Center for Policy
Børne- og Ungdomsforvaltningen

Notat

Bilag 1: Resumé høringssvar – fritidspædagogisk rammeaftale for KKFO’er
Der er indkommet 20 høringssvar, der vedrører den fritidspædagogiske
rammeaftale og de afledte foreslåede ændringer i Styrelsesvedtægten
for folkeskolen i København, som blev drøftet på BUU mødet den 29.
april 2020.
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Resumé

1

Indre By Lokaludvalg

Bakker op om en styrkelse af skolebestyrelser og
forældre.
Ønsker lokal vinkel på skoler og institutioners arbejde ved et øget samarbejde med og brug af
lokalsamfundet.
Håber forældreråd og skolebestyrelser vil sende
repræsentanter til valget til lokaludvalg i 2022.

2

Vesterbro Lokaludvalg

Tilfredshed med intentionen om at sikre dagtilbudslovens fritidspædagogiske principper.
For at sikre forældredemokratiet, er det et ønske,
at man kan vælge forældrebestyrelse på matrikelniveau, og at hver matrikel er sikret en repræsentant i skolebestyrelsen.
Fare for ensretning, hvis der ikke er en leder med
ansvar for budget og et reelt ledelsesrum.
Ønske om ligeværdigt samarbejde mellem
KKFO og skole.

3

Amager fælled skole (skolebestyrelsen og MED udvalget)

Tilfredshed med at der fokus på, at der kan være
udfordringer ifm. omlægningen. Bakker op om
den fritidspædagogiske rammeaftale samt den
styrkede forældreindflydelse.
Mener det er fornuftigt at udarbejde en vejledning, som præciserer og eksemplificerer tredelingen af budgettet.
Finder det naturligt at KKFO leder ikke har budgetansvar, da KKFO’en er lagt ind under skolen.
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Skolebestyrelsen ved Damhusengens skole
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Ser frem til et tættere samarbejde mellem KKFO
og skole. Efterlyser at der kommer mere fokus på
implementeringen af intentionerne.
Der skal både være en struktur for og ressourcer
til implementeringen.

5

Christianshavns Lokaludvalg

Opfordrer til at der er opmærksomhed på samarbejdet mellem skole/KKFO og øvrige lokale institutioner – herunder også foreninger.
Ønsker at det indføjes i styrelsesvedtægten, at
skolebestyrelsen kan fastsætte principper for
samarbejde med lokalområdets institutioner og
foreningsliv.

6

Kgs. Enghave Lokaludvalg

Ser positivt på forslaget til en fritidspædagogisk
rammeaftale i forbindelse med overgangen til
KKFO.
Støtter målsætningen om, at der skabes et aktivt
forældredemokrati omkring KKFO’en.
Mener at, et øget samarbejde vil medvirke til
mere sammenhæng i børnenes hverdag og
styrke forældreengagementet.

7

Amager øst Lokaludvalg

Ønsker at, de erfaringer, der er skabt i fritidshjemmene videreføres i de kommende KKFO’er.
KKFO’ens økonomi må ikke forringes i den nye
struktur, og ledelsen på KKFO’en skal være stærk
og selvstændig.
Bakker op om, at der skal afholdes et årligt møde
mellem skolebestyrelse og forældreråd. Ønsker
tilføjet at der kan afholdes yderligere møder, hvis
det ønskes.
Bakker op om, at skolebestyrelsen skal udarbejde
principper for samarbejdet mellem skole og
KKFO, men ønsker det ændret til, at skolebestyrelsen og forældrebestyrelsen i fællesskab skal
udarbejde principper for samarbejdet mellem
skole og KKFO.
Opfordrer til at skabe et formaliseret samarbejde
mellem skoler, daginstitutioner og lokaludvalgene.

8

Bispebjerg Lokaludvalg

Støtter at, der fortsat er fokus på god kvalitet i
børnenes fritidsliv og håber, at der også fremover vil være en høj vægtning af børnenes fritidsliv og bakker op om de foreslåede principper
for fritidspædagogik.
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Forældreforeningen Brug Folkeskolen
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Støtter op om overgangen fra fritidshjem til
KKFO, da det giver et tættere samarbejde mellem skolen og KKFO’ en.
Opfordrer til et tæt samarbejde om de børn og
deres forældre, der går fra børnehave til fritidshjem i maj måned.
Gør opmærksom på, at fritidstilbuddet har en
vigtig funktion for de udsatte børn.
Mener det er positivt, at samarbejdet mellem
forældrerådet i KKFO’ en og skolebestyrelsen bliver stærkere.
Vedr. forslag om at afskaffe muligheden for
KKFO 2 og 3, mener Brug Folkeskolen, at det er
en anledning til at samarbejdet mellem folkeskolerne og fritidsklubberne gentænkes og styrkes.
Under Corona krisen har det øgede samarbejde
mellem skole og klub, givet mange gode erfaringer.

