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Høringssvar vedr. 

”Fritidspædagogisk rammeaftale for KKFO’er” 

 
Fobu bakker som udgangspunkt op om rammeaftalens fokus på fritidspædagogik og 
med den styrkede forældreindflydelse. Vi har dog enkelte opmærksomhedspunkter, 
som vi ønsker at fremhæve:  
 

1. For at sikre KKFO-delen reel medindflydelse, ser vi et behov for, at alle 
matrikler, der kommer fra at have været selvstændige juridiske enheder, er 
sikret en forældrerepræsentantsplads i skolebestyrelsen - med stemmeret. 
Der bliver i rammeaftalen sikret en enkelt plads i alt, hvilket vi anser for at 
være for lidt til at opnå reel repræsentation og derved indflydelse.  

 
Ved valg til skolebestyrelsen fordeles pladserne efter flest stemmer, og et 
ændringsforslag i ’Styrelsesvedtægten for folkeskolen i Københavns 
Kommune’, bilag 10, lyder på at: ”Hvis ingen af de første 6 forældre 
repræsenterer KKFO’en, tilfalder den 7. plads den forælder fra KKFO’en, som 
har fået flest stemmer.”  
 
Forslaget giver anledning til en bekymring for, om KKFO’en reelt er sikret 
repræsentation, eller om forældrene i højere grad kan komme til at 
repræsentere skoledelen højere end KKFO-delen.   
For at sikre KKFO-perspektivet ønsker fobu, at der, svarende til andelen af 
børn i KKFO-regi, vælges forældrerepræsentanter, der udelukkende 
repræsenterer KKFO’en. På samme vis skal KKFO’en have del i 
suppleantrollerne, så repræsentantskabet sikres ved en udtrædelse af 
bestyrelsen. Samtidig er fobu interesseret i, at der i aftalen indskrives, hvilke 
kompetencer/funktioner disse forældrerepræsentanter vil komme til at have.  

 
2. Vi er desuden bekymrede for forslaget om en pædagog med 

teamkoordinatorfunktion på hver matrikel, (såfremt KKFO’en ligger på flere 
matrikler). Det vil vi anbefale ændres til afdelingsledere. Det kan, som I 
foreslår, godt være en pædagog med timer sammen med børnene, så der 
ikke økonomisk skal afsættes midler til en ekstra stilling. Men vi ser en 
nødvendighed for ledelsesret på hver matrikel til at skabe retning og 
følgeskab til ledelsens beslutninger.  

 
3. Til slut vil vi henlede jeres opmærksomhed på den økonomiske tredeling. Vi 

ser frem til den lovede detaljerede vejledning, der skal sikre en ensartet 
praksis, for som I selv har skrevet, er en skævvridning af økonomien og 
manglende indflydelse ofte kilde til lokale konflikter. Af samme årsag ønsker vi 
at ytre bekymring omkring den manglende indflydelse til KKFO-delen. Tidligere 
lå budgetansvaret hos lederen af de selvejende fritidshjem, og fremadrettet vil 
skolelederen have det overordnede ledelsesansvar. En af bekymringerne er 
derfor, hvorledes KKFO’ens interesser varetages sidestillet med skolens. Vi 
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ønsker som eksempel at få klarlagt, hvilket råderum skolelederen har overfor 
KKFO’ens økonomiske andel samt en konkretisering af tredelingens sidste del 
om ”fællesudgifter”.  

 
Blandt vores tilknyttede fritidshjemsledere, er der stor opbakning til ovenstående, og vi 
ønsker derfor at bidrage til høringen, da rammeaftalen vedrører flere af vores 
medlemmer.  

 
 
 
 
 
Med venlig hilsen 
 
Signe Rekve 
Souschef og organisationskonsulent 


