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Indledning
Udvalget for Læring behandlede på sit møde den20. januar 2017 en henvendelse fra en
familie med et ønske om, at deres barn kunne gå i SFO engang imellem- måske bare en
dag om ugen. Dette ville give forældrene en udgift til en eftermiddagsplads, der er dyrere i forhold til familiens begrænsede pasningsbehov. Moderen skrev dengang følgende:
”.. 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 mulig tid sammen”.
Udvalget for Læring besluttede sammen med Byrådet i juni måned 2017 at indføre et 2
dagsmodul i SFO med en takst på samme niveau, som et morgenmodul.
På Byrådets møde den 28. juni 2017 besluttede man, at udbygningen af modulordningen
skulle gennemføres som en forsøgsordning, der skulle evalueres i juni måned 2018.
Der har i april/maj måned 2018 været gennemført en mindre evaluering af 2 dagsmodulet i SFO på 3 forskellige niveauer:
1. En generel tilbagemelding fra alle forældre via intranettet.
2. Forældre der har benyttet sig af 2 dagsmodulet og deres erfaringer omkring dette.
3. SFO ledere
Vedrørende forældreundersøgelsen via intranettet: 20 forældre havde benyttet sig af et
besvare et generelt spørgeskema via intranettet.
Vedrørende undersøgelsen i e-boks hos forældre, der har benyttet 2 dagsmodulet: Undersøgelsen har været udsendt som et link i e-boks til forældre, der benytter sig af 2
dagsmodulet samt forældre, som tidligere har benyttet sig af 2 dagsmodulet. Antallet af
besvarelser viser også muligheden for, at flere forældrepar kan have været inde og svare
på undersøgelsen via det link, der har været udsendt. Ca. 350 personer har været inde
og svare på undersøgelsen.
Vedrørende undersøgelsen blandt SFO ledere: Ledelsen i 20 ud af 21 SFO havde besvaret
skemaet.
Antal tilmeldte
SFO
Barrit
Daugård
Glud
Hedensted
Hornsyld
Juelsminde
Korning
Lindved
Løsning
Rask Mølle
Rårup
Stenderup
Stjernevejskolen
Stouby
Tørring
Uldum
Ølholm
Ølsted
Øster Snede
Åle
Fremmed SFO

I alt

Norm.

2-dagsmodul pr. juni 2018
50
45
50
302
72
105
30
97
130
117
54
65
180
50
100
75
41
45
75
64

3
10
7
22
6
9
3
4
8
6
4
8
15
10
11
11
7
1
10
4
1

1747

160

1

Evalueringen
Dette er en kort sammenfatning med oplysninger fra evalueringen. Bemærkningerne fra
alle 3 undersøgelser placeres bagerst i notatet.
Overordnet sammenfatning
En væsentlig andel af de forældre (64,9% af 134 besvarelser svarende til 87), der har
angivet, de benytter 2 dagsmodulet i dag, ikke ville have haft børnene tilmeldt sfo, hvis
ikke 2 dagsmodulet eksisterede. Der er aktuelt 160 børn tilmeldt 2 dagsmodulet. Alle sfo
ledere, der har svaret på undersøgelsen, har haft børn tilmeldt 2 dagsmodulet.
Alt i alt vurderes den nuværende modulordning at være tilfredsstillende, synes 63,4% a
forældrene. Undersøgelsen viser dog også, at der bla. er plads til forbedring af informationen omkring 2 dagsmodulet. Endvidere udtrykker flere forældre ønske om, at 2 dagsmodulet bør være mere fleksibelt, så ugedagene ikke ligger fast – og så 2 dagsmodulet
også inkluderer sociale arrangementer.
Forældre og sfo ledere har forskellig opfattelse af udsagnet, om det er din oplevelse at
der har været arrangementer, som nogle børn med 2 dagsmodul, ikke har kunnet deltage i. Det mener 40% af sfo lederne ”i meget høj grad” eller ”i høj grad”. Her er tallet kun
15% for de samme kategorier blandt forældrebesvarelserne.
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Fig 1. Forældreundersøgelse på intranettet og moduler.
Ser man på de 20 forældre, der havde
besvaret skemaet på intranettet, fordelte
disse besvarelser sig på 3 områder Hornsyld, Løsning og Stenderup.

Hvilket modul
Udmeldt

0,00%

Morgenplads

0,00%

2 dages modul
Ugemodul i ferier

47,1% af disse havde børn der var tilknyttet en heldagsplads, 29,4% en eftermiddagsplads, 5,9% ugemodul i ferier
og 17,6% benyttede 2 dagsmodulet.

