Kbh. K. 30. aug. 2019

Fritidsinstitutionen ved Den Classenske Legatskole
Kære forældre,
Situationen i Københavns Kommune er den, at på skole-specialområdet bruges der 135 millioner For meget,
og det vil være sådan en årrække frem. Dette skal bare lægges oveni alle de andre besparelser. Derfor vil
man i børne-& ungerepræsentationen lytte til det effektiviseringsforslag, der blev lagt ud i foråret vedr.
besparelser på fritidshjemsområdet. Effektiviseringsforslaget går i meget korte træk bl.a. ud på at hæve
forældrebetalingen, fra de 1040,- pr. måned til 1600,- pr. måned. Det lader sig ikke gøre på nuværende
tidspunkt da fritidshjemmene er under dagtilbudsloven. I dagtilbudsloven er der et loft på
forældrebetalingen på 30%. Hvis man i stedet opsiger driftsoverenskomsterne med fritidshjemmene og
tilbyder dem at blive KKFO (Københavns kommunes fritidsordning), kommer fritidshjemmet under
folkeskoleloven. I folkeskoleloven er der intet loft for forældrebetalingen til KKFO.
I effektiviseringsforslaget peges der også på at spare penge på lokaler, pædagoger og pædagogfaglig ledelse.
Det er planen at forslaget bliver vedtaget under budgetforhandlingerne i den kommende måned og
formentlig, vil vores driftsoverenskomst blive opsagt pr. 31. okt. 2019 så vi overgår til KKFO pr. 1. aug. 2020.
Hvis bestyrelsen accepterer kommunens tilbud om at blive kommunaliseret.
Hvad betydning får det for børn og personale?
Børne- og unge borgmester, Jesper Christensen, har et ønske om at lave en aftale om, at selvom man
kommunalisere fritidshjemmene, så får vi lov at: Bevare forældrebestyrelserne, bevare vores lokaler, have et
selvstændigt budget og bevare den pædagogfaglige ledelse. Selvom der netop blev peget på de punkter som
en besparelse i effektiviseringsforslaget. Ovenstående er bare et ønske, det er ikke besluttet.
Desværre er en sådan aftale også noget usikker. Selvom den bliver vedtaget nu, er der intet til hinder for, at
den bliver skrottet på et senere tidspunkt. F.eks. har Skolen ikke plads til de børn der er på vores fritidshjem,
men vi kan havne i en situation, hvor skolen vil blive pålagt at finde plads til børnene fra deres egen KKFO på
skolen. Den samme usikkerhed vil ligeledes være tilstede, i forhold til de andre ovenstående punkter.
I dagtilbudsloven er formålet med fritidshjem beskrevet under ti paragraffer, som beskriver det pædagogiske
indhold i arbejdet med børnene. I folkeskoleloven er der ikke tydelige krav for arbejdet med børnene i deres
frie tid. Fritidshjem er noget andet end KKFO/SFO. Fritidshjemmene har en stolt tradition med
fritidspædagogik, hvor formålet er at give børnene de bedste udviklingsbetingelser. Typisk er normeringerne
i selvejende fritidshjem bedre end i KKFO/SFOer, hvilket giver bedre muligheder for at se og arbejde med
børnene.
Børne- og ungeborgmester Jesper Christensen, har forsøgt at få den tidligere minister på området, til at
ændre dagtilbudsloven således at forældrebetalingen kan hæves. Hvis det var lykkedes ham, ville man ikke
ændre ved strukturen for fritidshjemmene.
Både selveje Danmark og Københavns Forældre Organisation har skrevet til den nye minister på området,
Børne-og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil og Børneordførene på Christiansborg. Formålet
er en lovændring så vi kan bevare fritidshjemmene.
Personalet har skrevet et brev til Børne-og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil det er ligeledes
sendt til børneordførene på Christiansborg, samt medlemmerne i Københavns kommunes Børne-og
ungeudvalget. Se brevet på vores hjemmeside.
Med venlig hilsen
Heidi Tanggaard Hansen,
Institutionsleder Fritidsinstitutionen ved den Classenske Legatskole.

