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Analyse af skolefritidsordningen i Aarhus Kommune 
 

1. Indledning 

 

Vilkårene for at drive skolefritidsordning – SFO – blev ændret med fol-

keskolereformen, der blev indført august 2014. Derfor er der nu, efter 

drøftelse med bl.a. organisationerne, lavet en analyse af SFO´en på de 

aarhusianske folkeskoler, som belyser en række centrale temaer.  

 

Formålet er at belyse, om de ændrede vilkår – folkeskolereform, ar-

bejdstidsaftale samt afledte kommunale beslutninger – har haft konse-

kvenser for SFO´en.  Dermed kan analysen tjene som afsæt for en 

drøftelse af SFO-tilbuddet, ligesom den kan give input til den forestå-

ende revision af Rammer for mål og indholdsbeskrivelse for SFO. 

 

Analysen indleder med at beskrive rammer og grundlag for SFO i Aar-

hus Kommune og stiller herefter skarpt på en række elementer, der kan 

tjene som indikatorer på, hvordan SFO´en har udviklet sig efter august 

2014. Analysen trækker i høj grad på eksisterende data og sammenstil-

ler disse for at kunne tegne et mere samlet billede.  

 

SFO´en anskues fra tre forskellige vinkler: 

 

 
 

Skoleåret 2013-2014 anvendes som ”baseline-år”, fordi dette skoleår 

var det sidste ’almindelige’ år, inden folkeskolereformen blev gennem-

ført. I de tilfælde hvor 2013 afviger fra de foregående år, anføres dette. 

Der findes stort set ikke nationale målinger, der kan tjene som sammen-

ligningsgrundlag, men hvor det er muligt, inddrages disse. På den bag-

grund beskrives udviklingen frem til i dag. Det generelle billede, der teg-

nes i analysen, dækker over betydelige lokale forskelle, men sigtet i 

denne sammenhæng er at identificere mere overordnede tendenser, 

karakteristika mv. 
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2. Rammer og grundlag for SFO i Aarhus Kommune 

 

Der er SFO på 44 af i alt 46 folkeskoler, idet de to heldagsskoler, Tovs-

højskolen og Søndervangskolen, ikke har et SFO-tilbud.1 SFO´erne va-

rierer i størrelse mht. antal indskrevne børn og medarbejdere. Den 

mindste SFO har under 100 indskrevne børn, mens den største har 

over 600. Gennemsnitligt har en SFO knap 300 indmeldte børn. 

 

Tilsvarende varierer antallet af medarbejdere – fra ca. 10 til knap 35. 

Gennemsnitligt er der knap 20 ansatte i en SFO.Ledelsesmæssigt er 

SFO organiseret, så det overordnede ledelsesansvar ligger hos skolele-

derne, mens den egentlige ledelse er placeret hos en SFO-leder, pæ-

dagogisk leder el. lign. Derudover er der SFO´er, som har fritidspæda-

gogiske ledere. De refererer til SFO-lederen og varetager den daglige 

pædagogiske ledelse.  

 

2.1 Lovgrundlag for SFO  

Folkeskoleloven udgør lovgrundlaget for såvel folkeskole som SFO. Det 

er op til den enkelte kommunalbestyrelse at beslutte, om man vil tilbyde 

en skolefritidsordning i kommunen jf. folkeskoleloven:  
 

§3 Stk. 7. Folkeskolen kan tilbyde børn optagelse i en skolefritidsord-
ning, hvis børnene er optaget i skolen eller har nået den alder, hvor 
de tidligst ville kunne optages i børnehaveklasse.  

 

Hvis en kommunalbestyrelse beslutter at etablere en skolefritidsord-

ning, er den forpligtet til at fastsætte en mål- og indholdsbeskrivelse for 

skolefritidsordningerne, der er i overensstemmelse med den gældende 

bekendtgørelse (§ 3, stk. 7).2 

 

Det følger af folkeskoleloven, at SFO indgår som en integreret del af 

skolen. Det betyder, at folkeskolens formålsbestemmelse gælder for 

SFO´en, og at skolelederen har den fulde ledelsesmæssige kompe-

tence. Byråd, skoleleder og skolebestyrelse har tilsammen tilsynsfor-

pligtigelsen med skolen. 

 

Den seneste ændring af folkeskoleloven i forbindelse med folkeskolere-

formen betød, at der blev åbnet mulighed for, at pædagoger og andet 

                                                      
1 Undervisningstiden på de to helhedsskoler skoler er fra 8-16. SFO er derfor nedlagt 

som pasningstilbud, og i stedet indgår personalet herfra som en del af heldagsskolen. Der 
er dog fortsat tilbud om pasning kl. 06.30-08.00 og 16.00-17.00 på de to heldagsskoler. 
2 Bekendtgørelse om krav til indholdet af mål- og indholdsbeskrivelser for skolefritidsord-
ninger; vedtaget i Folketinget d.23. juni 2014.  

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=163977
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=163977
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personale med relevante kvalifikationer, kan varetage undervisning in-

den for områder, hvor de har undervisningskompetence; fx understøt-

tende undervisning.3  

 

2.2 Byrådsbeslutninger vedr. SFO i Aarhus 

I 1986 besluttede byrådet at etablere de første skolefritidsordninger i 

Aarhus. Det blev endvidere besluttet at oprette forældreråd til de børn, 

der er optaget i ordningen. SFO-forældrerådets primære opgave var at 

formidle forældresynspunkter og medvirke til samarbejde med skolefri-

tidsordningens leder og personale.  

 

SFO i styrelsesvedtægten 

Styringen af SFO er beskrevet i styrelsesvedtægten for skolerne i Aar-

hus.4 I 2007 vedtog byrådet en ny styrelsesvedtægt, der betød, at  

SFO-forældreråd blev en del af skolens formelle styrelse. 

 

I forbindelse med den seneste revision af styrelsesvedtægten i 2014 var 

der en drøftelse af, om det skulle være op til skolebestyrelserne selv at 

beslutte, om de ønskede at etablere SFO-forældreråd. Der var ikke 

umiddelbart opbakning til ideen, og forslaget blev derfor ikke blev en del 

af den endelige byrådsindstilling.  

 

Byrådet vedtog i stedet, at der senest inden udgangen af indeværende 

byrådsperiode (2014-17) skal tages stilling til, om der fortsat skal være 

krav om oprettelse af SFO-forældreråd på skoler med en SFO.5 

 

Styrelsesvedtægten fastslår følgende om forholdet mellem skolebesty-

relsen og SFO-forældreråd: 

 

Om skolebestyrelsen  At skolebestyrelsen fører tilsyn med sko-

lefritidsordningens virksomhed  

 

 At skolebestyrelsen kan beslutte: 

 At mindst en af forældrerepræsentan-

terne i skolebestyrelsen skal vælges 

blandt forældre med børn i SFO. 

 At lederen af SFO […] kan deltage i 

skolebestyrelsesmøder uden stemme-

ret.  