10

Paraplyorganisationen Fobu

Bakker op om rammeaftalens fokus på fritidspædagogik og den styrkede forældreindflydelse.
Ønsker at alle matrikler, der overgår fra at have
en selvstændig ledelse, er sikret en plads i skolebestyrelsen.
Ønsker at der, svarende til andelen af børn i
KKFO-regi, vælges forældrerepræsentanter, der
udelukkende repræsenterer KKFO’en i skolebestyrelsen. Det samme gælder suppleanter. Opfordrer til at beskrive kompetencer og funktion
for KKFO’ens repræsentanter i skolebestyrelsen.
Ønsker at temkoordinatoren på hver matrikel,
ændres til at være en afdelingsleder.
Ser frem til frem til den lovede detaljerede vejledning vedr. tredeling af økonomien.

12

Københavns Lærerforening
(KLF)

Tilfredshed med aftalen og de høje ambitioner.
Vigtigt at arbejdet omkring overgange og sammenhæng mellem skole og fritid ikke bliver en
bureaukratisk tidssluger, men et samarbejde
omkring den bedste indsats overfor det enkelte
barn.
Der er langt vej til et fælles fokus og mål for de to
faggrupper lærer og pædagoger.
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Det er centralt, at der kommer tydeligt retning
på budgetopdelingen mellem de ufordelelige
fællesudgifter.
De tillidsvalgte i KLF oplever ikke at blive inddraget rettidigt i beslutninger vedrørende økonomi.
12
13

Genganger
Skolebestyrelsen Strandvejsskolen

For at sikre, at den valgte forælder fra KKFO’en
med størst sandsynlighed fortsat er forældre i
KKFO’en, ønsker skolebestyrelsen, at valget af
forældrerepræsentanten fra KKFO forældrerådet, sker på en 2 årig periode, uanset om skolen
operere med 4 årige valgperioder for øvrige forældrerepræsentanter i skolebestyrelsen.
Ønsker svar på om det er skolens forældrekreds,
som skal vælge KKFO’ens repræsentant i skolebestyrelsen, samt at det skal præciseres at repræsentanten fra KKFO’en er medlem af forældrerådet i KKFO’en.

14

Valby Lokaludvalg

Bekymrede for at, at implementering af rammeaftalen for KKFO´er gennemføres i år, oveni at
KKFO’er og fritidshjem har travlt med at indrette
sig med nye retningslinjer i forbindelse med Covid 19.
Positivt at der vælges en repræsentant fra
KKFO’en til skolebestyrelsen.

15

Nørrebro Lokaludvalg

Ønsker at der etableres et samarbejde mellem
skole, fritidsinstitution og det lokale foreningsliv.
Ønsker en selvstændig forældrebestyrelse i alle
KKFO’er for at bevare forældrenes ’pædagogiske
stemme’.
Peger på, at det er uhensigtsmæssigt at skolen
og KKFO’en har forskellige ledelsesstrukturer, og
ønsker at der også indføres afdelingsledere på
KKFO’erne. Ønsker ligeledes at KKFO’erne får
deres egen selvstændige økonomi.

16

Københavns Forældreorganisation (KFO)

Omlægningen er ikke sket med KFO’s gode vilje.
Bekymret for fritidspædagogikken og ’den frie
tid’ for børnene.
Peger på at der blev lovet ledelse på alle matrikler, og at dette ikke er blevet indfriet.
Foreslår at:
1.

