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Rådmannens forslag til vedtak:
Kommunestyret gis sin tilslutning til at organisering av skolefritidsordningen i Søgne, som ble
innført 1.8.2014, videreføres.
Kommunestyret understreker viktigheten av at det legges fokus på å videreutvikle et godt
kvalitativt innhold ved SFO tilbudet ved den enkelte skole. Samarbeidet om innhold/aktiviteter
og barnas trygghet/ trivsel ved et felles organisert skolefritidstilbud i skolens ferier/fridager må
styrkes.

Saksprotokoll i Tjenesteutvalget - 03.06.2015
Behandling:
Til behandling forelå rådmannens forslag til vedtak:
Kommunestyret gis sin tilslutning til at organisering av skolefritidsordningen i Søgne, som ble innført
1.8.2014, videreføres.
Kommunestyret understreker viktigheten av at det legges fokus på å videreutvikle et godt kvalitativt
innhold ved SFO tilbudet ved den enkelte skole. Samarbeidet om innhold/aktiviteter og barnas trygghet/
trivsel ved et felles organisert skolefritidstilbud i skolens ferier/fridager må styrkes.
Repr. Oscar Lohne (H) foreslo følende:
Tjenesteutvalget ber om at det fremlegges en presentasjon av innholdet i SFO-tilbudet.
Votering:
Forslaget fra rådmannen med Lohnes tilleggsforslag, enstemmig vedtatt.

Innstilling:
Kommunestyret gis sin tilslutning til at organisering av skolefritidsordningen i Søgne, som ble innført
1.8.2014, videreføres.
Kommunestyret understreker viktigheten av at det legges fokus på å videreutvikle et godt kvalitativt
innhold ved SFO tilbudet ved den enkelte skole. Samarbeidet om innhold/aktiviteter og barnas trygghet/
trivsel ved et felles organisert skolefritidstilbud i skolens ferier/fridager må styrkes.
Tjenesteutvalget ber om at det fremlegges en presentasjon av innholdet i SFO-tilbudet.

Saksprotokoll i Formannskapet - 10.06.2015
Behandling:
Tjenesteutvalgets innstilling enstemmig vedtatt.

Innstilling:
Kommunestyret gis sin tilslutning til at organisering av skolefritidsordningen i Søgne, som ble
innført 1.8.2014, videreføres.
Kommunestyret understreker viktigheten av at det legges fokus på å videreutvikle et godt
kvalitativt innhold ved SFO tilbudet ved den enkelte skole. Samarbeidet om innhold/aktiviteter
og barnas trygghet/ trivsel ved et felles organisert skolefritidstilbud i skolens ferier/fridager må
styrkes.
Tjenesteutvalget ber om at det fremlegges en presentasjon av innholdet i SFO-tilbudet.

Bakgrunn for saken:
Det vises til kommunestyrets vedtak i sak 41/14 av 22.5.14 angående ny organisering av SFO
gjeldene fra skoleåret 2014/15. Ny ordning skulle evalueres etter 1 år.
Kommunestyret behandlet samme dag sak 40/14 vedrørende endring i vedtekter for SFO i
Søgne. Av de nye vedtektene følger blant annet at drift av SFO i skolens ferie- og fridager,
med unntak av juli og august, er lagt til SFO ved Nygård skole.
For øvrig inneholder vedtakene fra 22.5.14 bestemmelser om opptak/oppsigelse av SFO-plass,
åpningstider, foreldrebetaling, søskenmoderasjon, areal, bemanning og ledelse, målsetting for
SFO m.m. Det gis søskenmoderasjon ved to eller flere barn som har full plass på SFO. Dette
innebærer at man betaler 100% for barn nr. 1, 70 % for barn nr. 2 og 50% for barn nr. 3.
Høsten 2014 anmodet tjenesteutvalget administrasjonen å vurdere søskenmoderasjon også for
de som har barn både i SFO og barnehage.
Saksutredning:
Tidligere SFO-ordning som var gjeldene tom skoleåret 2013/14 gav foreldrene fire alternative
oppholdstider (inntil 8 timer, 9-12 timer, 13-16 timer, over 17 timer). Dette gav mer

