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Forslag til høringssvar vedr. ”Tilrettelæggelse af SFO i forlængelse
af Folkeskolereformen.
Skolebestyrelsen ved Sydfalster Skole udtrykker følgende på baggrund af ovennævnte:
Ad 1.
I den foreslåede reduktion af åbningstiden med 10 ugentlige timer er der tilsyneladende ikke taget højde for, at de elever i 1. – 3. klasse, der ikke ønsker at tage
imod tilbuddet om lektiehjælp, skal have et tilbud om – uden betaling – at kunne
bruge SFO i 2 timer om ugen. Derfor bør reduktionen ændres til 8 timer pr. uge.
Der kan yderligere opstå problemer i de små institutioner med at dække arbejdsdagen ind med kun få personaleenheder tilbage – fastholdelse og rekruttering af
personale vil blive et alvorligt problem, hvis vi ikke længere kan tilbyde tidsmæssigt attraktive stillinger.
Ad 2.
Hvis økonomien i SFO2 bliver reduceret med 2 millioner, vil det efter vores mening stort set være umuligt at opretholde et SFO2 tilbud på Sydfalster Skole, derfor forestiller vi os, at sammenlægge SFO1 og SFO2 til en fælles institution, vel vidende de problemer der vil opstå i forbindelse med pris m.v.
For at imødegå nogle af disse problemer, kunne der tænkes i tilkøb af pasningsmoduler f. eks morgen og eftermiddagsmoduler kun gældende for SFO2 børn.
Ad 4.
Skolebestyrelsen finder, at det er en god ide at fastholde skoleåret 2014/15 som
et ”overgangsår”.
Det kræver dog, at normeringen fastfryses efter reduktion i forhold til den reducerede åbningstid og rammebesparelsen i SFO2 gældende fra 1. august og skoleåret
ud uden brug af ”vippeordningen”.
Ovennævnte vil give skolerne en mulighed for at vurdere personalebehovet pr. 1.
august 2015 i så god tid, at vi kan nå at få foretaget de nødvendige personaletilpasninger i tide.
Derfor bør der ikke ske en løbende opfølgning i løbet af skoleåret – som det er foSYDFALSTER SKOLE
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reslået i oplægget.
På vegne af
Skolebestyrelsen ved Sydfalster Skole

