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Meddelelse - Udmøntning af budget 2019 på Dragør Skole vedr. SFOomstrukturering

Meddelelse vedrørende den igangsatte proces i forbindelse med udmøntning af budget 2019
vedr. omstrukturering på SFO området.
I forlængelse af budget 2019 skal der ske en omstrukturering af SFO-området. Der etableres
én samlet SFO for Dragør Skole i lokalerne for Strandengens og Blushøjs SFO’er. Dette
indebærer, at børnene fra Jægervejens SFO flyttes og Jægervejens SFO lukkes.
Dragør Skole er i gang med at tilrettelægge processerne i forbindelse med omstruktureringen.
Der er lagt vægt på at inddrage og involvere de personalegrupper, der bliver påvirket.
Derudover at få tilrettelagt den rigtige kommunikation og dialog med forældre og børn, der
bliver involverede i den fremtidige struktur.
Præmisser:
1) Fordeling af de nuværende børn på SFO´er ses klasseopdelt i skemaet nedenfor:
Klasser/SFO
0A
0B
1A
1B
2A
2B
3A

Strandengen Blushøj
21
21
25
26
23
22
25

3B
i alt

Jægervejen

23

I alt

Går ikke på SFO
0
0
0
0
0
0
0
0

Eleverne skal som udgangspunkt fordeles med tre årgange på Strandengen og én årgang på
Blushøj. Ved indskrivningen til skoleår 2019/2020 vil kommende 0. årgang blive indskrevet på
Strandengens SFO.
På Dragørs skolers SFO arbejder vi for at fastholde en struktur, hvor årgangene er tilknyttet
samme afdeling. Vi er organiseret i årgangsteam, hvor der er et tæt samarbejde mellem
lærere og pædagoger på årgangen. Samtidig understøtter denne organisering skolens ønske
om, at børnene får relationer på tværs af de to klasser på en årgang.
2)Bygningsmæssige forhold:
For Blushøj og Strandengens SFO er der behov for en bygge- og tilstandsrapport i forhold til
institutionens bygnings- og indretningsmæssige forhold. Denne udarbejdes af den kommunale
administration, Plan og Teknik i samarbejde med relevante parter.
Rapporten skal indeholde vurderinger af:


Pladsbehov ift. antal børn og aktiviteter, støjforhold, garderober, personalerelaterede
forhold mm.



Toiletforhold



Støj og lysforhold m.m.



Garderobepladser



Vurdering af udeområdet

Muligheder
Med henblik på at løse opgaven vedr. omstruktureringen af SFO´en tilknyttet Dragør Skole er
det også væsentligt at forholde sig til mulige scenarier, der kunne bringes i anvendelse både
nu og fremadrettet. Disse kunne bl.a. være:


Muligheder for inddragelse af eksisterende faciliteter fx i form af uudnyttede kvm.

3)Inddragelse og kommunikation:
Personalet:
Fordeling af medarbejdere på Jægervejens SFO til Dragør Skoles SFO og Nordstrandskolens
SFO skal afklares. Denne afklaring skal være afsluttet medio januar.
Der bliver nedsat en arbejdsgruppe bestående af medarbejderrepræsentanter fra Strandengen,
Blushøj og Jægervejens SFO, skoleleder og indskolingsleder på Dragør Skole, samt
pædagogisk afdelingsleder på Strandengens SFO. Arbejdsgruppen inddrages i udarbejdelse af
bygge- og tilstandsrapporten. Dette påtænkes organiseret via decentrale såvel som centrale
personalemøder, der både afklarer operationelle forhold, men som også medvirker til at skabe
tryghed og tillid til det fortsatte SFO-arbejde.
I forbindelse med sammenlægningen foreslår vi, at SFO’en får et nyt navn.
Forældre
Indtil videre er forældrene blevet henvist til at søge informationer ved henvendelse til
skolelederen, indskolingslederen og de pædagogiske afdelingsledere på SFO’erne. Der bliver
holdt forældremøder for Jægervejens og Blushøjs forældre i forbindelse med overgangen til
klub. Der afholdes forældremøde, hvor forældrene bliver inddraget i processen.
Der skal overflyttes en årgang fra Strandengens SFO til Blushøj SFO. Denne forældregruppe
bliver indkaldt til et orienteringsmøde primo marts.
Forældrene vil løbende blive orienteret gennem SFO’ernes nyhedsbreve og forældreintra.
Tidsplan for aktiviteter:
Der arbejdes ud fra en plan, hvor børnene på Jægervejens SFO fortsætter frem til den 30.
april, hvorefter de skifter til klub pr 1. maj 2019.
Vi indskriver ikke kommende 0. klassebørn på SFO´er, der lukkes.
En foreløbig procesplan opstilles således:
Dato/periode
Januar 2019

Aktivitet
Bygningsinspektioner

Januar 2019

Vedligeholdelsesplan

Februar-maj

Eventuel renovering af
Strandengen
og
Blushøj

December-maj

Personaleforberedelse,
Informationer
og
planlægning
af

Involverede
Plan & teknik, SFOog skoleledelse.
Forvaltning og SFOog skoleledelse
Plan
&
teknik,
skoleledelse,
SFOledelse,
projektgruppe
Personale og ledelse
på Dragør Skole og
SFO

Ansvarlige
Plan & teknik , SFOledelse
Plan & teknik
Plan & teknik

Skoleog
SFOledelse
og
projektgruppe

December-maj
1. maj
1. maj

overdragelse
Forældreinformation
Børn overflyttes
klub
Børn overflyttes
Blushøj SFO

Personale og ledelse
til
til

SFO
og
personale

klub

Projektgruppe
og
SFO-ledelse
SFO og klub ledelse