17,60%
5,90%

Eftermiddagsplads

29,40%

Heldagsplads

47,10%

De forældre, som på intranettet havde svaret, at de havde børn tilknyttet 2 dagsmodulet,
var blevet henvist til spørgeskemaet, der blev sendt ud i e-boks. Den resterende del svarede bl.a. på følgende;
Fig. 1.1
71,5% angav modulordningen imødekom de behov den enkelte havde for
fleksibilitet (basis 14 besvarelser).

Modulordning imødekommer behov for fleksibilitet

Ubesvaret

7,10%

Slet ikke

21,40%

I meget høj grad
eller i høj grad

71,50%

Fig. 1.2
Tilfredshed med information om 2dagsmodulet
Ved ikke /
ubesvaret

23,10%

Slet ikke
I mindre grad
I meget høj grad
eller i høj grad

23,10%
7,70%
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Kun 7,7% angav de ”i meget høj” eller ”høj grad” var
tilfredse med den information de havde fået om 2
dagsmodulet. 46,2% svarede ”slet ikke” til dette
(basis
13 besvarelser).
46,20%

Fig.1.3
50% svarede ja til deres barn muligvis ville skifte til 2 dagsmodulet i 4-5
klasse (basis 12).

Skift til modul i 4-5 klasse
Ved
ikke
Nej

41,70%

50% vurderede ”i meget høj grad”
eller ”i høj grad” at den nuværende
modulordning var tilfredsstillende.
50% svarede ved ikke til dette (basis
12).

8,30%

Ja

50%

Fig. 2 Forældreundersøgelse e-boks.
34,7% af de forældre, der havde besvaret
skemaet angav deres barn var tilmeldt 2
dagsmodulet. 59,1% svarede nej til dette.
5,6% svarede ”ikke længere” (basis 340).

Er tilmeldt 2 dagsmodulet
5,60%

34,70%

59,10%

Ja

Nej

Ikke længere

Fig. 2.1 Tilmeldt SFO inden indførelsen af 2 dagsmodulet.
Til spørgsmålet om dit
Tilmeldt SFO
barn var tilmeldt SFO inden indførelsen af 2 dags22,30%
modulet svarede 76,5% af
forældrene ja og 22,3%
nej (basis 336).
Ja
Nej
76,50%
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Fig 2.2. Fortsat SFO hvis ikke 2 dagsmodulet var blevet indført.

35,10%

Forældre der i dag har et barn der er tilmeldt 2 dagsmodulet blev spurgt til, om
barnet fortsat ville være i eftermiddags/heldags modul, hvis ikke 2 dags modulet var
blevet indført? Hertil svarede 35,1% ja og
64,9% nej (basis 134 besvarelser).
De forældre, som havde svaret nej til dette,
blev spurgt om deres barn ville være blevet
udmeldt af SFO hvis ikke 2 dagsmodulet
var blevet indført? Hertil svarede 93,1% ja
og 6,9% nej (basis 87).

64,90%

Ja

Nej

Fig. 2.3 Forældrenes vægtede gennemsnit af forskellige udsagn.
Forældrene blev præsenteret for forskellige udsagn, de skulle forholde sig til, hvor besvarelserne kunne ligge mellem 1-5. Tallet 1 udgør besvarelsen ” i meget høj grad”, tallet 2
”i høj grad”, tallet 3 ”i mindre grad” og tallene 4 og 5 udgør besvarelserne ” slet ikke” og
”ved ikke”. Jo lavere forældrenes vægtede gennemsnit er på de forskellige udsagn, desto
tættere ligger besvarelserne i den positive ende af skalaen.
1. 2 dags modulet dækker vores pasningsbehov. (50% af 276 besvarelser svarede ”i
meget høj grad eller i høj grad”).
2. Det er fint, at feriemodul skal tilkøbes separat. (61,3% af 276 besvarelser svarede
”i meget høj grad eller i høj grad”).
3. Vi kan fint lægge os fast på de 2 dage, hvor vi har behov for pasning. (44,9% af
276 besvarelser svarede ”i meget høj grad eller i høj grad”).
4. Modulordningen imødekommer vores behov for fleksibilitet. (47,8% af 276 besvarelser svarede ”i meget høj grad eller i høj grad”).
5. Den differentierede modulordning i Hedensted Kommune er god(67% af 276 besvarelser svarede ”i meget høj grad eller i høj grad”).
6. Det sociale udfordres, da børnenes venner er der på forskellige dage. (27,2% af
276 besvarelser svarede ”i meget høj grad eller i høj grad”).
7. Der har været arrangementer, som mit barn grundet modulordningen, ikke har
kunnet deltage i. (15,2% af 276 besvarelser svarede ”i meget høj grad eller i høj
grad”- en stor gruppe på 36% svarer ”ved ikke” til dette udsagn).
8. Vores barn vil muligvis fortsætte i 2 dagsmodul, når det skal i 4-5 klasse. (27,5% af
276 besvarelser svarede ”i meget høj grad eller i høj grad”).
9. Alt i alt vurderes den nuværende modulordning at være tilfredsstillende.(63,4% af
276 besvarelser svarede ”i meget høj grad eller i høj grad”).
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Over 60% af forældrebesvarelserne er i meget høj
grad eller i høj grad enige i
udsagnene 2, 5 og 9.