 

 

 

                                                      
3 Understøttende undervisning defineres i folkeskoleloven §16 a. på følgende vis ”Under-
visningen i folkeskolens fag, jf. §§ 5, 9 og 11, og obligatoriske emner, jf. § 7, suppleres af 
understøttende undervisning. Den understøttende undervisning skal anvendes til forløb, 
læringsaktiviteter m.v., der enten har direkte sammenhæng med undervisningen i folke-
skolens fag og obligatoriske emner, eller som sigter på at styrke elevernes læringspara-
thed, sociale kompetencer, alsidige udvikling, motivation og trivsel”.    
4 Styrelsesvedtægt for folkeskolerne i Aarhus Kommune 
5 ”Folkeskolereformen”; vedtaget i byrådet d. 26. marts 2014. 

https://www.aarhus.dk/~/media/Dokumenter/MBU/VI/BORGER/Styrelsesvedtaegt-for-folkeskolerne/Styrelsesvedtaegt.pdf
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 At skolebestyrelsen skal: 

 Høre SFO-forældrerådet ved behand-

ling af sager om SFO´en. 

 Mødes to gange om året med SFO-for-

ældrerådet 

 Udarbejde samarbejdsaftale med 

SFO-forældrerådet 

 

Om SFO forældreråd  At der i hver SFO vælges et SFO-foræl-

dreråd. 

 SFO-forældrerådet vælges af og blandt 

forældre til børn i skolefritidsordningen 

 Forældrerådets primære opgave er at 

formidle forældresynspunkter og med-

virke til et samarbejde med SFO´ens 

leder og personale.  

 SFO-forældrerådet har indflydelse på:  

 Udarbejdelse af mål og principper for 

SFO´ens virksomhed  

 Udarbejdelse af principper for 

SFO´ens budgetforslag inden for de 

gældende rammer  

 Arrangementer og møder med foræl-

drene, skole-hjem samarbejdet m.v.  

 Udarbejdelse af forslag til principper 

for SFO´ens indretning, lokaleetable-

ring og lokaleanvendelse  

 Ansættelse af personale i skolefritids-

ordningen  

 Evaluering af skolefritidsordningens 

virksomhed, herunder forældresamar-

bejdet  

 

 

Mål og indholdsbeskrivelse for SFO 

I 1988 vedtog man den første ramme for SFO. Den gældende byråds-

beslutning om ”Rammer for mål og indholdsbeskrivelse for SFO i Aar-

hus Kommune” blev truffet i 2010.6 Rammerne var en udmøntning af 

dels den daværende Børne- og ungepolitik, dels de overordnede effekt-

mål i Børn og Unge. Rammerne fastsatte et lokalt råderum til at kunne 

prioritere pædagogiske indsatser og anvendelse af ressourcer. Opga-

ven med at beslutte en mål- og indholdsbeskrivelse for SFO blev såle-

des delegeret til den enkelte skolebestyrelse. 

 

I forbindelse med folketingets vedtagelse af ændringer af folkeskolelo-

ven er der udsendt ny bekendtgørelse for mål og indholdsbeskrivelse 

                                                      
6 ”Rammer for mål og indholdsbeskrivelse for SFO i Aarhus Kommune; vedtaget i byrådet 
d. 24. juni, 2010. 

https://www.aarhus.dk/~/media/Dokumenter/MBU/VI/SFO/Maal-og-rammer-for-SFO.pdf
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for SFO. Det betyder, at Aarhus Kommunes mål og indholdsbeskrivelse 

for SFO som minimum skal eftergås mhp. revision.7  

 

Lektiehjælp i SFO 

I 2007 vedtog byrådet, at alle fritidstilbud til skolesøgende børn og unge 

– herunder SFO – skal omfatte et tilbud om lektiehjælp.8 Tilbuddet orga-

niseres efter principper, der fastlægges af skolens bestyrelse. Tilbuddet 

er frivilligt, så forældrene kan selv vælge, om de ønsker at benytte sig 

af det.  

 

Med folkeskolereformens vedtagelse blev lektiehjælp og faglig fordy-

belse fra 1. august 2015 en integreret del af den samlede skoledag for 

alle elever. Det betyder, at den samlede undervisningstid består af to 

hovedelementer: Undervisning i fagene og understøttende undervis-

ning.  Når lektielæsning er blevet en obligatorisk del af undervisningsti-

den, bortfalder behovet for et lignende obligatorisk tilbud i fritidsdelen. 

Det bør i stedet være en lokal beslutning, om der er behov for at tilbyde 

lektiehjælp i fritidsdelen. 

 

Besparelsesforslag 2016: Overførsel af 4.kl. til fritidsklub 

Forligskredsen bag budgetforlig 2016 har aftalt, at fritidstilbuddet til børn 

i 4. klasse skal flyttes fra SFO til fritidsklub. Forslaget træder i kraft fra 

den 1. august 2017. 

  

                                                      
7 Børne og Unge udvalget fik en orientering om revision af ”rammer for mål og indholds-

beskrivelse for SFO i Aarhus Kommune” d. 12. nov. 2014. 
8 ”Indstilling om lektiehjælp i Børn og Unges fritidstilbud”, vedtaget i byrådet d. 13. juni 
2007. 
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3. SFO´en som et attraktivt tilbud.  

Børnenes og deres forældres brug og oplevelse af SFO´en 

 

For at belyse hvordan SFO´en har udviklet sig som tilbud ift. børnene 

og deres forældre efter august 2014, er følgende data inddraget: 

 

 Udvikling i antal indskrevne børn i skoleårene 2013-16 

 Forældretilfredshedsundersøgelsen 2013 og 2015 

 Trivselsmåling SFO 2013, 2014 og 2016 

 Åbningstider i SFO´en 

 

Nedenfor præsenteres hovedpointer og de væsentligste tendenser i 

materialet.  Derefter uddybes de enkelte emner. 

 

Overordnede pointer og tendenser 

 

Helt overordnet kan det konstateres, at der ikke er sket et markant 

fravalg af SFO-tilbuddet efter august 2014, om end der har været et 

mindre fald i det samlede antal indskrevne børn (fig.1). 

 

Generelt er indskrivningsmønsteret i SFO´en cyklisk, så der er flest 

indskrevet ved skoleårets start, hvorefter tallet falder henover skole-

året. Dette er ikke et nyt fænomen, men var også tilfældet inden fol-

keskolereformen. 

 

Ser man nærmere på klassetrinnenes brug af tilbuddet, fremgår det, 

at det først og fremmest er 4.kl., der vælger tilbuddet fra (fig.2). Dette 

matcher resultaterne fra børnenes trivselsundersøgelser: Her er bør-

nene fra 4.kl. mindre tilfredse med tilbuddet end de øvrige klassetrin 

(fig.3 og fig. 4). Tendensen ses også før august 2014, men synes at 

blive forstærket efter. 

 

Af de i alt 40 SFO´er, der har aftenåbent, angiver det store flertal at 

det er et tilbud, der primært er rettet mod de store årgange i SFO´en. 

 

 

3.1 Udvikling i antal indskrevne børn i SFO skoleårene 2013-16 

Udviklingen i antallet og andelen af indskrevne børn i skoleårene 2013-

16 er følgende: 

 

Ser man på det samlede antal indskrevne i de tre skoleår, så er der 

stort set det samme antal børn indskrevet i august 2016, som der var i 

august 2013 (fig. 1).  