fleksibilitet for foreldrene, og prisstrukturen bidro til at barnets oppholdstid lå innenfor et
bestemt timetall. De ulike oppholdstidene bidro til at elevgruppa hver morgen og hver
ettermiddag stadig var i endring. Dette gav utfordringer i forholdt til å legge til rette for et
kvalitativt godt SFO-tilbud. En rekke aktiviteter som turer og praktiske prosjekt lot seg
vanskelig gjennomføre når elevene fortløpende kom og gikk.
For å øke kvaliteten på SFO – tilbudet slik at det skulle være noe mer enn oppbevaring og
tilsyn – ønsket en seg bort fra et system som hadde i seg et økonomisk incitament til å presse
oppholdstida på enkeltmorgener/-ettermiddager ned. Det ble derfor vedtatt en prismodell hvor
foreldre betaler for hele morgener og hele ettermiddager. Dette gir bedre rom for økt innholds
kvalitet i SFO, samtidig som det ivaretar foreldres behov for fleksibilitet. Prismodellen skal
legge til grunn at SFO skal være egenfinansiert. For barn som ikke har full plass, betales det
egen timesats for de overskytende timene utover ordinær bestilling for å benytte SFO på
undervisningsfrie dager. Skolene melder at det er balanse mellom SFO`s drift og inntekter.
Imidlertid er tiden som er gått fra ordningen ble innført for kort til at en har kommet
tilstrekkelig langt med å bedre innholds kvalitet. Her er ønskelig å få til bedre rutiner og planer
både for SFO-tilbudet på den enkelte skole og felles SFO i skolens ferier.
I vedtekter for SFO er det en uttalt målsetting at skolefritidspedagogikken skal tilpasses det
enkelte barns alder og modenhet, der omsorg, trygghet glede og utvikling står sentralt. SFO
tilbudet gir tilsyn, aktiviteter, lek og samvær. I skolens ferier/fridager er drift av SFO lagt til
SFO ved én barneskole, Nygård skole.
Foreldreundersøkelse:
I forbindelse med evaluering av ny organisering/vedtekter for skolefritidsordningen i Søgne, er
det innhentet opplysninger fra foreldre gjennom en digital undersøkelse. En har videre forelagt
saksfremlegg for Komfug Søgne som avgir egen uttalelse i saken. Gjennom påminninger og
tiltak fra skolene, har man fått respons fra 49% av dem undersøkelsen er sendt til. Dette er
tilfredsstillende resultat ut fra tidligere erfaringer med tilsvarende brukerundersøkelser.
På spørsmål som gjelder opptak/oppsigelse og åpningstider melder foreldrene at de rimelig
godt fornøyd. Noen ønsker at det kunne være anledning for noe lenger åpningstid. Når det
gjelder pris skårer foreldre 3,1 i snitt på en skala fra 1- 6. Tilleggskommentarene går på nivå
for fastsatt minstepris, ønske om pris etter oppholdstid og prisnivå i forhold til tilbud/innhold.
En tar opp ønske om en ordning med søskenmoderasjon for foreldre som har barn både i SFO
og barnehage.
De fleste tilbakemeldingene viser at foreldrene er opptatt av barnas trivsel, trygghet,
oppfølging og innhold i SFO tilbudet. Her skårer foreldrene en snittskåre på 4,1- men det er
stor spredning når en ser på skårene ved de ulike skolene. Det er gjennomgående at foresatte
ønsker bedre innhold, organisering og variasjon i aktivitetstilbudet. SFO tilbudet i feriene
oppnår snitt skåre på 3,5, men foreldre ved Langenes og Lunde skårer ferietilbudet til 2,5. Flere
av kommentarene til foreldre med barn i SFO Langenes og Lunde skoler melder intensjonen
om bedre organisering/innhold i aktiviteter og at barnas behov for forutsigbarhet og trygghet
ikke er tilstrekkelig ivaretatt ved ordningen om felles SFO i skolens ferier/fridager. Barna får
stadig nye og mange voksne og barn å forholde seg til. Disse forholdene gjør at syv foreldre
melder at de ikke lenger benytter SFO i ferier / fridager. Fire foreldre melder at de ville
benyttet SFO i ferier om det var lagt til egen skole. Noen foreldre opplever at det er en tungvint
løsning med SFO på annen skole en nærskole. Det kommer også innspill om at felles SFOordning i skolens ferier burde rulleres mellom skolene, og ikke ligge fast ved en skole.
Sammendrag/oppsummering:
En viktig begrunnelse for innføring av ny organisering av skolefritidsordningen i Søgne som
ble gjort gjeldene fra 1.8.14 var å innføre en prismodell som gir bedre rom for økt innholds

