Udmøntning af budget 2019 på Store Magleby Skole vedr. SFOomstrukturering
Meddelelse vedrørende den igangsatte proces i forbindelse med udmøntning af budget 2019
vedr. lukning af SFO Sølyst og SFO Hovedgaden og overflytning af børn til hhv. SFO Kirkevejen
og SFO Tulipanen.
I forlængelse af budget 2019 skal der ske en omstrukturering af SFO-området. Der etableres
én samlet SFO for St. Magleby Skoles nuværende SFOlokaler i Tulipanen og på Kirkevejen.
Dette indebærer, at Sølyst SFO og Hovedgadens SFO lukkes.
Store Magleby Skole 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 på de nuværende børn på SFO´erne ses klasseopdelt i skemaet neden for:
Klasser/SFO
0A
0B
0C
1A
1B
1C
2A
2B
2C
3A
3B
3C
i alt

Tulipanen Kirkevej Hovedgaden Sølyst
24
23
24
23
27

I alt

Går ikke på SFO

24
19

1
25
24

22

3

2
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Der skal således som udgangspunkt skabes plads til 56 børn fra Hovedgaden og 43 børn fra
Sølyst. Det naturlige scenarie vil derfor være, at Hovedgaden rykkes til Tulipanen (i den gamle
skolebygning på selve skolen), og Sølyst rykkes til Kirkevejen. Der vil herefter være ca. 150
børn og ca. 12 voksne på hver SFO-matrikel.
2) Bygningsmæssige forhold:
Både for Tulipanen og Kirkevejen er der behov for en bygge- og tilstandsrapport ift.
institutionernes bygnings- og indretningsmæssige forhold. En af de helt store udfordringer er
den manglende plads på Tulipanens SFO til 50 ekstra børn, hvilket der skal udarbejdes et reelt
forslag til at afhjælpe. Denne udarbejdes af administrationen, Plan og Teknik, i samarbejde
med relevante parter.
Rapporten skal indeholde vurderinger af:



Pladsbehov ift. antal børn og aktiviteter



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 St. Magleby 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.



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



Vurdering af mulighederne for at inddrage den gamle gymnastiksals omklædningsrum
til anvendelse af plads til tørreskabe etc. toiletter og garderobepladser.



Inddrage nuværende lærearbejdspladser, der ligger i umiddelbar forlængelse af den
nuværende SFO på Tulipanen. Hvis disse inddrages til SFO, skal der skabes plads til de
ca. 20 lærerforberedelsespladser andetsteds på skolen. Samt separate rum til printere,
kopimaskiner m.m. I den forbindelse kan man overveje at inddrage dele af
Uddannelsesvejledningens kontor og Ungdomsskolens undervisningslokale i skolens
kælderetage.



Overvejer mulighederne i forhold til Tandplejens lokaler i den gamle
gymnastiksalsbygning, når Tandplejen centraliseres på Nordstrandskolen, (undtaget
det profylaktiske område, der stadig har tilgængeligt lokale på Store Magleby Skole).

Disse scenarier kræver overvejelser, planer og økonomi, og derfor foreslås en proces til
hurtigst muligt at afdække helt reelle behov og udarbejde præcise løsningsforslag.
4) Inddragelse og kommunikation:
Personalet:
Der er nedsat en arbejdsgruppe bestående af personalerepræsentanter fra de 4 SFO´er, den
nuværende leder af Kirkevejens SFO og lederen af Tulipanens SFO, samt skolelederen på St.
Magleby Skole. Arbejdsgruppen inddrages i udarbejdelse af bygge- og tilstandsrapport.
Arbejdet med at skabe den rette inddragelse og gennemsigtighed i forhold til processen
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.
Personalets konstruktive arbejde med omstruktureringen ses også i ønsket om, at St. Magleby
Skoles SFO samlet får et nyt navn, så ingen af de 4 gamle navne vil være i spil efter
sommeren 2019. Navneforslaget vil blive udarbejdet af personalet og fremlagt til politisk
godkendelse forår 2019.
Samtidig er personalet naturligvis nøglen til at håndtere implementeringen
Kommunalbestyrelsens beslutning over for børnene i SFO´erne og deres forældre.

af

Forældre
Indtil videre er forældrene blevet henvist til at søge informationer ved henvendelse til
skolelederen. Dette er fortsat intentionen, men i takt med afdækkende byggeanalyser og
tidsplaner udarbejdes, vil personalet kunne informere mere direkte ude på de enkelte
lokationer. I starten af det nye år, fx ultimo januar, vil der være så detaljerede og
gennemarbejdede flytteplaner, at forældre dels kan orienteres samlet, dels løbende opdateres
af personalet via opslag, beskeder på Intra mv. Der afholdes forældremøde, hvor forældrene
bliver inddraget i processen.
5)Tidsplan for aktiviteter
Indflytningstidspunktet afhænger af klargøringen af de bygninger de flytter til.
Det er personalets anbefaling, at der helt afhængigt af den bygningsmæssige tilpasning og
dennes færdiggørelse kan stiles efter en overdragelse fra Sølyst til Kirkevejens SFO senest pr.
1.4.2019 evt. 1.3.2019, og fra Hovedgaden til Tulipanens SFO 1.5.2019. Indslusningen af
børnene skal planlægges i detaljer af personalet over de næste par måneder, og det kan
komme på tale midlertidigt at sluse dele af 3.C fra Sølyst til Hovedgaden i en overgangsfase,
(se skemaet oven for).
Vi indskriver ikke de kommende 0. klasser på de SFO´er som lukker.
En foreløbig procesplan opstilles således:
Dato/periode
Januar 2019

Aktivitet
Bygningsinspektioner

Januar 2019

Tilstandsrapport ift.
institutionernes
bygnings- og
indretningsmæssige
forhold
Klargøring
og
ombygning,
Kirkevejen
Klargøring, Tulipanen
og St. Magleby Skole

Januar-marts

Februar-maj

December-maj

December-maj

Personaleforberedelse,
Informationer
og
planlægning
af
overdragelse
Forældreinformation

Marts-april
Maj

Sølyst flyttes
Hovedgaden flyttes

Involverede
Plan & teknik, SFOog
skoleledelse,
projektgruppe
Forvaltning og SFOog skoleledelse

Ansvarlige
Plan & teknik , SFOledelse

Plan
&
teknik,
SFOledelse
og
projektgruppe
Plan
&
teknik,
skoleledelse,
SFOledelse,
projektgruppe
Personale og ledelse
på Store Magelby
Skole

Plan & teknik

Personale og ledelse
SFO personale
SFO personale

Plan & teknik

Plan & teknik

Skoleog
SFOledelse
og
projektgruppe
Projektgruppe
SFO-ledelse
SFO-ledelse
SFO-ledelse

og

Det er først muligt, at lave et overslag på omkostningerne ifm. klargøring af de to SFO´er, når
der har været afholdt bygningsinspektioner og er blevet lavet byggeplan. Tilsvarende er det

heller ikke før der har været afholdt dialogmøder om behov med forældrene, at evt.
busomlægning kan planlægges.

