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Udvidelsesforslag 
 

 

Udvalg:  Børne- og Skoleudvalget 

Bevilling : 13 Undervisning 

Center:  Center for Skole, Kultur og Fritid 

 

Emne:  Bæredygtighed i SFO ’erne  

Forslag nr.  BSU-13-50 1.000 kr. – 2017-priser 

 2018 2019 2020 2021 

Nuværende budget     

Merudgift 74 110 220 220 

Afledt mindreudgift     

Nettoudvidelse 74 110 220 220 

  - heraf udvidelse på løn     

Afledt merudgift, anlæg     

Kort beskrivelse af forslaget:  
Børne- og Skoleudvalget blev 6. juni 2017 orienteret om den økonomiske bæredygtighed i kommunens mindre 
skolefritidsordninger. Orienteringen blev taget til efterretning idet problemstillingen skulle drøftes i forbindelse med 
budgetbehandlingen af budget 2018. 
 
Som led i budgetbehandlingen foreslås, at der oprettes en pulje til at understøtte driften i de almene SFO’er hvor 
antallet af indmeldte helårsbørn kommer under 48. 
 
Siden skoleåret 2014/2015 er SFO-tilbuddene blevet tilpasset med kortere åbningstid som følge af folkeskolereformen, 
målgruppen er ændret fra at omfatte de 6-12 årige i SFO- hhv. Klub-tilbud til et SFO-tilbud for det 6-9 årige og endeligt 
er skolebørnehaven (vippeordningen) blevet afskaffet fra 2017.  
 
De senere års ændringer i tilbud og struktur i SFO’erne har påvirket skolernes mulighed for at opretholde den 
nødvendige drift inden for de givne økonomiske rammer, under forudsætning af de gældende åbningstider og krav til 
bemanding.  
 

Beskrivelse af servicemæssige konsekvenser:  
At de mindre SFO’er kan opretholde samme serviceniveau som øvrige institutioner. 

Konsekvenser for delmål:  
- 

Andre bemærkninger til forslaget:  
Forslaget er behandlet i BSU den 6. juni 2017. 
 
Bærdedygtighedsgrænsen på 48 helårsbørn i SFO’erne er fastlagt på baggrund af konkrete beregninger vedr. den 
økonomiske drift i Kongeskær SFO i 2016. 
 
Det forventede antal børn i SFO er beregnet på baggrund af de enkelte SFO’ers pasningsfrekvens i skoleåret 
2016/2017 og det forventede elevtal i de kommende skoleår baseret på de seneste oplysninger omkring indskrivning og 
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befolkningsprognosen for BRK for 2018 og frem, forventningerne vil blive opdateret i forbindelse med den konkrete 
budgetlægning for 2018. 
 
 
 
 
Puljens omfang er beregnet ud fra et forventet antal børn i SFO’erne i 2018 og frem på: 
 

Skole SFO 
2018 2019 2020 2021 

Forventede antal helårsbørn juni 2017 

Aavangsskolen Åstedet 216 219 203 191 

Hans Rømer Skolen Slusen 93 103 105 112 

Kongeskærskolen Kongeskær SFO 44 42 36 36 

Paradisbakkeskolen Paradisbakkeskolens SFO 137 146 132 129 

Svartingedal Skole* Svartingedal SFO ekskl. 
asylbørn* 30 33 39 45 

Søndermarksskolen Frito 147 157 141 136 

I alt 667 698 656 649 

 
* Svartingedal Skole varetager undervisnings- og fritidstilbud til midlertidigt indkvarterede asylansøgere, der forventes 
på nuværende tidspunkt ca. 26 helårs- asylbørn i Svartingedal SFO, som skal lægges til det forventede antal 
helårsbørn. 
 
Det ses af tabellen at Kongeskær SFO aktuelt er den eneste SFO med et forventet antal helårsbørn under 48. 
Der tildeles 18.291 kr. pr. helårsbarn (2017-pl) i 2018. Med de aktuelle forventninger til antallet af helårsbørn, bliver den 
beregnede pulje dermed: 
 

2018 2019 2020 2021 
i kr. i 2017-pl. 

74.000 110.000 220.000 220.000 
 
Der er ikke medregnet tilskud til Svartingedal SFO i puljens omfang, idet driften afhænger af antallet af asylbørn og 
usikkerhederne knyttet her til. Hvis antallet af asylbørn falder kraftigt eller falder væk, vil der også være behov for 
økonomisk understøttelse af Svartingedal SFO. 

 