kvalitet i SFO, samtidig som man ivaretar foreldres behov for fleksibilitet. Tilsvarende lå til
grunn for å organisere en felles SFO i skolens ferier/fridager. Skolefritidsordningen i Søgne er
egenfinansiert, og felles SFO i feriene bidrar videre til å redusere kostnadene og påvirker
dermed nivået for betalingssatsene i gunstig retning for foreldrene.
Det er nå større og mer stabile barnegrupper morgen /ettermiddager og i ferier/fridager.
Modellen og prisberegning har lagt til grunn slik forutsatt, at SFO skal være egenfinansiert.
Skolene melder at det nå er balanse mellomdrift og inntekter. Tilbakemeldingene foreldre gir i
undersøkelsen viser at de har fokus på SFO-tilbudets innhold/aktiviteter og barnas trivsel og
trygghet når de er på SFO. Tiden som er gått siden innføring av ny organisering av SFOtilbudet i Søgne er kort. Erfaringene med stabile barnegrupper morgen/ettermiddag og større
barnegrupper i skolens ferier gjør at fokus nå må rettes mot innhold og organisering for å
tilrettelegge et kvalitativt godt SFO-tilbud. Dette gjelder både på den enkelte skole og tilbudet
som gis i ferier/fridager.
Felles SFO i skolens ferier forutsetter særlig godt og tett samarbeid mellom skoleledelsen og
SFO-lederne ved de ulike skolene. For å skape forutsigbarhet og trygghet for barna, må en
fokusere på bedre informasjon til foresatte om planer for aktiviteter og personalet i SFO i
forkant av den aktuelle ferieuken/ fridagen. En bør i den utstrekning det lar seg gjøre ut fra
barnegruppens størrelse/sammensetning, sørge for at turnusen legger opp til at det er ansatte fra
ulike SFO tilstede. Det sikrer at det er kjent personale som barna kan forholde seg til, samt
personale som er kjent med de ulike barnas behov. Utover dette er det viktig at personalet er
oppmerksomme og har tett oppfølging for å sikre at alle opplever tilhørighet og inkludering, og
at samspillet mellom barna fungerer godt. En anbefaler at et felles SFO-tilbud fortsatt legges til
Nygård skole som er sentralt plassert i forhold til de andre skolene. I tillegg vil en rullering
mellom skolene medføre mye skifter for elevene.
Organisering og vedtekter gir rom for utvidet åpningstid fra kl. 07.00 om minst fem barn
ønsker dette mot et tillegg i prisen på 150,- kr. pr. mnd. Det er viktig å opplyse foreldre om
denne muligheten. Om det allerede er fem eller flere foreldre som betaler for utvidet
oppholdstid, bør det vurderes om SFO skal ha tilsvarende åpningstid i skolens ferier/fridager.
Tjenesteutvalget har bedt administrasjonen vurdere søskenmoderasjon for foreldre som har
barn i både barnehage og SFO. Det er søskenmoderasjon om man har flere barn i SFO. En har
forståelse for at foreldre som betaler full sats i barnehage og full sats i SFO tar opp ønsket om
søskenmoderasjon ikke bare innenfor SFO tilbudet. I motsetning til barnehagene er drift SFO
egenfinanisert, og ved en reduksjon i inntekter må det vurderes reduserte driftskostnader evt.
økt foreldrebetaling. I foreldreundersøkelsen er det en forelder som melder om
søskenmoderasjon for de som har barn i barnehage/SFO.
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Uttalelse fra KOMFUG

Fra:
Til:
Emne:
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tone martha sødal
Jon Wergeland
Uttalelse fra Komfug, evaluering av organisering av SFO
25. mai 2015 18:01:04

Uttalelse fra Kommunalt foreldreutvalg i forbindelse med evaluering av
organisering for SFO i Søgne kommune
Kommunalt foreldreutvalg er ikke blitt tilsendt sakspapirene i denne saken, men
oppvekstsjef Jon Wergeland kopierte dem opp for behandling mens møtet i
KomFug ble avholdt onsdag 20.05.2015.
Følgende uttalelse ble da vedtatt:
"Kommunalt Foreldreutvalg peker på viktigheten av innhold og forutsigbarhet i
SFO.
Vi spør om dette:
* Hvordan kan man oppmuntre de SFO-ansatte til å legge mer innsats inn i innholdet på SFO?
* Kan man samarbeide med kulturskolen?
* Kan man samarbeide med idrettslag?
* Kan de ansatte kurses i å gi et bedre innhold, som ikke krever profesjonelle aktører?
* Kan de oppmuntres til å bruke mer av seg selv i møte med elevene?
Det nevnes SFO-er i Oslo, der de ansatte bidrar med det hver enkelt av dem har kompetanse til: For
eksempel starter de strikkeklubb, gitarkurs, bandkurs, tegnekurs, filosofikurs. Alt på uhøytidelig ikkeprofesjonell basis, med bakgrunn i personlige kvalifikasjoner.
* Kan de voksne på SFO "tvinges" til å bli med i leken, og ikke bare bli stående og se på?
* Kan SFO-maten bedres?
Her kan det tilbys enkle kurs for de ansatte ved alle skolene i kommunen, som gir ideer til god og sunn mat
som ikke koster mer enn den som allerede serveres.
Elevene kan også med fordel involveres i matlaging og mat-planlegging. Dette skaper eierskap,
engasjement og kunnskap, som er positivt.
Forøvrig:
Det bør herske forståelse for at ferier er problem for endel barn i SFO, i og med at SFO da flyttes fra
skolen de er kjent på til Nygård.
Trygghet bør etterstrebes, og barn bør alltid følges av minst en av personalet fra "sin" skole."
Kommunalt Foreldreutvalg i Søgne
Ved leder
Tone Martha Sødal

