
Til Hedensted Kommune

Udvalget for Læring

Tofteskovvej 4

7130 Juelsminde

Forslag om fleksible/deltids SFO pladser i Hedensted Kommune.

Kære Udvalg for Læring,

Vi er en familie som bor og lever vores liv her i Hedensted Kommune. Begge forældre arbejder på 
virksomheder i kommunen og vores børn går i en af kommunens landsbyskole. Og det er vi rigtig glade 
for.

Vi har prioriteret vores familieliv højt, og derfor har vi valgt, at jeg – mor i familien - arbejder på nedsat 
tid, for at få nogle gode timer med børnene om eftermiddagen. Vi har indrettet os sådan, at vi kan hente 
børn direkte fra skole de fleste dage – og de dage vi ikke selv kan, så træder farmor og mormor til, så 
vores børn også får nogle gode timer og minder med bedsteforældrene. Vi er alle – børn, forældre og 
bedsteforældre – rigtig glade for den løsning.

Men – vi ville virkelige ønske, at vores børn kunne gå i SFO engang imellem – måske bare en dag om ugen, 
for at de kan deltage i det sociale liv der er i en SFO, men også for at de kan være med i nogle af de 
aktiviteter de laver deroppe. Det ville også give os forældre et lidt mere fleksibelt arbejdsliv, at vi en gang 
imellem kunne tage en længere dag på job. 

Og hvad kan vi så gøre? Jo – vi kan købe en eftermiddagsplads i SFO. Den koster for 2 børn 2347,50 kr. 
(1565,00 for første barn + 782,50 inkl. søskenderabat på andet barn) Det giver en årlig betaling på 
25.822,50 kr. (2347,50 x 11 rater) Deler man det tal med antal skoleuger (52 uger pr. år fratrukket uge 
7, 26-32, 42 og 52 hvor der er ferie – så er der 42 uger tilbage) Det giver en ugepris for SFO på 614,85 
kr.

Altså skal vi give 614,85 kr. for at få passet vores børn i 2,5 timer om ugen. 

Det er den samme pris, som det koster for en familie der skal have passet deres børn hver dag fra kl. 14 
– 17 (altså 15 timer om ugen)

Men. Nu havde vi jo valgt, at vi gerne vil have mere familietid – og mindre ”mor-er-arbejde-tid” og det 
betyder jo også, at mor tjener mindre. Så hvis vi skal betale 25.822,50 om året, for at betale for to SFO 
pladser, som vi kun bruger 2,5 timer om ugen. Så skal mor arbejde ca. 129 timer ekstra årligt – altså 
10,75 time ekstra om måneden, og så har vi pludselig brug for SFO 3-4 dage om ugen. 

Det kan jeg simpelthen ikke, få til at give mening. Jeg skal arbejde mere, for at tjene penge til noget, jeg 
egentligt ikke har brug for, men som jeg får brug for, fordi jeg skal arbejde mere…!

Så derfor undrer jeg mig over, at man i Hedensted Kommune ikke har en fleksibel ordning, så børnefamilier 
kan tilkøbe en deltids SFO plads – så man kan indrette sit familieliv, så man har mest muligt tid sammen. 
Det er i øvrigt det budskab, jeg lige nu ser Hedensted Kommune kører en massiv facebook-kampagne for 
( Familietid=kakaotid) – så derfor må det jo være noget, som man i kommunen ser som vigtigt.

Hvordan man rent ressource-mæssigt kan gøre, skal jeg ikke gøre mig klog på – men jeg kan se ved 
almindelig søgning på nettet, at man andre steder tilbyder deltids SFO pladser på 0-10 timer om ugen til 
reduceret pris. Et andet forslag kunne være, at lave klippekort med 10 gange SFO. 

Jeg kunne i hvert fald godt tænke mig, at I vil overveje muligheden for at indføre deltids SFO, så min 
familie, og andre familier i samme situation, kan gøre brug af det. Samtidig ved jeg at SFO’en på mine 
børns skole har været presset pga. faldende antal børn, og jeg tænker, at det kun vil medføre at flere børn 



vil komme i SFO, hvis man kan vælge en mere fleksibel ordning og ikke kun en enten/eller ordning. Så jeg 
kan kun se, at det er en gevinst for alle.

Med venlig hilsen 

Jannie Grandt,

Ørumvej 61,

8721 Daugård

Tlf.: 27 64 97 56

Email: jlg@glud-marstrand.com
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