 

Da antallet af børn i aldersgruppen er steget svagt i perioden, er den 

samlede andel af børn, der starter i SFO i august, faldet: fra 94 % (au-

gust 2013) til 90% (august 2016).  

 



 

 

1. december 2016 

 

Side 7 af 32 

Som nævnt er det et gennemgående træk henover perioden, at der er 

en cyklisk bevægelse i indskrivningsmønsteret: Antallet af indskrevne 

børn topper i skoleårets start for derefter at falde i løbet af skoleåret 

(fig.1).   

 

Denne tendens viser sig som en forskel klassetrinene imellem: Jo hø-

jere klassetrin, jo færre indskrevne ved skoleårets start og jo flere ud-

meldinger i løbet af året. Denne tendens ses tydeligere fra 3. kl. og 

mest markant i 4.kl. (fig. 2). 

 

Det cykliske mønster og den faldende indskrivning i takt med, at bør-

nene bliver ældre er ikke et nyt fænomen, men det ser ud til, at det for-

stærkes efter folkeskolereformen. Det gælder særligt 4. kl., hvor både 

indskrivningsandelen i august og udmeldingen i løbet af skoleåret vok-

ser. 

 

Fig. 1 Antal elever 0.-4. kl. samt antal indskrevne i SFO i skoleårene 2013-16 

 
OBS.: 2013 var generelt er godt år for SFO’erne mht. antallet af indskrevne.  Sep. 2013 er 
den måned, hvor indskrivningen har været højst, når man kigger helt tilbage til 2010. 
Selve indskrivningsmønsteret ser ud på lignende vis i 2011 og 2012. 
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Fig. 2 Andele indskrevne i SFO fordelt på klassetrin i skoleårene 2013-16 

 
 

3.2 Forældretilfredshedsundersøgelsen – SFO 2013 og 2015 

Hvert andet år gennemføres der en forældetilfredshedsundersøgelse på 

alle aarhusianske folkeskoler. De to seneste undersøgelser blev gen-

nemført i 2013 og 2015. I undersøgelsen indgår spørgsmål om foræl-

drenes tilfredshed med SFO´en – dels samlet set, dels ift. en række 

specifikke forhold. 

 

Den samlede tilfredshed 

Den samlede tilfredshed med SFO i 2015 er på 77 %. Der findes ikke 

nationale målinger af forældrenes tilfredshed med SFO, men i 2015 

blev der gennemført en national måling af forældrenes tilfredshed med 

skolen. Her var den samlede tilfredshed 67%.  

 

Udviklingen i besvarelserne vedr. SFO i Aarhus viser, at forældrenes til-

fredshed er blevet mindre: Der har været fald i den generelle tilfredshed 

fra 2013 til 2015. Faldet er på 5 %-point (fra 82% til 77%). Til sammen-

ligning er tilfredsheden med undervisningsdelen faldet med 2 %-point i 

perioden. Samtidig er der en stigning i antallet af forældre, der er util-

fredse på 3 % point. Man kan altså sige, at der har været en udvikling i 

den ”forkerte” retning i begge ender af spekteret. Og at denne udvikling 

har været mere markant i SFO-delen end i undervisningsdelen. 
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Fig. 3 Forældretilfredshedsundersøgelsen 2013 og 2015 

 
 

Zoomer man ind på de enkelte klassetrin, viser der sig ikke de store for-

skelle i forældrenes tilfredshed. Andelen af forældre, der er ’tilfredse’ el-

ler ’meget tilfredse’ er 80 % i 0. klasse, mens andelen ligger mellem 76 

% og 78 % i 1.-4. klasse. 

 

Fig. 4 Forældretilfredshedsundersøgelsen 2015 – opdelt på klassetrin 

 
 

Tilfredshed ift. underspørgsmål 

Ser man på underspørgsmålene, der stiller skarpt på mere specifikke 

forhold i SFO, så har der været et fald i tilfredsheden på otte ud af 18 

underspørgsmål. På de resterende ti underspørgsmål har der ikke væ-

ret en udvikling. 
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De otte underspørgsmål med fald i tilfredsheden: 

Underspørgsmål  Fald %-point 

1 Samarbejdet mellem SFO og hjem alt i alt -7 

2 Kontakten til personalet -6 

3 Personalets indsats for at udvikle dit barns so-

ciale kompetencer 

-6 

4 SFO’ens pædagogiske indsats i forhold til dit 

barn 

-5 

5 SFO’ens indsats for at begrænse mobning -5 

6 De udendørs faciliteter og arealer*  -4 

7 Aktiviteterne i SFO’en -3 

8 SFO’ens indsats for at stimulere dit barns krea-

tivitet og fantasi 

-2 

* Faldet i tilfredsheden med de udendørs faciliteter er særlig for SFO. Tilfredsheden var 

uændret fra 2013 til 2015 på undervisningsdelen.  

 

Samtidig har der været et fald i tilfredsheden på tre ud af de fire para-

metre, der betyder mest for forældrenes samlede tilfredshed med SFO.9 

Det er:  

 Aktiviteterne i SFO’en (nr. 7 i tabellen) 

 SFO’ens indsats for at stimulere dit barns kreativitet og fantasi 

(nr. 8) 

 SFO’ens pædagogiske indsats i forhold til dit barn (nr. 4) 

 

Tendenser i kommentar-besvarelser 

I forældretilfredshedsundersøgelsen er det også muligt at skrive kom-

mentarer. I 2015 var der i alt 2213 unikke kommentarer, som blev afgivet 

af forældre med børn i SFO-tilbud. Der er lavet en analyse af disse kom-

mentarer, der baserer sig på 111 tilfældigt udvalgte forældrekommenta-

rer. Dette svarer til ca. 5 % af alle kommentarerne om SFO.  

 

Helt overordnet gælder det for kommentarerne, at de enten italesætter 

en generel ros eller en specifik kritik. De kan overordnet rubriceres un-

der følgende temaer: 

Tema Kommentarer i % 

Ros til personalet/SFO’en 28 % 

Flere (udendørs) aktiviteter/mindre ’opbeva-

ring’ 

20 % 

Kritik af personalet/ledelsen/den pædagogiske 

indsats 

19 % 

Mere kommunikation/forældresamarbejde/kritik  13 % 

Flere pædagoger/flere ressourcer 12 % 

For dyrt efter folkeskolereform 12 % 

SFO mindre attraktiv pga. længere skoledage 7 % 

Indendørs fysiske rammer/toiletforhold 7 % 

Udendørs fysiske rammer 4 % 

                                                      
9 Betydningen af de enkelte spørgsmål er blevet undersøgt ved hjælp af en statistisk re-
gressionsanalyse. 
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Det mest gennemgående tema handler om generel ros til personalet for 

deres indsats i SFO’en (28 %).  

