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Reglerne er i dag indrettet således, at fritidstilbud, der
organiseres efter dagtilbudsloven, kun kan opkræve 30 pct.
i forældrebetaling af de samlede udgifter til
fritidshjemstilbuddet, mens SFOer, der er organiseret
efter Folkeskoleloven, har mulighed for at tage helt op
til 100 pct. i forældrebetaling af de samlede udgifter til
tilbuddet.
En ensretning af betalingsreglerne kræver en lovændring
eller dispensation fra Christiansborg, som vi desværre
ikke har anledning til at forvente kommer.
Den endelige beslutning om omlægning tages i København i
forbindelse med budgetforhandlingerne om budget 2020, der
starter på fredag den 27. september og løber ca. en uge
frem.
I København er der i vid omfang opbakning til ønsket om at
hæve forældrebetalingen i vores fritidstilbud, så prisen
flugter med landsgennemsnittet, og vi dermed ikke skal
spare ca. 70 mio. kr. på vores tilbud, men vi oplever
meget modstand ift. omlægning af fritidshjem (0.-3.klasse)
fra dagtilbuds- til folkeskoleloven.
Der er fra forældre og medarbejdere stor ærgrelse over,
hvorfor det ikke er muligt at ensrette lovgivningerne, så
der nu skal gennemføres store omlægninger i vores
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fritidsstruktur. Dette gælder især for de cirka 20
selvejende fritidshjem, der vil blive kommunaliseret og
overgå til skolelovgivning.
De fleste af Københavns selvejende tilbud har en stærk
værdibaseret identitet, der er opbygget over en lang
årrække, og er derfor meget ærgerlige over at skulle
afgive at være selvejende. Samtidig medfører
konverteringen en lang række administrative,
bureaukratiske processer og opgaver, der tager tid fra
kerneopgaven – det pædagogiske arbejde – og skaber
usikkerhed blandt forældre og ansatte, som vi gerne havde
været foruden.
Til at sikre, at alle vores fritidstilbud i fremtiden –
uafhængig af hvilken lovgivning, de er reguleret af – også
vil have høj pædagogisk kvalitet, har vi i København
ønsket at hegne fritidshjemmenes vilkår ind.
Vi har derfor i Børne- og Ungdomsudvalget i København
besluttet, at en ny organisering bør ske med fuld
hensyntagen til fritidspædagogikken og ud fra en tanke om,
at indholdet for børnene skal være uændret:
Derfor er vores mål følgende:
 Fritidshjemmene skal fortsætte på samme adresser
 Fritidshjemmene skal have uændret selvstændig
økonomi
 Fritidshjemmene skal forsat have samme personale
 Vi ønsker, at alle vores fritidstilbud i fremtiden
er dækket af de gode pædagogiske principper for
kvalitet, som vi kender i dag fra dagtilbudsloven.
Derfor overfører vi de pædagogiske bestemmelser fra
dagtilbudsloven til at dække alle vores fremtidige
skolefritidshjem, da SFOer i dag ikke er underlagt
lovgivningskrav om pædagogiske principper mv.
 Fritidsinstitutionslederen ønsker vi forsætter, men
skal fremover indgå som en afdeling i skolens
virksomhed frem for at referere til en klyngeleder
eller en bestyrelse
Selvom vi har taget ovenstående hensyn til pædagogikken,
rammer, økonomi m.m. er der som nævnt forsat meget
modstand til det fra forældre, medarbejdere m.fl.
Sig endelig til, hvis det giver anledning til spørgsmål.
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