Vægtede udsagn
1.8

9
8

2.8

7

Mellem 40-50% af forældrebesvarelserne er i meget
høj grad eller i høj grad enige i udsagnene 1,3,4.

3

6

2.7
1.8

5
4

Mellem 25-30% af forældrebesvarelserne er i meget
høj grad eller i høj grad enige i udsagnene 6,8.

2.3

3

2.5

2

1.9

1

2.3
0

0.5

1

1.5

2

2.5

3

3.5

Kun 15% af forældrebesvarelserne er i meget høj grad
eller i høj grad enige i udsagnene 7.

Fig. 3. SFO ledere og børn der har benyttet sig af ordningen.
35% af SFO lederne angav, at 1-5 børn
havde benyttet sig af ordningen. 50% af
lederne angav, at 6-12 børn havde benyttet sig af ordningen. 15% af lederne
angav 13-30 børn havde benyttet sig af
ordningen.

Børn der har benyttet sig af ordningen
15%
35%

Alle SFO ledere, som har deltaget i undersøgelsen, har haft børn tilmeldt 2
dagsmodulet i deres SFO.

50%

1-5 børn

6-12 børn

13-30 børn

Fig. 3.1 SFO ledernes vægtede gennemsnit af forskellige udsagn.
SFO lederne blev præsenteret for 7 forskellige udsagn de skulle forholde sig til hvor besvarelserne kunne ligge mellem 1-5. Tallet 1 udgør besvarelsen ” i meget høj grad”, tallet 2 ”i høj grad”, tallet 3 ”i mindre grad” og tallene 4 og 5 udgør besvarelserne ” slet ikke” og ”ved ikke”. Jo lavere SFO ledernes vægtede gennemsnit er på de forskellige udsagn, jo tættere ligger besvarelserne i den positive ende af skalaen.
De 7 udsagn var SFO lederne skulle forholde sig til var følgende;
1. I hvilken grad er du enig i at det nye modul har medført, at børn med sociale udfordringer kan fastholdes i en længere periode.(20% i meget høj grad eller i høj grad. 55%
svarer slet ikke).
2. I hvilken grad er du enig i at det nye modul har medført, at der er kommet mere administration- bla. ved kontrol af børns fremmøde (25% i meget høj grad eller i høj grad).
3. I hvilken grad er du enig i at det nye modul har medført, at det sociale udfordres, da
børnenes venner er der på forskellige dage(50% i meget høj grad eller i høj grad).
4. Er det din oplevelse at det var velbegrundet at personalet har oplevet usikkerhed ved
konsekvenserne af modulet? (25% i meget høj grad eller i høj grad).
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5. Er det din oplevelse at modulordningen i Hedensted Kommune er passende differentieret?(60% i meget høj grad eller i høj grad).
6. Er det din oplevelse at 2 dagsmodulet har medført flere ugedage med spidsbelastningdet vil sige flere børn end øvrige dage?(20% i meget høj grad eller i høj grad).
7. Er det din oplevelse at der har været arrangementer, som nogle børn grundet modulordningen, ikke har kunnet deltage i?(40% i meget høj grad eller i høj grad).
Tabellen viser, at SFO lederne
Vægtet gennemsnit af udsagn
svarer mest positivt på, de er
enige i udsagn 5 og 3. Man er
ikke meget enig i udsagn 1.
2.6

55% af lederne havde svaret
”slet ikke” til udsagn 1.

3.3

6
5

2

60% af lederne svarer ” i meget høj grad” eller i ”i høj grad”
til udsagn 5.