 

De øvrige temaer omhandler konkrete forhold i SFO-regi, som kritise-

res/ønskes forbedret. Det væsentligste tema her handler om, at foræl-

drene ønsker flere aktiviteter i SFO’en, der opfattes som i for høj grad at 

være opbevaring (20%). En anden gruppe kommentarer efterlyser enga-

gement og fokus på den pædagogiske indsats blandt personalet (19%).  

 

Ift. SFO efter folkeskolereformen italesætter 12% af kommentarerne, at 

SFO-tilbuddet er blevet for dyrt efter skolereformen, fordi børnene bruger 

mindre tid i SFO’en. Dette tema relaterer sig til en anden gruppe kom-

mentarer (7 %), der peger på, at SFO’en er blevet mindre attraktiv, fordi 

den lange skoledag gør, at der ikke er det samme behov for SFO’en. Der 

peges på, at dette også har konsekvenser for de forældre, der vælger 

fortsat at bruge SFO’en. De oplever, at tilbuddet er mindre attraktivt for 

deres børn, fordi mange af deres venner ikke er der.  

 

Kommentarerne i undersøgelsen viser således, at forældrene selv for-

binder dele af deres utilfredshed med afledte effekter af folkeskolerefor-

men på SFO-tilbuddet. 

 

3.3 Trivselsmålinger – SFO 

Hvert år gennemføres trivselsmåling på alle aarhusianske folkeskoler. 

Heri indgår et særskilt spørgsmål om børnenes trivsel i SFO´en.  

 

Fig. 5 Trivselsmålinger 2013-16 

 
 

Som det fremgår, er elevernes tilfredshed meget høj i alle tre år. Ande-

len, der er ’glad’ eller ’meget glad’ for SFO’en, er 94% i 2013 og stiger 

til 98% i 2016. Dermed er der ikke umiddelbart sammenhæng mellem 

forældrenes og børnenes oplevede tilfredshed. Der stilles ikke et sam-

menligneligt spørgsmål i undervisningsdelen, så derfor er det ikke umid-

delbart muligt at sammenligne med udviklingen her. 
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Zoomer man ind på de enkelte klassetrin, er der dog en interessant for-

skel: Eleverne i 0.-3. klasse er generelt mere glade for SFO´en end ele-

verne i 4. klasse. I 2016 er 77% af eleverne i 0. klasse ”meget glad”, 

mens det samme gælder mellem 70 % og 71 % i 1.-3. klasse og 53% af 

eleverne i 4.klasse Denne tendens gør sig gældende i alle tre år. 

 

Fig. 6 Trivselsmåling 2016 – opdelt på klassetrin 

 
 

3.4 Åbningstid - Aftenåbent 

Der er sendt et spørgeskema ud til alle SFO´er med henblik på at af-

dække om der er SFO´er, der har aftenåbent og i bekræftende fald hvor 

ofte og hvilke klassetrin der bruger tilbuddet. 

 

Tilmeldingerne viser, at det er reglen snarere undtagelsen, at SFO´erne 

ind i mellem har aftenåbent. Ud af i alt 44 SFO´er har 42 svaret. Deres 

svar fordeler sig således   

 

Aftenåbent - frekvens Antal SFO´er 

Årligt 9 

Månedligt 23 

Uge 8 

Ikke aftenåbent 2 

I alt  42 

 

Tilbagemeldingerne viser endvidere, at tilbuddet primært er henvendt til 

de større klasser; enten 4.kl. alene (ca. 12 SFO´er) eller både 3. og 4. 

kl. (ca. 20 SFO´er). 
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4. SFO´en som en attraktiv arbejdsplads.  

Medarbejdernes trivsel og udviklingsmuligheder 

 

Med henblik på at belyse hvordan SFO´en har udviklet sig som arbejds-

plads er følgende data/materiale inddraget: 

 

 Antal medarbejdere og personaleomsætning 

 Sygefravær 2013-2016 

 APV 2013 og 2015 

 Kompetenceudvikling 

 

Nedenfor præsenteres hovedpointer og de væsentligste tendenser i 

materialet.  Derefter uddybes de enkelte emner. 

 

 

Overordnede pointer og tendenser 

 

Antallet af fuldtidsansatte i SFO´erne er faldet i perioden, som et re-

sultat af mindre budget og kortere åbningstid. Forholdsmæssigt har 

faldet været størst blandt lederne i SFO (SFO-ledere og fritidspæda-

gogiske ledere). 

 

SFO har som udgangspunkt en højere personaleomsætning end un-

dervisningsdelen, hvilket først og fremmest skyldes pædagogmed-

hjælperne. I perioden efter implementeringen af skolereformen ses 

en forholdsmæssig større stigning i personaleomsætningen blandt 

pædagoger med ledelse i SFO´en.  

 

Sygefraværet i SFO´en er steget i løbet af perioden, og ligger i 2016 

over niveauet i 2013. Det gælder både det korte og det lange syge-

fravær, men tydeligst når det gælder det lange sygefravær. I sam-

menligning med undervisningsdelen er sygefraværet højere i 

SFO´en. Dette var også tilfældet før august 2014 og er således ikke 

en ny tendens, men fordi sygefraværet er steget forholdsmæssigt 

mere i SFO´en, er forskellen mellem undervisningsdelen og SFO´en 

blevet større.  

 

Ser man på medarbejdergrupperne i SFO´en, så er billedet entydigt, 

hvad angår det korte sygefravær. Det ligger over niveauet i 2013 for 

alle tre medarbejdergrupper: pædagogmedhjælpere, pædagoger og 

pædagoger med ledelse. Udviklingen er dog nu positiv for både pæ-

dagogmedhjælpere og pædagoger med ledelse, mens de seneste 

tal viser en mindre stigning for pædagogerne. 

 

Også det lange sygefravær er vokset for alle medarbejdergrupper; 

det gælder særligt pædagoger med ledelse. De nyeste tal viser dog 

en positiv udvikling for netop denne gruppe samt pædagogerne. 
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Overordnede pointer og tendenser - fortsat 

 

Resultaterne fra APV undersøgelser 2013-2015 viser, at den sam-

lede trivsel er faldet i SFO med 5 point i perioden. Til sammenligning 

er den uændret i undervisningsdelen. 

 

Ser man særskilt på den sociale kapital i SFO, så lå den i udgangs-

punktet over niveauet i undervisningsdelen. I dag er de på samme 

niveau.  

 

Folkeskolereformen har medført nye opgaver for SFO-personalet og 

har derfor affødt et behov for kompetenceudvikling. På den bag-

grund er bl.a.  KOPRA – Understøttende Undervisning iværksat.  

 

 

4.1 Antal medarbejdere og personaleomsætning 

 

Udviklingen i antal medarbejdere i skoleårene 2013-16 

Det gennemsnitlige antal fuldtidsstillinger i SFO er faldet i perioden: fra 

1159 til 923 fuldtidsansatte (fig.7).10 Samlet er der 236 færre fuldtidsan-

satte i SFO, hvilket svarer til et fald på ca. 20 %.  

