
 

Notatark 
 

Sagsnr. 17.13.10-Ø47-1-17 

Sagsbehandler 

Per Lunding 

 

  28.3.2017 

 

NOTAT Beskrivelse af et 2-dags-modul 

 

 

Fakta og takster SFO 2017 
Heldagsplads  1.834 kr. 

Eftermiddagsplads  1.565 kr. 

Morgenplads  661 kr. 

Ugemodul i ferier  663 kr. 
Forældrebetalingen fordeles på 11 rater, idet juli måned er betalingsfri. 

Børnetallet i kommunens SFO forventes i skoleåret 2017-18 at være 1.680, fordelt med 

1.050 heldagspladser og 630 eftermiddagspladser. 

Elevtallet i kommunens 0.-3. klasser forventes at være på 2.070.  

Dermed er der ca. 390 børn, der ikke er tilmeldt SFO (Eftermiddags eller Heldagsplads). 

Elevtallet i kommunens 4. klasser er ca. 550 elever, der også har mulighed for SFO. 

Elevtallet i kommunens 5. klasser er ca. 600 elever, der pt. ikke har mulighed for SFO. 

 

Forslaget 

Der indføres et 2-dags-modul 661 kr. 

Dermed er der pasningsmulighed 2 eftermiddage pr. uge (eller 2 morgener). De 2 dage 

fastlægges ved indmeldelse og ændringer meddeles SFO’en med minimum en måneds 

forudgående varsel. I lighed med morgenmodulet skal feriemoduler tilkøbes. Modulet til-

bydes også elever på 5. klassetrin. 

 

Eksempler på familier med begrænset pasningsbehov 

1) Én forældre er på nedsat tid  

Familien har valgt at én forældre er på nedsat tid for at være sammen med børne-

ne. Helt konkret oplever familien dog til tider at der er arbejdsopgaver, der kræver 

en længere arbejdsdag.  

2) Far er studerende i Aarhus 

Som studerende er der forelæsninger på forskellige tidspunkt fra semester til se-

mester. Helt konkret har vi en far, der gerne vil kunne købe enkelte morgenplad-

ser, nå der er tidlige forelæsninger. 
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3) Forældre på barsel 

Grundet barsel har familien ikke noget pasningsbehov i en periode. Helt konkret er 

der dog enkelte dage, hvor der er et pasningsbehov. 

 

 

Konsekvenser  

 

 For familier med børn, der ikke er tilmeldt SFO 

Som omtalt i de indledende eksempler på familier med begrænset pasningsbehov, vil 2-dags-

modulet give nogle familier en pasningsmulighed, der er billigere end de nuværende modu-

ler. Dermed må det forventes, at nogle familier vil benytte sig af denne mulighed. I teorien vil 

op mod 1.500 børn på 0.-5. klassetrin, der pt ikke er tilmeldt SFO, kunne benytte denne mu-

lighed. Økonomisk vil følgerne heraf være en kommunal merudgift til SFO-normering. For 

kommunen, de pågældende familier og børn vil der dermed være en række fordele/ulemper 

som oplistet i tabel på næste side.  

 

 For familier med børn, der er tilmeldt SFO 

Der kan blandt familierne til børn med eftermiddagsplads være nogle, der kun har behov for 

et 2-dags-modul, der vil være billigere end de nuværende moduler. Dermed må det forven-

tes, at nogle familier vil benytte sig af denne mulighed. I teorien vil en del af de 630 børn 

med eftermiddagsmodul kunne benytte denne mulighed. Økonomisk vil følgerne heraf være 

en reduktion af de kommunale udgifter til SFO-normering, hvilket muligvis vil skulle finansie-

re en fortsat minimumsnormering. For kommunen, de pågældende familier og børn vil der 

dermed være en række fordele/ulemper som oplistet i tabel på næste side. 
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For familier med børn, der allerede er tilmeldt SFO  
Fordele og ulemper ved 2-dags-modulet 

For familier med børn, der ikke er tilmeldt SFO 
Fordele og ulemper ved 2-dags-modulet 

  
    

BØRN Mulighed for flere år i 
SFO 

Børn skal gå hjem 3 dage 
om ugen (Legerelatio-
ner) 

Mulighed for sociale re-
lationer efter skoletid 

  

  Flere børn vil fortsætte i 
SFO, da pris bliver billi-
gere og de ikke udmel-
des helt. 

Det sociale udfordres da 
ens venner er der på for-
skellige dage 

Juniorklubtilbud 4. - 5. 
klasse vil gavne de større 
børn 

  

  Klubtilbud4. - 5. klasse Nedgang i børnetal - der 
i dag benytter SFO fuldt 
ud 

   

  Junior-klub vil gavne de 
store børn 

Risiko for dage med fær-
re voksne pr. barn  

   

FORÆLDRE Billigere forældrebeta-
ling 

Feriemodul skal tilkøbes Billigere, hvis SFO-behov 
er lille. 

 

  Mere differentieret mo-
dulordning. 

Forældrene skal lang-
tidsplanlægge. 

Imødekommelse af fami-
liers behov for fleksibili-
tet. 

Forældrene skal lang-
tidsplanlægge. 

HEDENSTED 
KOMMUNE 

Bidrage til at Hedensted 
kommune er en attraktiv 
bosætningskommune 

Personalet vil opleve 
usikkerhed og utryghed 
ved konsekvenser af 
modulet. Bekymring for 
fagligheden i SFO´en. 

Bidrage til at Hedensted 
kommune er en attraktiv 
bosætningskommune 

Hvis forældre selv kan 
vælge dage og kun en 
måneds varsel → giver 
stressede medarb. 

  God service til forældre Muligvis ringere arbejds-
vilkår for SFO-ansatte. 

God service til forældre 
med fleksibel pasning 

Muligvis ringere arbejds-
vilkår for SFO-ansatte. 

  Store børn med sociale 
udfordringer kan fast-
holdes i en længere pe-
riode. 

 Forældres økonomi 
overskygger børnenes 
behov. 

Store børn med sociale 
udfordringer kan sikres 
kvalitetssamvær efter 
skoletid. 

 

SFO Børn med sociale udfor-
dringer kan fastholdes i 
en længere periode. 

Mere administration - 
kontrol af børns frem-
møde 

Positivt, hvis flere børn 
tilknyttes SFO. 

Mere administration - 
kontrol af børns frem-
møde 

   Flere kolde timer til tjek 
og administration.   

Flere børn fra 4. - 5. klas-
se 

tilbagemelding fra for- 
ældre er tidskrævende 

  Flere børn fra 4. - 5. klas-
se 

Personalet vil opleve 
usikkerhed og utryghed 
ved konsekvenser af 
modulet. Bekymring for 
fagligheden i SFO´en. 

Får fat i de børn, der har 
behovet og som ikke går 
i SFO nu. 

Måske vanskeligere at 
beregne normeringen,  
hvis der hen over året 
sker mange ændringer i 
modulvalg. 

   Reduceret normering – 
med risiko for flere 
SFO´er på minimums-
normering. 
U-sfo´er er sårbare. 

Øget normering  

   Risiko for at et stort an-
tal børn udmeldes af ”5-
dags-moduler” til ”2-
dags-modul” 

  

 


