Høringssvar på styrelsesvedtægt for Dragør kommunes skoler og SFO.

Dragør d. 19/12-2012

Dragør Skole SFO forældreråd, personale og ledelse kommer med følgende svar:
Vedrørende samarbejdsaftalen:
Vi har følgende kommentar i forhold til udviklingen af SFO – forældrerådets beføjelser:
Der skal være klare definerede kompetencer for forældrerådene på SFO – området.
Kompetencerne skal afspejle de interesser, som den enkelte SFO- enhed har, og skabes af de
personer som har deres daglige gang på SFO - enhedens fritidsdel.
Kompetencerne, som bør foreligge i forældrerådet, skal alle omhandle de aspekter, som forældre
og personale i den enkelte SFO – enhed kan identificere sig med.
Det være sig:
-

Overordnede principper for økonomi.
Overordnede principper for pædagogik.
Ansættelse af personale.
Interesserer af anden art.

Skolebestyrelsen og forældrerådet kan sammen udarbejde overordnede principper for samarbejdet
mellem skole og SFO.
Jævnfør vejledningen til forældreråds repræsentanter, så er det nødvendigt at formalisere en
samarbejdsaftale mellem skolebestyrelse og forældreråd.
Argumentation for ovenstående:
Det er et vigtigt parameter, da de medlemmer der sidder i skolebestyrelsen ikke nødvendigvis har
børn i SFO – regi. Det skaber samtidig en sammenhængskraft mellem skole og SFO delen.
Da SFO´en er fordelt på fire matrikler, er betingelserne i forvejen vanskelige med henblik på de
ovenstående overordnede principper. Flere forældre har ytret, at de mangler dialogen og
nærhedsprincippet, og det kan bedre tilgodeses, hvis de får indflydelse på SFO´ens overordnede
principper.
Ud fra ovenstående er forældrerådet på Dragør Skoles SFO bevidste om, at ovenstående kriterier
kan skabes ud fra en aftale mellem skolebestyrelse og forældreråd.
Vi vil dog pointere, at kompetencefordelingen skolebestyrelser og SFO – forældreråd imellem, bør
være enslydende på tværs af skoledistrikterne, netop for sammenhængskraftens skyld.
Andre tilføjelser:

Under punkt II Rammen (side 17),skal ordlyden ”Børnehaveklasse” erstattes med 0. klasse.
Under punktet 0. klasse står der gentagne gange børnehaveklasse, det skal også ændres.
På vegne af forældrerådet på Dragør Skole SFO
Rikke Dam Wooller forældreråds formand & Rene Bojsen SFO – leder.

