DRAGØR KOMMUNE

Nordstrandskolen
Hartkornsvej 30  2791 Dragør  e-mail: nordstrandskolen@dragoer.dk
Telefon 32 89 04 00

Meddelelse - Udmøntning af budget 2019 på Nordstrandsskolen vedr. SFOomstrukturering
Meddelelse vedrørende den igangsatte proces i forbindelse med udmøntning af budget 2019
vedr. lukning af SFO Jægervejen, overflytning af børn fra Jægervejen samt sammenlægning
Nordstrandes SFO og Hartkorn SFO til én samlet SFO.
SAGSFREMSTILLING:
I forlængelse af budget 2019 skal der ske en omstrukturering af SFO-området. Der etableres
én samlet SFO for Nordstrandsskolen i lokalerne på Nordstranden og Hartkorn SFO’er. Dette
indebærer, at Jægervejens SFO lukkes.
Nordstrandskolen er i gang med at tilrettelægge de rigtige processer, samt at tilvejebringe de
fysiske rammer for omstruktureringen. Der er lagt vægt på at inddrage og involvere de
personalegrupper, der bliver påvirket, samt at få tilrettelagt den rigtige kommunikation og
dialog med forældre og børn, der bliver involverede i den fremtidige struktur.
Præmisser:
1) Fordelingen af de nuværende børn på SFO´er ses klasseopdelt i skemaet neden for:
Børn i klasse

Nordstranden

Hartkorn

0.C

24

O.D

24

O.E.

ikke på SFO

1
23

1.D

22

1

21

2.C

23

2.D
2.E

I alt

25

1.C

1.E

Jægervejen

25
23

3.C

26

3.D

25

3.E

25

I alt

94

1
169

23

286

Der skal således som udgangspunkt skabes plads til 2.C med 23 børn fra Jægervejen.
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2) Bygningsmæssige forhold:
Både for Nordstrandens og Hartkorns SFO er der behov for en bygge- og tilstandsrapport ift,
institutionernes
bygnings- og indretningsmæssige
forhold. Denne udarbejdes af
administrationen,
Plan
og
Teknik,
i
samarbejde
med
relevante
parter.
Rapporten skal indeholde vurderinger af:


Pladsbehov ift. antal børn og aktiviteter, garderober m.m.



Personalerelaterede forhold m.m.



Toiletforhold



Støj og lysforhold m.m.



Garderobepladser

3) Muligheder
Med henblik på at løse opgaven vedr. omstruktureringen af SFO´en på Nordstrandskolen 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.



Sikre adgang til gymnastiksal samt skolens øvrige faglokaler i SFO´ens åbningstid.



At arbejde for på skift at kunne tilbyde 2. og 3. klasserne på Nordstrandens SFO at
være Frilufts SFO i fremtiden.

Inddragelse og kommunikation:
Personalet:
Der bliver en arbejdsgruppe bestående af personalerepræsentanter fra de 3 SFO’er, en
lærerrepræsentant, indskolingsleder, SFO lederen samt skolelederen på Nordstrandskolen.
Arbejdsgruppen inddrages i udarbejdelse af analysen af bygge- og tilstandsrapporten. Dette
organiseres 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.
Forældre
Forældrene orienteres primært gennem nyhedsbrev og skoleintra. Der suppleres med
målrettede ekstra nyhedsbreve efter behov. Det påtænkes at afholde et fælles forældremøde.
Forældremødet skal dække informationsbehovet hos forældre til børn, der forlader
Jægervejens SFO, og samtidig tydeliggøre den nye SFO’s virke og organisering for den
samlede forældregruppe. Der afholdes forældremøde, hvor forældrene bliver inddraget i
processen.

4)Tidsplan for aktiviteter
Overflytningstidspunktet koordineres med Dragør Skole og sigtet er 1. maj.
I forbindelse med sammenlægningen foreslår vi, at SFO´en får nyt navn.
Vi indskriver ikke de kommende 0. klasser ind på de SFOér som lukkes.
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En foreløbig procesplan opstilles således:

Dato/periode
Januar / februar
2+19

Aktivitet
Bygningsinspektioner

Januar/
februar
2019
Januar-maj

December-maj

Ombygningsog
vedligeholdelsesplan
Klargøring,
Nordstandens
SFO/
Hartkorn SFO. Evt.
friluftsSFO
Personaleforberedelse,
Informationer
og
planlægning
af
overdragelse
Forældreinformation

Maj

Jægervejen flyttes

December-maj

Involverede
Plan & teknik, SFOog
skoleledelse,
projektgruppe
Forvaltning og SFOog skoleledelse
Plan
&
teknik,
skoleledelse,
SFOledelse,
projektgruppe
Personale og ledelse
på Nordstrandskolen

Ansvarlige
Plan & teknik , SFOledelse

Personale og ledelse

Projektgruppe
SFO-ledelse
SFO-ledelse

SFO personale

Plan & teknik
Plan & teknik

Skoleog
SFOledelse
og
projektgruppe

Det er først muligt, når der har været afholdt bygningsinspektioner og er blevet lavet
byggeplan, at lave et overslag på omkostningerne ifm. klargøring af SFO en.
Skoleudvalget den 17. januar 2019.
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