2.7

4
2.5

3

2.8

2

3.4

1
0

0.5

1

1.5

2

2.5

3

3.5
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4.Generelle bemærkninger fra undersøgelsen.
4.1 Bemærkninger fra SFO lederne (i forkortet form).
Nr.7 er på vej til 2 dagsmodul og samtlige der har valgt 2 dagsmodul har
før haft heldags.
Der er ikke komme nye børn ind i begejstring for 2 dagsmodulet
Har kunnet fastholde enkelte store børn som ellers var blevet meldt ud.
Der har været lidt manglende forståelse hos enkelte forældre i forhold til
ændring af dage/varsling
Spørgsmålet vedrørende arrangementer, har ikke været aktuelt. Vil hellere
ikke blive det, da alle vil inviteres med
To-dagsmodulet er ikke i mit område brugt, hvor fornemmelsen er at
økonomi har været en væsentlig faktor.
To-dagsmodulet synes jeg udfordrer fællesskabet.
Mange forældre med modulordning har ringe forståelse for at det sociale
sammenhold betyder noget særligt. Dog er der undren over, at alle ikke kan
deltage til diverse sociale arrangementer
Vi er en SFO med 33 børn, derfor har vi ikke kunne mærke det store forskel,
da det er kun 2 børn som benytter sig af ordningen
De tilmeldte 3 børn der er kommet til 2-dags ordningen var helt ud meldt af
sfoén, så jeg har fået 3 ekstra børn og synes det er en god ordning.
Vi har oplevet en tilgang af børn, som ellers ikke ville have benyttet SFO
Vi har ligeledes oplevet børn gå fra hel/eftermiddagsmodul og til 2 dags
modul
Børn på 2 dagsmodul henter legekammerater til at tage med hjem, de
dage de ikke er tilmeldt.
Børnene kan ikke finde ud af hvilke dage de er tilmeldt, og giver tit udtryk
for at de dage de skal gå hjem.
Det slår sammenhængen sammen, både for dem selv men også for deres
venner. Når de skal øve noget, og kun kan være med de dage de hvor de er
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tilmeldt.
De føler at de er på "besøg" de dage de kommer.
4.2. Bemærkninger fra forældre via intranetundersøgelsen.
3 dages model burde også være en mulighed.
Mange har en ældre søster/bror, som har 3 lange skoledage og 2 korte, så de kan gå
hjemme sammen der.
Jeg vidste kun, man kunne få hel- og halvdags modul ☺️ JEG ER VED at skifte arbejde,
hvor det kan blive sansynligt, at ændre på den heldags, hun har
nu. Nu er jeg blevet opmærksomme, at der findes andre muligheder, og det glæder mig
da selvfølgelig :) jeg har bare ikke modtaget informationer om det andetsteds.
Viste ikke der var noget som hed modul ordning. Måske lidt mere info
4.3 Bemærkninger fra forældreundersøgelsen via e-boks.
For vores vedkommende er det meget ærgerligt at det skal være 2 faste uge dage. Ordningen ville lige være noget for os hvis man kunne fastlægge dagene fx 2-3mdr frem efter ens vagtplan og levere nye dage ved næste vagtplan. Men altså forskellige dage fra
uge til uge. Jeg arbejder 2 dg/uge 15 timers vagt men ikke faste dage.
Ville være rart at man kan bestemme fra uge til uge hvilke dage man har behov for pasning
Vil være godt hvis man selv kan vælge dage fra uge til uge
Undrer mig over hvorfor der i spørgeskema står 4-5. Kl når der ikke er mulighed for at
gå i SFO i 5. Kl
Tilmeldingsfristen er ALT for kort.
God ordring der giver mulighed for at barnet kan være social med kammeraterne et par
gange om ugen istedet for slet ikke.
Det er svært at planlægge 2 faste dage, derfor har vi været nødt til at fravælge muligheden. Hvis det var fleksibelt, ville vi vælge 2 dagsmodul til næste år i stedet for at melde ud, som vi gør, fordi ordningen er alt for dyr i forhold til hvor få timer vi anvender
den. Ofte drejer det sig om 10 min. Om morgenen og maks 1 time om eftermiddagen.
der burde være betaling pr. time i stedet, så kunne det også være, at der blev arrangeret mere i SFO´en for at "holde på kunderne".
Vi har ikke benyttet os af muligheden, men det kunne blive meget relevant for os de
kommende år, derfor håber vi ordningen fortsætter.
Et godt fleksibelt redskab til de større børn dog ville jeg ønske at man ikke skulle fastlåse dagene.
2 dagsmodulet bør være mere fleksibelt så ugedagene fx ikke ligger fast men man kan
flytte dem efter behov. Synes ikke det er rimeligt at der skal tilkøbes ferie på 663 kr om
