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Principper for ny budgettildelingsmodel for 
SFO’er

1. MODELLENS BAGGRUND OG FORMÅL

Tildelingsmodellen skal bidrage til at skabe det bedst mulige grundlag for 
økonomisk styring på både skole- og SFO-området. Modellen skal opleves 
som enkel, gennemskuelig og fair, og bygge på virkelighedsnære 
forudsætninger, der afspejler hverdagen i kommunens SFO’er.

Den nye budgettildelingsmodel har til formål at styrke de 
budgetforudsætninger, modellerne er bygget op omkring, samt det 
decentrale kendskab og ejerskab til budgetforudsætningerne.

2. GRUNDLÆGGENDE MODELPRINCIPPER
Der gælder følgende grundprincipper for den nye budgettildelingsmodel:

• Så enkle og gennemsigtige som muligt
• Så omkostningsægte som muligt
• Så retfærdige som muligt - uden at være millimeterretfærdige
• Lette at forstå og kommunikere – helt fra central

administration til forældrebestyrelse
• Synliggør bindinger – lovgivningsmæssige og lokalpolitiske
• Indlagte incitamentsstrukturer der understøtter en 

sund økonomi og fokus på kerneopgaven
• Tildeling af nettobeløb og ”en pose penge”-logik

3. TILDELING TIL SFO
SFO-modellen vedrører  SFO I og II. Modellen består af en tildeling til 
personale, en tildeling til ledelse og administration samt en tildeling til øvrig 
drift. Idet budgetansvaret for SFO’en ligger hos skolelederen, er modellen 
indeholdt det regneark, der udgør skolernes budgettildelingsmodel.

• En personaletildeling, der tager udgangspunkt i normering (børn pr. 
voksen) samt åbningstid herunder hvor stor en andel af personalet, 
der er hhv. pædagoger og pædagogmedhjælpere.

• En ledelsestildeling, der består af en grundtildeling pr. SFO og pr. 
SFO II samt en yderligere børnetalsafhængig tildeling til hhv. SFO og 
SFO II

• Et beløb pr. barn til øvrig drift (residual)

Den anvendte gennemsnitsløn i tildelingsmodellen skal være udtryk for 
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medarbejdere på SFO-området. Gennemsnitslønnen kontrolleres og 
opdateres derfor årligt ifm. budgetlægningen.

Beløbet til øvrig drift skal bl.a. dække legetøj, inventar, ture og ekskursioner, 
materialer og inventar mv. 

Modellen viderefører, at hver SFO får 100 timer årligt til førskolebørn. Dette 
fremgår særskilt af forudsætningsarket i modellen.

Modellen viderefører en tildeling til Sofiendalskolens special-SFO. Denne 
fremgår særskilt af forudsætningsarket i modellen.

I forhold til landsbyordningen i Terslev, får vuggestuen og børnehaven her 
aktuelt tildelt midler via SFO-modellen. Modellen er dog bygget op sådan, 
at normering og beløbet til øvrig drift pr. barn (residualen) i Terslev er 
tilsvarende det serviceniveau, der afspejles i dagtilbudsområdets 
tildelingsmodel. 