Skolebestyrelsen i samarbejde med
KKFO’ens forældreråd skal udarbejde
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principper for samarbejdet mellem skole
og KKFO
2. Det skal tydeliggøres hvilke håndtag
KKFO’ens leder kan gøre brug af, hvis der
opstår uenighed om økonomien.
3. KFO er bekymret for tredelingen af økonomien, og anbefaler, at BUU får kvartals
eller halvårlige opdateringer på budgetfordeling og flow for at sikre, at der reelt
er vandtætte skotter mellem budgetterne og at eksempelvis skoledriften ikke
bliver prioriteret over et kvalitetstilbud i
KKFO’en
4. Vedrørende tilsyn anbefaler KFO, at tilsynet i KKFO’erne følger de nye styrkede
retningslinjer for tilsyn, som Børne- og
ungeudvalget vedtog i juni 2019.
17

Skolebestyrelsen på Skolen ved
Sundet og Bestyrelsen på Fritidsinstitutionen på Skolen ved Sundet.

Bestyrelserne udtrykker bekymring omkring den
samlet ledelseskraft på KKFO-området. Mener at
det bør revurderes at ændre den samlede ledelseskapacitet på KKFO-området.

18

Landsforeningen for Socialpædagoger (LFS)

Tilfredshed med rammeaftalen. Lægger særligt
vægt på det fælles børnesyn samt at lege har en
central plads i de fritidspædagogiske principper.
Kvitterer for, at det bliver præciseret i budgetvejledningen, hvad delrammen til ’ufordelelige fællesudgifter primært af bygningsmæssig karakter’
kan bruges til.
Tilfredshed med tiltag for at styrke forældreindflydelsen på KKFO’erne.
Bekymring for hvad beslutningen om omlægning fra fritidshjem til KKFO får af betydning for
børns ret til fri og egen tid.

19

Forældreråd og bestyrelser i BV
Klynge 3, FI Katrinedal, FI Rødkilde Skole La Bella, Fritidshjem
Præstkær og Saxoly Fritidshjem

Undrer sig over at forvaltningen arbejder mod at
ændre de nuværende afdelingsledere til teamkoordinatorer, idet de henviser til, at der i den
politiske aftale blev besluttet ”at der fastholdes
den samme økonomi, normering, ledelseskapacitet og medarbejdersammensætning som i
dag”
Ønsker at udvide at antallet af mulige medlemmer i forældrerådet på KKFO’en sådan at der
hvor der er flere end 5 matrikler, kan sikres at der
kan sidde en forældrerepræsentant fra alle matrikler.
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Det er ikke tydeligt om medarbejderrepræsentanterne har stemmeret.
Forslag om at skolebestyrelsen i samarbejde
med forældrerådet udarbejder principper for
samarbejdet mellem skole og KKFO.
Forslag om at forældrerådet kan invitere skolelederen til at deltage på møderne eller under behandling af udvalgte punkter.
Ønsker at det er forældrerådet selv, som udpeger sin repræsentant til skolebestyrelsen, ved at
forældrerådet repræsenteres i skolebestyrelsen
af den til enhver tid siddende formand for KKFO
forældrerådet samt en suppleant fra KKFO forældrerådet.
Opfordrer til at antallet af medlemmer i skolebestyrelsen udvides.
Mener det er en fordel, at valget til skolebestyrelse og forældre ligger samtidigt.
Ønsker der bliver stillet krav om to årlige forældremøder.
Rammen for skolens pædagogiske råd skal beskrives tydeligere.
Optaget af, hvad der sker med de klynger, som
viser sig ikke at være bæredygtige.
20

Den selvejende Fritidsinstitution
”Amagerhylden” v/ Amager Fælled Skole

Ser frem til et tættere samarbejde mellem pædagoger og lærer og er tilfredse med de fritidspædagogiske principper.
Principperne for samarbejdet mellem KKFO og
skole bør udarbejdes i et ligeværdigt samarbejde mellem KKFO’ens forældreråd og skolebestyrelsen.
Ønsker det bliver obligatorisk at lederen af
KKFO’en, en forældrerådsrepræsentant samt en
medarbejder repræsentant fra KKFO har en fast
plads i skolebestyrelsen.
Vigtigt at tredelingen af budgettet fastholdes og
at der bliver et ligeværdigt samarbejde mellem
KKFO leder og skoleleder.

21

Skolebestyrelsen på Katrinedals
Skole

Mener at det vigtigste i oprettelsen af KKFO er, at
der skabes én samlet enhed, under skolens ledelse.
For at styrke enhedstænkningen, foreslår skolebestyrelsen at klubben ved Katrinedals Skole
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indlemmes i samme struktur under skolens ledelse.
Bekymret for manglende transparens i budgettet.