ugen når man har betalt for 2.
Vores datter har ikke draget nytte af to dagsmodulet, hun har valgt at stoppe i SFO’en.
Et ønske om at dagene kan vælges med kortere frist. Fra uge til uge og ikke mdr til mdr
som nu
Vi er rigtig glade for modulordningen. Vi er i gang med at starte virksomhed hvilket betyder at der er nogen hjemme hver eftermiddag. Mit barn ville stadig gerne gå i SFO,
men jeg synes det er lidt fjollet at han skal passes hver dag når jeg er hjemme, derfor
er modulordningen rigtig god for os.
Vi havde faktisk meldt vores barn ud af SFO'en inden sommerferien i 2. klasse, for han
brugte den slet ikke nok. Vi meldte ham dog ind igen, da muligheden for 2-dagsmodulet
kom, så han dels ikke skulle være alene hjemme, og dels for at han havde nogen at lege
med. (Nu er han dog så stor, at han ikke bruger 2-dagsmodulet længere, og der er ofte
nogen hjemme, når han får fri, hvorfor han bliver udmeldt senest til sommerferien.)
Jeg synes, det lyder interessant med 4.-5. klasse. Vi vil overveje det, hvis der kommer
et tilbud rettet direkte mod denne aldersgruppe to faste dage om ugen.
Vores børn gik ikke i sfo inden 2 dgs modul blev indført, og vi valgte det til af sociale årsager. Mangler der havde været en svarmulighed der hedder “Ved ikke” under spørgsmålene om vi havde valgt fuldtidsSFO hvis ikke modulordning fandtes
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Dejligt at vi ikke behøver vælge hele ugen. Da vi ikke har behov for det. Men datteren
kan være social 2 dage on ugen.
Super fedt med den mulighed.
Det ville være ideelt hvis der var mulighed for mere fleksibilitet mht hvilke dage man
kom i SFO. Evt hvis de to moduler kunne spredes ud over 14 dage så man havde 4 stk
at bruge over 14 dage og man så kunne vælge hvilke dage med mindre end en måneds
varsel. Ordningen er ikke særlig fleksibel. Men ikke desto mindre er vi glade for det
Vi er lidt uforstående for at vores barn ikke ikke kan være i sfo’en de to dage han er tilmeldt i ferier. Syntes det burde være ligesom når han er tilmeldt fem dag. Så burde han
også kunne være der i to dage i ferier. Og med ekstra betaling hvis han skal være der
alle dagene i ferien.
Syntes det er en god ordning, så han stadig kan få noget socialt nogle dage.
Det har været lige hvad vi havde brug for i vores familie. Jeg har to lange dage og har
tidligere fri de andre tre, så det har været guld værd for os.
Vigtigt at de kan deltage til arrangementer efter sfo tid på lige fod med de andre børn.
Modul ordningen er et super fint tilbud og dækker vores pasningsbehov.
Vi er meget positive over 2dagsmodulet. Det giver vores dreng mulighed for at lege med
mange forskellige og på tværs af årgange. ️ Håber meget at dette fortsætter næste
skoleår da vi også har en datter som starter i 0. Kl. som bliver tilmeldt 2dagsmodul ️
Ønske at det udvides til 6. Klasse
Super fin løsning.
Hvis barnet kan overskue en SFO
2 dags modulet måtte godt være mere fleksibelt, så det kan variere fra uge til uge
Jeg synes 2 dags modulet fungerer godt når der kun er 2 dage til kl 14 i skolen. Et godt
tilbud i 4. Klasse
Ved arrangementer eller udflugter i sfo burde det være muligt at ændre den pågældende
sfo dag den uge hvor det finder sted
Det ville være dejligt hvis det gjaldt både morgen og eftermiddag på de valgte dage.
2 - dagsmodulet må meget gerne forsætte :)
Fungere super fint
Ændring af pasningsdage bør kunne tilpasses på anden vis/mere fleksibel, så de 2 dage
ikke går til spilde.
Mulighed for ændring af dagene.
Ferie- fridage betaling er utilfredsstillende.
Duer ikke med betaling i ferier og fridage
Mere fleksibel ordning med bytning af pasningsdage
Mangel på aktiviteter for de ældste
Kunne være så dejligt, hvis det ikke behøver at være de samme 2 dage, hver uge. Så vil
ordningen være fuldendt.
Vil prøve det igen efter ferien
At det bliver, det fungere rigtig fint
Det kunne selvfølgelig væge dejligt, med mulighed for at ændre de to ugedage - måske
fra måned til måned.
Men ellers har det været super ☺️
Har ikke haft behov for SFO da mor er på barsel. Men syntes det er er super godt tilbud