 

Nedgangen i det samlede antal fuldtidsstillinger hænger sammen med 

SFO´ernes reducerede budget og kortere åbningstid. I forbindelse med 

beslutningen om finansieringen af implementeringen af folkeskolerefor-

men, besluttede byrådet, at åbningstiden i SFO skulle justeres som 

følge af den længere skoledag.11  

 

Det blev forudsat, at åbningstiden i SFO kunne reduceres med 10,5 ti-

mer ugentligt i skoleugerne. Den tilsvarende reduktion i budgettet om-

fattede både det beløb, der gives pr. barn til SFO og de ressourcer, der 

gives til børn og unge med handicap samt socialt udsatte. Desuden 

skete der en reduktion i budgettet i forhold til den tid, som de fritidspæ-

dagogiske ledere bruger sammen med børnene.  

 

Det er pædagogerne, der, som den største medarbejdsgruppe, også 

har oplevet det største fald, når man ser på det samlede antal stillinger.  

 

 

 

 

 

 

                                                      
10 Tallet for 2015/16 er et gennemsnit af skoleårets første syv måneder og derfor ikke helt 

sammenligneligt med tallene for de foregående to hele skoleår 
11 B2014-2017, bilag 3c 
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 Fig. 7 Antal fuldtidsstillinger – samlet og fordelt på de tre største medarbejdergrupper 

 
* Der er en lille gruppe ”øvrige”. Derfor summerer det ikke til det samlede antal ansatte. 
 

Ser man i stedet på andelen af stillinger, så er det pædagoger med le-

delse (SFO-ledere og fritidspædagogiske ledere), der har oplevet den 

største tilbagegang.12 Dette skyldes sandsynligvis en kombination af et 

fald i antallet af fritidspædagogiske ledere og udviklingen ift. SFO-leder-

stillinger efter reformen. I forbindelse med budget 2014 og implemente-

ringen af folkeskolereformen vedtog byrådet nemlig, at ”skolelederen 

fremover får kompetencen til at fastlægge skolens ledelsesstruktur, så 

den bedst matcher skolens konkrete behov. Dette skal ske inden for de 

eksisterende økonomiske rammer til ledelse på skolen på tværs af un-

dervisnings- og fritidsopgaven, i dialog med MED-udvalget og under for-

udsætning af tilslutning fra skolebestyrelsen” (B2014-17, bilag 3b). Det 

har medført ændringer i, hvordan ledelsen organiseres på skolerne ift. 

SFO og indskoling.  

Tabel 1 Udvikling i ledelse (uden skole- og vice-skoleledere og adm. ledere) 

  2013/14 2014/15 2015/16* 

Stillings- 

betegnelse SFO UV Øvrigt I alt SFO UV Øvrigt I alt SFO UV Øvrigt I alt 

Afdelings- 

leder 0,0 16,9 1,0 17,9 2,7 15,4 1,0 19,1 1,7 11,0 0,3 13,0 

Fritidsleder/ 

Fritidspæd. Leder 96,9 1,2 0,0 98,1 71,5 1,2 0,0 72,7 49,2 3,0 0,0 52,2 

Indskolingsleder 0,0 0,0 0,0 0,0 2,0 0,6 0,0 2,6 4,0 1,3 0,0 5,3 

Pædagogisk leder 0,3 11,8 0,0 12,0 2,5 18,9 0,0 21,4 10,6 32,8 0,0 43,4 

SFO-leder 39,8 1,0 0,0 40,8 35,1 1,0 0,0 36,1 23,2 1,0 0,0 24,2 

I alt 136,9 30,8 1,0 168,7 113,7 37,1 1,0 151,8 88,6 49,1 0,3 138,0 

             
* Skoleåret 2015/16 omfatter månederne august 2015-juni 2016. Tallene stammer fra LIS, 
og angiver ansættelsessted og udgangspunkt for aflønning. Der kan være oprettet delvis 
eller fuld afvigende kontering. Dette fremgår ikke af tabellen. 

                                                      
12  Ift. i fuldtidsstillinger, personaleomsætning og sygefravær behandles SFO-ledere og 

fritidspædagogiske ledere samlet, men de behandles adskilt i forhold til APV’en. Det skyl-
des, at førstnævnte opgøres på overenskomst, hvor det ikke umiddelbart er muligt at op-
dele de to, mens sidstnævnte opgøres på lederkoder. 
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Tabellen illustrerer flere væsentlige forhold. Først og fremmest er det 

samlede antal ledere på skoleområdet faldet i perioden. Samtidig er der 

kommet mere ledelse på tværs. Det fremgår af udviklingen for de for-

skellige stillingstyper: Antallet af SFO-ledere og fritidspædagogiske le-

dere falder, mens antallet af pædagogiske ledere og indskolingsledere 

vokser. Samtidig har en væsentlig del af de SFO-ledere, der er blevet 

efter skolereformen, en ændret stillingsprofil, så de nu også varetager 

opgaver i indskolingsdelen.  

 

Status pr. august 2016 er, at ca. halvdelen af SFO-lederne er blevet ef-

ter skolereformen. Der er nogle stykker, der er nyansatte som SFO-le-

dere efter 1. august 2014 – de resterende nyansatte er ansat som pæ-

dagogiske ledere eller indskolingsledere med ansvar for både indsko-

ling og SFO.   

 

Slutteligt viser tabellen også, at en øget andel af de pædagogiske le-

dere har deres har deres ansættelse i SFO og aflønnes herfra.  

 

Ser man på den faglige baggrund hos de indskolingsledere og pædago-

giske ledere, som er blevet ansat, er flertallet på en lærer-overens-

komst, mens en håndfuld er på BUPL-overenskomst.  

 

Med 2013/14 som baseline har pædagogerne oplevet en samlet tilba-

gegang på 19%-point og pædagogmedhjælperne på 22%-point mens 

pædagoger med ledelse har oplevet en tilbagegang på 42%-point. 
 
Fig. 8 Udvikling i andel af stillinger for faggrupperne 2013-2016 (2013/14 = 100 %), 
 

 
 
Som følge af udviklingen for de tre medarbejdergrupper, er den sam-
lede personalesammensætning i dag, at der forholdsmæssigt er en 
marginalt større andel af pædagoger, end der var i skoleåret 2013/14 
(fig. 9). For pædagogmedhjælperne er det stort set status quo. 
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Fig. 9 Medarbejdergruppernes andel af det samlede personale 

 

Personaleomsætning 

Udviklingen i personaleomsætningen blandt SFO-personalet sammen-

holdes med personaleomsætningen på undervisningsdelen og hele 

Børn og Unge for at have et sammenligningsgrundlag.13  Personaleom-

sætningen på SFO-området som udgangspunkt er væsentligt højere 

end på undervisningsdelen (fig. 10). I perioden 2013-2015 er der en lidt 

større stigning i personaleomsætningen på SFO-delen (3,8 %-point) 

end på undervisningsdelen (1,4 %-point). Den væsentligste stigning 

sker fra 2013 til 2014.  

 

Fig. 10 Personaleomsætning i SFO 2013-2015 

 

Zoomer man ind på de tre store medarbejdergrupper i SFO er der bety-

delig variation: generelt har pædagogmedhjælperne en væsentlig hø-

jere personaleomsætning end de øvrige medarbejdergrupper (fig.11). 

