kan ikke tilslutte sig nogle af modellerne i deres nuværende udformning. 

 

Vi ønsker: 

 En model der sikrer både en bedre personalenormering og et realistisk beløb til øvrig drift 

 At økonomi til ledelsestid gives som en ekstrabevilling 

 

Uddybende 

I skolebestyrelsen ser vi med stor bekymring på de tre tildelingsmodeller. Model 1 giver en fin normering, 

men et meget lille og urealistisk beløb til drift af en SFO. Model 2 og 3 giver en dårlig normering, men til 

gengæld et større beløb til drift.  

 

Forskellen mellem pengene til øvrige drift i model 1 og 3 er 1,5 mio kr om året. Det illustrerer meget fint 

det vanvittige valg, som vi står over for. 

 

Vi vurderer, at alle modeller vil medføre en forringelse af SFO’erne på Østskolen. Vi er tvunget til at vælge 

mellem tre tilbud, som på ingen måde er attraktive for hverken børn, forældre eller personale. Det er et 

valg mellem pest eller kolera. Vi vælger derfor ikke at pege på nogen af modellerne. 

 

Vi mener, at politikerne bør prioritere midler til både bedre normeringer og til øvrige udgifter højere, end 

det umiddelbart er tilfældet. Det var også det, som de fleste partier lovede ved det seneste kommunevalg.  

SFO Hyllen og SFO Tandhjulet er begge små SFO’er, som ved en ringere normering end den nuværende vil 

have svært ved at dække den aktuelle åbningstid. Ved en dårligere normering end den nuværende frygter 

vi, at det pædagogiske tilbud bliver af så ringe kvalitet, at det reelt vil opfattes som en besparelse. Det giver 

heller ikke mening at have mange penge til øvrig drift, hvis der ikke er tilstrækkeligt personale til at 

gennemføre aktiviteter. Ligeledes vil en bedre normering med betydelig færre midler til drift, inkl. 

aktiviteter til børnene, opleves af både børn og deres forældre som en forringelse. Vi skal huske, at 

forældre i Faxe Kommune nu betaler lige under 1.500 kr. om måned for at have deres barn i SFO 1. Det er 

derfor helt rimeligt, at de både forventer og reelt får noget for dette beløb. 

 

Vi mener, at den vigtigste opgave i SFO’erne er det relationelle arbejde med børnene og dette kræver 

tilstrækkeligt personale, men der er en grænse for, hvor få penge man kan drive en SFO for. Både forældre 

og børn ønsker, at der er penge nok til en bred vifte af aktiviteter. 

 

Idet det har været svært at sammenligne tidligere års budgetter med det kommende års budget, frygter vi, 

at de foreslåede budget-tildelinger bliver en forringelse, og at de dækker over mulige besparelser. Der er en 

del, der tyder på, at der samlet set bliver færre penge at gøre godt med, uanset hvilken model der vælges. 
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Det er svært at se, om en SFO med selv den bedste ledelse vil kunne drive SFO’erne for de midler, der stilles 

til rådighed. 

 

Vi undrer os over, at der har været 3 versioner af budgetmaterialet. Mellem den første og seneste version 

er den samlede tildeling til vores SFO’er blevet mindre. Desuden kan vi konstatere, at de såkaldte 5 %-

timerne er blevet fjernet. Det betyder, at vi mister 1.124,70 timer til tolærerordning (2018 tal). Det er 

virkelig ærgerligt og en klar forringelse/besparelse. 

 

Vi mener, at SFO-lederens tid skal tildeles uden for rammen, da det ellers bevirker, at der bliver færre 

personaler til kerneopgaven. En leder skal jo også have børnetid. Vi mener, at ledelsen skal holde fri fra 

børnetimer, idet vores erfaringer viser, at ledelsen bliver indkaldt til mange møder mm, hvilket gør det 

svært for lederen at varetage børnetimer. Det påvirker det øvrige personale, da der så mangler en kollega 

på gulvet. 

 

Skolebestyrelsen og MED-udvalget mener, at høringsmaterialet fremstår komplekst og svært 

gennemskueligt. Intentionen med at gøre budgettildeling gennemskuelig er god, men afspejles ikke i 

høringsmaterialet. 

 

 

Med venlig hilsen 

 

Skolebestyrelsen og MED, Østskolen 

 