Træls at de 2 dage de plejer at være der, ikke gælder i ferierne. Jeg synes, at det er forskelsbehandling, da de der har fx alm eftermiddagsplads, kan få passet deres børn uden
ekstra betaling i ferierne.
Vi er glade for ordningen, men kunne godt bruge lidt mere fleksibilitet i forhold til placeringen af de to dage pga. skiftende arbejdsplan.
Håber at ordningen fortsætter
Vi har ikke behov for pasning. Men af sociale årsager har vi valgt 2/dags modul. Vores
datter er meget glad for at gå i sfo og ville blive ked af det hvis det ikke længere er en
mulighed
Kunne godt ønske vores SFO kunne lave en mdr kalenderen over aktiviteter. Så ku man
evt rykker en SFO dag så ungerne kunne deltage i de mere specielle ting. Ture video eftermiddag og lign.
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Vi kunne godt bruge, at man kørte moduler med mulighed for skift pr. måned eller 14
dage, eller oftere, både imellem morgen og eftermiddage.
Vi er generelt meget tilfredse og begejstrede for 2-dags modulet, da det passer rigtig
godt til vores hverdag/arbejde og giver vores barn bedre mulighed for at dyrke det sociale i større børnegrupper efter skoletid (kontra kun alm 1 til 1 legeaftaler, som ellers ville være tilfældet, hvis ikke ordningen fandtes). Vi håber meget at tilbuddet fortsætter
fremadrettet, så også vores yngste kan gøre brug af tilbuddet når hun starter i skole
næste år. Eneste lille minus er den manglende mulighed for at deltage i ture og arrangementer der ligger placeret andre dage end pasningsdagene.
Det er ønskeligt med endnu større fleksibilitet ift. ikke skal skulle være fastlåst på to faste modul-dage.
Dejligt med 2-dagsmodulet, så det giver en mulighed for at være nogle få timer i SFO af sociale årsager.
Vi har ikke to dags modul. Dette er grundet at børnene ikke må deltage i arrangementer
hvis det falder på de dage hvor de ikke har modul. Det synes jeg er synd for børnene.
Det gør noget ved det sociale børnene imellem. Kan ikke helt forstå at et arrangement
der ligger uden for alm åbningstid ikke må bruges af alle børn tilmeldt SFO.
Vi har planlagt at melde to børn til to dags modul fra september 2018. Vi syntes at det
klart er en forbedring for os borgere med børn, og det udvider tilbudet som ellers har
haltet efter nogle af nabo kommunerne, og har været savnet. Vi håber meget ordningen
med to-dags modul fortsætter.
Synes prisspændet fra 2 dags modul til fuldt modul er meget stort. For de forælddre
som ikke har fleksibilitet til at kunne bruge 2 dags modul er prisen meget høj hvis man
er tvunget til at vælge fuldt modul men faktisk kun behøver det 2-3 dage der kan veksle
fra ugedag til ugedag. Er det muligt at indføre flere valgmuligheder evt. I øvrigt tak for
en god SFO, vi er meget tilfredse med sfoen, aktiviteterne og personalet.
Synes det er træls at man skal ligge sig fast på om det er morgen eller eftermiddag man
har brug for pasning, da vores behov uge for uge er forskellig.
Vi bruger det ikke men lyder godt
Jeg synes det er en meget god ide. en klar forbedring, jeg kan bare ikke bruge det med
skiftende arbejdstider
For vores datter har det været en rigtig god løsning, da hun på de 2 dage hun har været
i SFO har kunnet deltage i nogle kreative aktiviteter i sfo´en.
Da jeg arb. som sygeplejerske og har skiftende arbejdstider og arbejdsplan - ville ønsketænkningen være at de 2 SFO dage ikke lå fast men kunne ændres- selvfølgelig med
en hvis varsling
Generelt er jeg meget tilfreds med 2-dagsmodulet og ønsker også dette fremadrettet. Vi
har ikke behovet alle dagene pga. fritidsaktiviteter, og så er det stadig godt for vores
barn at være en del af det sociale. Jeg kan ønske, at det vil være muligt at mit barn kan
deltage flere i forskellige arrangementer - også mod betaling for det enkelte arrangement - selvom hun ikke er tilmeldt den enkelte dag. Eksempelvis Disco om fredagen eller overnatning i SFO.Der er noget, der ikke giver mening, som eksempelvis Lucia-optog, der strækker sig over mandag, tirsdag, onsdag og optog torsdag. Hvis barnet er
tilmeldt SFO mandag og tirsdag, kan det deltage disse to dage men ikke i selve optoget.