Og mens personaleomsætningen blandt pædagoger stiger i 2014, for 

derefter at falde svagt igen, så stiger den i hele perioden for pædagog-

medhjælperne. Tydeligst er dog udviklingen ift. pædagoger i lederstillin-

ger. Her stiger personaleomsætningen i hele perioden med samlet 7,7 

                                                      
13 Personaleomsætningen opgøres én gang årligt i november. De opgjorte tal er medar-

bejdere, der ikke længere har ansættelse i Børn og Unge. Dvs. at hvis en SFO-pædagog i 
stedet får ansættelse i en fritidsklub, vil dette ikke fremgå af opgørelsen. 
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%-point. Dette skal ses i lyset af, at det er stillingsbetegnelserne ”SFO-

leder” og ”fritidspædagogisk leder”, der har oplevet den største tilbage-

gang jf. s. 15. 

 

Fig. 11 Personaleomsætningen i SFO opdelt på medarbejdergrupper 

 

 

4.2 Sygefravær SFO 2013-2016 

Tallene for sygefravær er trukket for skoleåret 2013/14 kg 2014/15. Når 

der står skoleåret 2015/16 i tabellerne betegner det perioden marts 

2016 og så de foregående 11 måneder. I de få tilfælde, hvor den eneste 

udviklingen har taget en ny retning siden marts, er dette beskrevet. 

 

Sygefraværstallene viser, at både det korte og det lange sygefravær var 

højere i SFO end i undervisningsdelen i 2013 (fig. 13 og 14).14 Dernæst 

viser de, at både det korte og det lange sygefravær stiger i SFO og un-

dervisningsdelen fra 2013/14 til 2014/15 og falder så igen. Ser man 

særskilt på det korte sygefravær, er der i perioden samlet set en stig-

ning på 0,5 dag i SFO – dog med en positiv udvikling fra 2014/15 til 

2015/16 (fig. 13). Udviklingen i undervisningsdelen i samme periode er 

en samlet stigning på 0,92 dag.  

 

Fig. 12 Udvikling i det korte sygefravær i skoleårene 2013-2016 

 

                                                      
14 Sygefraværstallene er opgjort i antal sygefraværsdage (kalenderdage) pr. medarbejder 
(helårsansat) 
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Det lange sygefravær i SFO er steget mere end det korte, om end det 

også her er værd at bemærke, at der er en positiv udvikling fra 2014/15 

til 2015/16. I hele perioden er der en samlet stigning på 1,5 dag (fig.14). 

Til sammenligning har der været en samlet positiv udvikling på under-

visningsdelen, hvor det lange fravær nu er under niveauet i 2013, idet 

det er faldet med 0,62 dag. 

 

Fig. 13 Udvikling i det lange sygefravær i skoleårene 2013-2016 

 

Skifter man perspektiv, og ser i stedet på sygefraværet i forhold til med-

arbejdergrupperne i SFO er billedet mere broget.  

 

Når det gælder det korte sygefravær, så er det steget for alle medarbej-

dergrupper fra 2013/14 til 2014/15. Herefter falder det igen for pædago-

gerne og pædagogmedhjælperne, mens det fortsat stiger for pædago-

ger med ledelse. De seneste tal (august 2016) viser, at der nu er en po-

sitiv udvikling for pædagoger med ledelse, mens fraværet igen stiger for 

pædagogerne. 

 

Fig. 14 Udvikling i det korte sygefravær opdelt på medarbejdergrupper 2013-2016 

 
 

I forhold til det lange sygefravær har pædagogmedhjælperne umiddel-
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en vækst i det lange sygefravær for denne gruppe. Pædagogerne har i 

samme periode oplevet en samlet stigning i det lange sygefravær på 1 

dag men det bemærkes, at der har været en markant positiv udvikling 

fra 2014/15 til 2015/16. Mest prægnant er dog udviklingen for pædago-

ger med ledelse. Her er der en stigning på 8,27 dag i perioden. De se-

neste tal (august 2016) viser dog en positiv udvikling hos denne gruppe. 

 

Fig. 15 Udvikling i det lange sygefravær opdelt på medarbejdergrupper 2013-2016 

 

Ledelsesmæssigt er der et fortsat en stor opmærksomhed på at øge 

trivslen og nedbringe sygefraværet. 

 

4.3 APV for SFO 2013-2015 

Børn og Unge gennemfører APV-målinger hvert andet år. Der er såle-

des gennemført APV i 2013 og 2015. Desuden blev der i efteråret 2014 

gennemført en ekstraordinær APV på skolerne i kølvandet på imple-

menteringen af folkeskolereformen.  

 

I 2013 var medarbejdertrivslen højere i SFO end i undervisningsdelen. 

Herefter faldt den generelle medarbejdertrivsel i SFO mærkbart fra 

2013-2014, men er igen svagt stigende (figur 19). Samlet set er trivslen 

i SFO faldet med 5 point i perioden, mens den er uændret i undervis-

ningsdelen. Status er derfor, at trivslen i SFO og undervisningsdel stort 

set er på samme niveau i 2015. 
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Fig. 16 Udvikling i den generelle medarbejdertrivsel 2013-2015 

 
Skalaen går fra 0-100. Da trivselsundersøgelsen i 2014 blev kun gennemført på skolerne,  
er det samlede tal for Børn og Unge kun udgjort af skolerne. 

 

Går man tættere på de 28 underdimensioner, der ligger under den ge-

nerelle trivsel, har nedenstående dimensioner haft en mærkbar negativ 

udvikling fra 2013-2014.15 Til sammenligning var der mærkbar negativ 

udvikling på én underdimension i trivselsmålingen 2013.  

 

Dimension Negativ udvikling 

1 Trivsel 11 

2 Attraktive arbejdspladser 9 

3 Arbejdstempo 8 

4 Indflydelse 8 

5 Involvering i arbejdspladsen 8 

6 Forudsigelighed 8 

7 Arbejde-familie-konflikt 8 

8 Kvantitative krav 8 

9 Udbrændthed 8 

10 Rolleklarhed 7 

11 Tilfredshed med arbejdet 7 

12 Mening i arbejdet  6 

13 Ledelseskvalitet 6 

14 Stress  6 

15 Søvnbesvær 6 

16 Udviklingsmuligheder 5 

17 Belønning i arbejdet  5 

18 Rollekonflikter 5 

19 Socialt fællesskab 5 

20 Selvvurderet helbred 5 

 

Fra 2014 til 2015 er der mærkbar forskel på dimensionen trivsel, der er 

forbedret med 5 point. 

                                                      
15 Definitionen på ”mærkbar” forandring er, når der er en forskel på 5 eller der over ift. 

den forrige trivselsundersøgelse. Definitionen stammer fra Vejledningen i brugen af Tre-
dækker spørgeskemaet fra Det nationale forskningscenter for arbejdsmiljø. 
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Skifter man fokus til de tre væsentligste medarbejdergrupper i SFO, er 

det ikke muligt at beskrive udviklingen fra 2013 til 2014, fordi medarbej-

dergrupperne i SFO ikke er opgjort som selvstændige grupper i APV 

2013. Det betyder, at man kun kan se udviklingen fra 2014 til 2015, 

hvor der, som nævnt ovenfor, har været en fremgang. Her viser data, at 

det særligt er de to faggrupper pædagogmedhjælpere og de fritidspæ-

dagogiske ledere, hvis trivsel er steget. 

