
FOA Sydsjællands høringssvar til ny budgettildelingsmodel på skoleområdet fra maj 2019.  
 
Faxe Kommune har sendt forslag til ny budgettildelingsmodel på skoleområdet i høring, FOA Sydsjælland 
har følgende bemærkninger til forslaget. 
 
FOA bakker op om de oveordnede intentioner for en ny tildelingsmodel. En model der skal opleves som 
enkel, gennemskuelig og fair, og bygge på virkelighedsnære forudsætninger, der afspejler skolernes 
hverdag. Børn & Læringsudvalget har valgt at sende 3 modeller for SFO-området i høring.  
FOA Sydsjælland stiller sig meget undrende over, at det kun er i model 1 at der regnes med, den kendte 
normering som er gældende jf. administrationsgrundlag fra 2009, da der os bekendt ikke taget en politisk 
beslutning, om at denne ikke længere er gældende, samt at der fremover ikke vil være en fast normering.  
 
 
Personaletildeling i SFO 
I modellen er der indlagt en forudsætning for andelen af henholdsvis pædagoger og pædagogmedhjælpere 
en 60/40 % fordeling, beregningen tager samtidig udgangspunkt i SFO´ernes konkrete gennemsnitsløn 
dermed fastlåses lønbudgettet på den enkelte skole, hvilket gør at der ikke vil være et ensartet 
serviceniveau i kommunens SFOér, da lønninger er meget forskellige på de enkelte SFO, alt efter hvilket 
personalesammensætning og lønniveau der er i dag. 
FOA har derfor en generel bekymring for, at gennemsnitslønnen ikke er tilstrækkelig.  
 
 
Tildeling til ledelse   
FOA er bekymret for at tildelingen på ½ årsværk til ledelse ikke vil dække det reelle behovet for tid til at 
løse ledelsesopgaverne. Dette vil kunne mærkes i dagligdagen, ved at der bliver færre timer til det 
pædagogiske arbejde med børnene.  
Faxe kommune beskriver selv, at modellen skal være virkelighedsnær og afspejle skolernes hverdag, dette 
mener FOA ikke vil kunne lade sig gøre med den valgte model.  
 
 
Førskolebørn 
BDO-rapporten tager udgangspunkt i faktuelle tal – bare ikke når det gælder førskolebørn, her fastholdes 
en fordelingsnøgle på 100 timer / år pr. SFO, uden at der er kigget på om dette er retvisende i forhold til 
den faktiske ressource der er behov for og som i dag bliver brugt.  
FOA Sydsjælland vil opfordre Børn & Læringsudvalget til at få lavet en kortlægning af den faktiske ressource 
der bliver brugt på førskolebørnene. 
 
 
Når den nye tildelingsmodel er besluttet vil FOA Sydsjælland opfordre Børn & Læringsudvalget til, at 
området får arbejdsro, således at fokus i den kommende tid bliver på lærings og det pædagogiske indhold i 
SFO / skolerne, og at Faxe kommune ikke igangsætter endnu en ny struktur drøftelse eksempelvis i form af 
etablering af landsbyordning i Karise.  
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