Hvis barnet er tilmeldt onsdag og torsdag, kan barnet ikke være med til øvningen de
første to dage. Det giver ikke mening for helheden eller for barnet, så jeg vil foreslå, at
der tænkes en anderledes ordning ind i sådan tilfælde.
Jeg synes det er en super fleksibilitet
Super fin ordning som vi vælger at benytte os af her fra 4 klasse.
Jeg kan godt forstå at feriemodul skal tilkøbes men jeg synes det er ærgerligt man skal
købe en hel uge hvis man stadig kun har brug for 2 dage i ferien
Når man vælger 2 dagsmodul, så fravælger man også de arrangementer som ellers er i
SFO en fordi man ikke må deltage som 2 dagsmodulbarn, andet end at det ligger på ens
faste SFO dag. Man må heller ikke komme med på lejer mm, det kan ikke engang tilkøbes. Så der sker nogle ting i SFO en som børnene blir bevidste om at de går glip af, måske er de endda med til at gøre klar/forberede men har ingen mulighed for at være en
del af det til slut.
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Jeg synes at man ekskluderer de børn som er på 2 dagsmodul i stedet for at være glade
for at have dem i 2 dage.
Ville det være muligt at indføre klippekort/timebasis istedet, så man ikke var låst af dage men simpelthen købte timer.
Tror det ville give flere børn til SFO
Det er et fint alternativ til de lidt ældre børn
Kunne man forestille sig at 2-dagsmodulet kunne ændres til et 3-dagesmodul? På den
måde ville det måske kunne dække det behov flere børnefamilier har - især når ens barn
bliver ældre.
Vores barn har ikke benyttet sig af modulet, men generelt mener jeg, at det er godt
med det er positivt med tilbud tilpassede forskellige pasningsbehov
Ligesom tilkøb af ferie perioder kan, ønskes der i høj grad at kunne tilkøbe arrangementer for det betyder virkelig meget for de børn der ikke må deltage.
Synes at 2 dagsmodulet skal gælde både morgen og eftermiddag
Ønsker meget at det bliver en mulighed at kunne tilkøbe til arrangementet ligesom det
er muligt i ferie perioder
jeg synes det er en god løsning, så kan man vende barnet stille og roligt til at være alene hjemme efter skole
Det er ikke relevant for os da vi har behov for SFO lidt hver dag, så det er ikke fleksibelt
nok
Syntes det er svært at bruge 2 dags modulet når barnet så bliver udelukket fra diverse
arrangementer som foregår i Sfo - derfor har vi valgt heldags - men kunne man ikke tilkøbe sig til at være med i disse arrangementer alt efter hvad der sker i SFO og evt timebetale ekstra.
Giver ingen mening med 2-dagsmodul for os, så overvejer helt at droppe SFO. Bedre
hvis man kunne betale for x antal timer om ugen, den anden ordning er slet ikke flexibel
nok og heldags SFO er alt for dyrt for den smule vi bruger den.
Jeg synes bestemt, at det er en god ordning for de, der har brug for det. Og synes bestemt, at det forsat skal være en valgmulighed for os som forældre, da det giver os en
fleksibilitet, der ellers ikke var mulig.
Vi står i den situation at vi har behov for der var et 3 dags modul, 2 dage er desværre
for lidt for os, og vi benytter stort set ikke torsdag og fredag:-)
Synd at det koster personale i de forskellige sfo’er. Det burde man huske st melde ud til
forældrene, at 2- dags modul har en bekostning af personale. Og derved mindre personale til vores børn de dage, hvor der er flest børn tilmeldt. Synd at besparelserne i kommunen skal være på bekostning af fremtidens børn..
Min datter har indtil nu gået i heldagsplads - men overgår fra 1/6 til modul pasning.
Jeg synes det er et super godt tilbud og det passer perfekt til vores hverdag.
Er MEGET glad for muligheden!!!
Vores barn er tilmeldt eftermiddagsmodulet for at imødekomme aktiviteter og fællesskabet i institutionen
Det fungerer ikke når man har skiftende arbejdstider når man skal fastlægge tiderne
Super tilbud til dem som ikke har brug for pasning alle dage
Så er det bestemt relevant og en meget brugbar ordning vi helt bestemt vil bruge
Grundet forældres arbejde, er det ikke en mulighed vi har benyttet os af. Men vi synes
det er en god mulighed for andre.
Har ikke prøvet det, da mit barn først lige er startet i indskoling.
Men synes det lyder som en god ide, til de børn der kun har behov for pasning et par