 

Fig. 17 Udvikling i trivslen hos de tre største medarbejdergrupper i SFO 

Som nævnt tidligere opgøres SFO-ledelsen som to separate grupper – SFO-ledere og fri-
tidspædagogiske ledere, når det gælder APV.  

 

Børn og Unge har gennem flere år arbejdet med at styrke den sociale 

kapital, fordi denne er en væsentlig forudsætning for, at man lykkes 

med at løse sine kerneopgaver. Social kapital kan betragtes som en 

egenskab, der bidrager til et godt arbejdsmiljø og samtidig sikrer, at le-

delse og medarbejdere i fællesskab kan løse virksomhedens kerneop-

gaver. 

 

Udviklingen i SFO-medarbejdernes oplevelse af social kapital viser, at 

den i 2013 var højere end den var i undervisningsdelen. I 2015 er de to 

på niveau med hinanden. SFO-medarbejderne oplevelse af social kapi-

tal falder med 4 point i perioden, mens undervisningsdelens stiger med 

2 point. 
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Fig. 18 SFO-medarbejdernes oplevelse af social kapital fra 2013-2015 

 

 

I forbindelse med implementeringen af folkeskolereformen har pædago-

gerne fået en ny rolle ift. bl.a. den understøttende undervisning. Derfor 

kan der være grund til at belyse temaerne ”rolle-klarhed” og rolle-kon-

flikt”. 

 

Ift. rolle-klarhed så har medarbejderne i både SFO og undervisningsde-

len oplevet en tilbagegang fra APV 2013 til APV 2014, hvorefter der er 

en svag stigning. Samlet set er tilbagegangen størst på SFO-området, 

der i APV 2015 ligger 6 point under niveauet i 2013. Undervisningsde-

len ligger 1 point under niveauet i 2013. 

 

Fig. 19 Udvikling i rolle-klarhed 2013-2015  

Note: Skalaen går fra 0-100. For rolle-klarhed ønskes så høj en værdi som muligt.  

 

Der er ikke data for medarbejdergrupperne i alle årene, men tendensen 

er, at pædagogerne ligger lavere ift. rolleklarhed end pædagog-med-

hjælperne og SFO-lederne.  

 

Når det gælder rolle-konflikt, er tendensen tilsvarende: Der har været 

en negativ udvikling i både SFO og undervisningsdelen fra APV 2013 til 

APV 2014, hvorefter der er en svag positiv udvikling. Samlet set er den 

negative udvikling størst på SFO-området, der i APV 2015 ligger 4 point 
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fra niveauet i 2013. Undervisningsdelen ligger 1 point fra niveauet i 

2013. Heller ikke når det gælder rollekonflikt, er der data for medarbej-

dergrupperne i alle årene, men generelt er tendensen, at pædagogerne 

ligger højere ift. rollekonflikt end pædagog-medhjælperne og SFO-le-

derne.  

 

Fig. 20 Udvikling i rolle-konflikt 2013-2015  

 
Note: Skalaen går fra 0-100. For rolle-konflikter* ønskes så lav en værdi som muligt.  

 

4.4 Kompetenceudviklingsforløb 

Med folkeskolereformen har SFO-personalet fået en række nye opga-

ver. På de fleste skoler varetager de dele af den understøttende under-

visning, men har også opgaver i lektiehjælp og faglig fordybelse.  SFO-

personalet får hermed en mere ny og fremtrædende rolle i skolens un-

dervisningsdel. Det har været op til den enkelte skole af at udvikle den 

understøttende undervisning, så den lever op til målsætningen om at 

understøtte elevernes faglige udvikling og trivsel.  

 

Mange skoler har givet udtryk for, at SFO-personalet oplever det som 

en udfordring at varetage undervisning, fordi det er uvant for dem at stå 

i de formelle læringsrum. Det kalder på, at de udvikler deres kompeten-

cer og redefinerer pædagogrollen.  En anden udfordring er udviklingen 

af lærer-pædagogsamarbejdet, så de to faggrupper reelt supplerer og 

understøtter hinanden på måder, der fører til øget læring og trivsel hos 

børn og unge.   

 

Udfordringerne har affødt et stort behov for kompetenceudvikling. På 

den baggrund er KOPRA – Understøttende Undervisning iværksat. 

KOPRA UU har fokus på didaktik og læreprocesser. På de overordnede 

linjer er det faglige indhold blevet fastlagt i et samarbejde med de fag-

lige organisationer, der sidder i KOPRAs følgegruppe (BUPL, ÅS, 

ÅSLF, FOA). Forløbet afsluttes med eksamen i diplommodulet ”Pæda-

gogfaglighed og læreprocesser”. Til sommer 2016 har ca. 120 SFO-

medarbejdere deltaget i forløbet fra i alt 21 skoler (dvs. knap 18 % af de 

ansatte pædagoger i SFO). 
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Derudover har Børn og Unge tilmeldt pædagogerne fra skolerne i om-

råde Oddervej (i alt 88) til et kompetenceudviklingsforløb, som er tilret-

telagt af BUPL og KL og finansieret af AP Møller Mærsks folkeskoledo-

nation. Forløbet tager afsæt i aktionslæring, afvikles lokalt og forløber 

over et fuldt skoleår. Også dette forløb afsluttes med eksamen i PD mo-

dulet ”Pædagogfaglighed og læreprocesser”. Både KOPRA UU og 

BUPL/KLs kompetenceudviklingsforløb prioriterer en stærk kobling mel-

lem teori og pædagogisk praksis.  

 

I område Grenåvej Øst og Horsensvej har pædagoger og lærere delta-

get i PLF kompetenceudviklingsforløb. Formålet har været dels at kvali-

ficere og kompetenceudvikle medarbejdere til at kunne anvende data 

systematisk, dels at skolerne formår at arbejde kollaborativt og at der 

opbygges fælles sprog, værdier og standarder for professionel praksis. 

Pædagogerne har deltaget i 2 x 1 uges kursus i forløbet.  Indholdet for 

skolepædagogerne har haft fokus på didaktik, dannelse, læring, læ-

ringsmål og evaluering. ” 

 

Behovet for efteruddannelse er der fortsat, men økonomien prioriteres 

ikke altid lokalt til SFO-medarbejdernes efteruddannelse. 
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5. Ressourcer  

 

Med henblik på at belyse hvordan ressourcetildeling og -forbrug til SFO 

har udviklet sig efter august 2014 belyses: 

 Budgettildeling og økonomisk status 

 Ressourceflow ml. SFO og undervisning 

 Brugen af To-voksen-ordning 

 

 

Overordnede pointer og tendenser 

 

Ressourceflowet mellem undervisningsdel og SFO følges gennem 

den omkontering, som skolerne foretager decentralt; det gælder 

både når SFO-personale varetager den understøttende undervisning 

samt øvrige aktiviteter der vares af SFO-personale i undervisningsti-

den. Det er en ledelsesmæssig opgave at følge op dette lokalt. Der-

udover har skolebestyrelser og fremover også SFO-forældrerådet til 

opgave at følge med i budget og regnskab for at se om midlerne an-

vendes fornuftigt. 

