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Tekst med gult er de forslag, som er fremkommet efter høringen.

Fritidspædagogiske principper
Forslag

Nuværende status

Gengivelse af de fritidspædagogiske principper fra rammeaftalen. Formålet er at indhegne fritidspædagogikken med udgangspunkt i formålsparagraffen for fritidshjem under dagtilbudsloven.

Der er ikke beskrevet fritidspædagogiske principper i styrelsesvedtægten.

Pejlemærkerne for fritidsinstitutioner i København. Formålet er
at synliggøre indholdet i pejlemærkerne.

Der er en henvisning til pejlemærkerne i styrelsesvedtægten, men de er ikke – ligesom
for skolen – beskrevet udførligt.

Mål for stærkt samarbejde skrives ind i styrelsesvedtægten.
Formålet er at understrege samarbejdet mellem skole og KKFO
og synliggøre de eksisterende mål.

Der er i dag en henvisning
Stærkt samarbejde, men det er
ikke uddybet eller beskrevet
nærmere.

Styrket forældreindflydelse
Forslag

Nuværende

Der skal vælges et forældreråd på alle KKFO’er. Formålet er at
sikre, at der bliver valgt et forældreråd alle steder.

Det er ikke et krav i dag. Der
står blot, at skolelederen er ansvarlig for at der vælges et forældreråd på KKFO’en.

Hvis KKFO’en er delt på flere matrikler, har forældrene ret til at
vælge en forældrerepræsentant til forældrerådet fra hver af de
pågældende matrikler. Formålet er at sikre en bred repræsentation.

Det er ikke et krav i dag. Forslaget følger dagtilbudslovens
krav til repræsentation på dagtilbudsområdet.

Fagligt Indhold og Kvalitet

Forældrerådets kompetencer udvides til også at omfatte:
•
•

Ret til at deltage ved ansættelse af personale i
KKFO’en
Valg af temaer til fremme af forældresamarbejdet
og forældreengagementet i KKFO’en
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Der er tale om tilføjelser til forældrerådets nuværende kompetencer.

Formålet er, at forældrerådet inddrages i ansættelser af personale på KKFO’en, og at forældrerådet forholder sig til, hvordan
KKFO’en arbejder med at inddrage og samarbejde med forældrene.
En af forældrerepræsentanterne i skolebestyrelsen skal vælges
blandt forældrene i KKFO’en af skolens forældrekreds. Formålet er at sikre KKFO’ens perspektiv ind i skolebestyrelsens drøftelser, der hvor det er relevant.

Det er ikke et krav i dag. Der er
udelukkende krav om, at
KKFO’ens leder er repræsenteret (uden stemmeret) i skolebestyrelsen.

Der skal afholdes et årlige møde mellem skolebestyrelsen og
forældrerådet på KKFO. Formålet er at sikre, at der samarbejdes på tværs af skole og KKFO om den fælles opgave med at
skabe sammenhæng og gode overgange for børnene.

Det er ikke et krav i dag.

Der kan afholdes yderligere møder udover det årlige møde.
Skolebestyrelsen skal udarbejde principper for samarbejdet
mellem skolen og KKFO’en. Skolebestyrelsen skal inddrage forældrerådet i KKFO’en i udarbejdelsen af princippet.

Det er en mulighed i dag, men
ikke et krav.

Tilsynets omfang følger principperne for tilsyn i fritidshjem oprettet efter Dagtilbudsloven, samt det gældende tilsynskoncept, som er besluttet i Københavns Kommune.

Der står kun, at tilsynet skal
følge principper for tilsyn med
fritidshjem i dagtilbudsloven,
men det er ikke nævnt, at det
skal være Københavns Kommunes tilsynskoncept.

Antallet af forældrerepræsentanter i KKFO’ens forældreråd udvides til, at det er muligt at være 7 medlemmer.

Rådet består i dag af 3 eller 5
forældrerepræsentanter.

Forældrerådet kan invitere medlemmer af skolebestyrelsen
(herunder skolelederen) til at deltage i møder i forældrerådet.

I dag kan kun skolebestyrelsen
udpege et forældrevalgt medlem af skolebestyrelsen til at
deltage i forældrerådets møde.