gange om ugen. Det er en dyr udgift, hvis ikke tilbuddet benyttes dagligt.
Jeg har pt 2 børn tilmeldt til SFO, alligevel anede jeg ikke at 2-dagsmodulet var blevet
indført i Hedensted. Jeg kommer helt klart til at bruge det fremadrettet, men måske
man skulle gøre lidt mere for at gøre opmærksom på det overhovedet fandtes!
Synes der blive gjort for stor forskel på dem der er tilmeldt fuld tid i forhold til 2 dags
modulet. Har en oplevelse af at 2 dags modul ikke er velanset i sfoen. Nogle gange bliver mit barn inviteret til de ting der sker andre gange ikke. Har spurgt ind til det og svaret var, at de kun kunne komme med når det faldt på en dag hvor barnet er tilmeldt.
Det er jeg indforstået med. Men dette blev ændret igen hvis det ikke lige passede ind i
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deres planer har jeg en opfattelse af. Synes det går ud over barnet. Han kan ikke finde
ud af hvornår han kan deltage og ikke deltage.
Der burde være klare tydelige retnings linier for deltagelse i ekstra planlagte aktiviteter
Kunne være godt hvis børnene kunne deltage i arrangementer som falder på dage hvor
de ikke er i SFO
Børn tilmeldt 2-dagsmodulet har ikke mulighed for at deltage i sociale tiltag /arrangementer som ligger på dage hvor barnet ikke er tilmeldt. Det er et stort problem i forhold
til det sociale - og i forhold til at barnet kan føle sig udenfor fællesskabet.
Det ville være attraktivt med en modul-ordning, hvis den kunne fungere som "klippekort". På den måde vil det være meget fleksibelt, og vi vil som forældre også kunne få
vores behov for pasning bedre dækket, når behovet fra uge til uge kan variere
Den burde være fleksibel så man kan vælge frit hvilke dage man ønskede pasning
Vi var meget tilfredse med ordningen, og har kun ændret til eftermiddagsmodul grundet
ændrede arbejdstider. Vi vil helt sikkert kunne finde på at vælge det igen, når hun får
mod på at være alene hjemme nogle dage, men stadig gerne vil i fritter nogle dage. Vi
kunne dog godt ønske et 3 dages modul. Hvis det var en mulighed, ville Vi have valgt
det i dag.
Håber meget det bevares!!
Mit barn går i SFO både morgen og eftermiddag hver dag og skal fortsætte med det i 3.
Kl.
Vigtigt at det er muligt at vælge de 2 dage frit i hver uge, da vores arbejdesplan aldrig
er den samme, for at vi kan benytte ordningen.
Vi kunne godt have brugt 3 dagsmodul hvilket ville have været helt perfekt men 2 dagsmodulet har været et kærkomment tiltag for is der har mulighed for at være mere hjemme ved vores børn og så tager de jo bare lejeaftaler med hjem de dage de ikke har Sfo
så det er helt perfekt.
Jeg er bekymret for, om 2-dagsmodulet går ud over normeringen i sfo´ens ydertimer.
Det er ALT for dyrt. Min datter er der maximalt 3-4 timer om ugen fordelt på de to dage.
Det er horribelt at det skal koste så mange penge. Det svarer rundt regnet til knap 50 kr
i timen. I Vejle kommune kan man få heldags SFO for de samme penge. Den eneste
grund til vi benytter os af det, er min datters ønske om at være med til i det fællesskab
der er i SFO'en og de aktiviteter der tilbydes. Men jeg er ikke sikker på, vi kan blive ved
med at have råd til det.
Jeg har ikke selv børn, der har prøvet 2-dagsmodulet. Men det lyder som en god løsning
for os på sigt. Jeg har tre piger, som sandsynligvis kommer til at benytte det de næste 4
-6 år.
De bliver desværre udelukket fra nogle sociale arrangementer i sfo regi, f.eks. weekendlejrtur og Disco-fest, når de ikke er «rigtige/fulde» sfo børn. Det synes vi er uheldigt og
unødvendigt.
Der er desværre sociale arrangementer vores børn bliver udelukket fra. Det synes vi et
uheldigt og unødvendigt.
Tænker det vil blive relevant, når vores barn bliver ældre, da vi bor udenfor byen.
Tænker det er en god ide. Særligt for de større børn som også gerne vil have lidt frihed
og ikke være bundet op på sfo’en alle dage.
Vores ældste (4.klasse) ville gerne være fortsat på 2-dags modul, men det var ikke til at
få vennerne tilbage i sfo’en, når først de var stoppet. Så han valgte alligevel at stoppe
helt
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