 

Udgifterne til ledelse på SFO-delen har ligget stabilt fra 2013-15, 

mens det tyder på, at de falder i 2016. Den udvikling stemmer 

overens med, at der har generelt har været et fald i antal ledere på 

skoleområdet, og at det er stillingskategorierne ”SFO-ledere” og ”fri-

tidspædagogiske ledere”, der har oplevet det største fald. Udviklin-

gen skal ses i lyset af muligheden for sammensætte ledelsen på sko-

lerne mere fleksibelt. 

 

Knap halvdelen af de aarhusianske skoler har valgt at benytte sig af 

muligheden for ”to-voksen-ordningen”. Tilbagemeldinger fra disse 

skoler viser, at implementeringen i det store og hele ikke belaster 

SFO-budgettet, idet udgifterne til evt. udvidet åbningstid i SFO finan-

sieres fra undervisningsbudgettet. Der er dog også undtagelser. 

 

På baggrund af ovenstående vil forvaltningen have et øget fokus på 

at forbedre arbejdsgange og praksis vedr. kontering. Lokalt foreslås, 

at SFO-forældreråd får større indsigt i anvendelsen af SFO´ens res-

sourcer. 

 

 

Budgettildeling og økonomisk status  

SFO´erne i Aarhus Kommune har deres eget selvstændige budget, som 

er adskilt fra undervisningsdelens budget. Jf. byrådsbeslutning kan der 

ikke flyttes budget mellem SFO og undervisning, og der aflægges selv-

stændigt regnskab for de to dele. I forbindelse med byrådets beslutning 

om at skolelederen har kompetencen til at fastlægge skolens ledelses-

struktur, så den bedst matcher skolens konkrete behov, blev det dog 
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besluttet, at dette skal ske inden for de eksisterende økonomiske ram-

mer til ledelse på skolen på tværs af undervisnings- og fritidsopgaven 

(B2014-17, bilag 3b). 

 

Budgettildelingsmodellen på SFO-området tildeler budget til fem over-

ordnede elementer: 

  

 Et beløb pr. barn  

 Beløb til socialt udsatte  

 Beløb til handicappede børn med vidtgående handicap 

 Beløb til børn med særlige behov (decentraliserede midler) 

 Et grundbeløb, bl.a. til ledelse 

 

For hvert barn SFO’en har indskrevet, gives der et beløb til SFO’en. I 

2016 er dette beløb pr. barn 20.658 kr. for 0.-3. klasse og 13.221 kr. for 

4. klasse.  

 

Derudover får SFO´erne midler til socialt udsatte, til børn med handicap 

og til børn med særlige behov. Det tildelte budget til socialt udsatte for-

deles efter objektive kriterier på baggrund af social forhold i skoledistrik-

tet. Det er fx elevernes fravær, behovet for PPR-foranstaltninger og an-

delen af tosprogede elever. Beløbet til børn med handicap ”følger bar-

net” og tildeles på baggrund af en vurdering af barnets funktionsned-

sættelse. Beløbet til børn med særlige behov, de decentraliserede mid-

ler, fordeles primært i forhold til antallet af SFO børn. 

 

Hver SFO får et grundbeløb til ledelse. På SFO-området svarer dette 

beløb til ca. 25 timer. Grundbeløbet skal dække de basisledelsesopga-

ver, der vurderes at være i enhver institution, uanset størrelse. Herefter 

varierer beløbet til ledelse med SFO’ens størrelse samt antallet af eks-

terne fysiske enheder.  

 

SFO har som udgangspunkt ikke et særskilt bygningsbudget og har til-

svarende ikke bygningsudgifter. Bygningsbudgettet tildeles skolen og 

består primært af følgende elementer:  

 

Budgettildelingsmodellen på skoleområdet tildeler ca. 70 % af byg-

ningsbudgettet efter kvm. Det kvm. areal, der anvendes, er rengjort 

areal. Udmøntningen svarer i budget 2016 til ca. 310 kr./rengjort kvm. 

Derudover tildeles budget efter følgende tre kriterier: 

 

 700 kr. pr. elev, samt 400 kr. pr. elev i SFO’en. (ca.13 % af det 

samlede budget tildeles efter dette kriterium). 

 Grundbeløb pr. skole på 400.000 kr.  Beløbet svarer ca. til en 

teknisk serviceleder (ca.10 % af det samlede budget tildeles ef-

ter dette kriterium). 

 Evt. svømmehal/svømmesal på hhv. 1.060.000 kr. og 500.000 

kr. (ca. 5 % af det samlede budget tildeles efter dette kriterium). 
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Kun hvis der er en ekstern SFO-bygning tilknyttet skolen, får SFO bud-

get til bygningsdrift. Der tildeles budget til sådanne bygninger på bag-

grund af det rengjorte areal; dvs. budgettet til en ekstern SFO bygning 

er 310 kr. x rengjort areal. I alt 15 SFO´er har en ekstern bygning. 

 

Huslejen til lejede bygninger betales centralt; dvs. at skolerne ikke har 

fået udlagt et budget til formålet.16  

 

Økonomiske forudsætninger ifm. implementering af folkeskolereformen 

I forbindelse med implementeringen af skolereformen, vedtog byrådet 

en række økonomiske forudsætninger17; herunder  

 

 At lærere og pædagoger (eller medarbejdere med relevante 

kompetencer) hver forestår 50 % af den understøttende under-

visning. Den endelig fordeling besluttes af skolelederen på den 

enkelte skole under hensyn til skolernes økonomiske og pæda-

gogiske prioriteringer. Ledelsens prioritering af brugen af det 

pædagogiske personale i den understøttende undervisning kan 

desuden være et ønske om at tilbyde pædagogiske fuldtidsstil-

linger, så skolen kan tiltrække og/eller fastholde dygtige og 

kompetente medarbejdere. 

  

 At åbningstiden i SFO reduceres med 10,5 timer ugentligt i sko-

leugerne pga. de længere skoledage. 

 

Netto bidrog SFO med ca. 65 mio. kr. til finansiering af folkeskolerefor-

men. De eksisterende takstprincipper blev fastholdt, og taksterne blev 

derfor reduceret svarende til budgetreduktionen på området. Dvs. at for-

holdet mellem udgifterne til SFO og forældrebetalingen som udgangs-

punkt er uændret. 

 

SFO´erne har reduceret deres opsparing i årene 2013-15 fra ca. 21 

mio. til ca. 8,5 mio. kr. En af forklaringerne er, at skolerne er i gang med 

at tilpasse sig konsekvenserne af folkeskolereformen.  

 
 
Tabel 2 Regnskabsresultat og akkumuleret status på SFO området 2013-2015.  
Alle tal i mio. kr. 

Regnskab 
2013 

Akk. status 
R2013 

Regnskab 
2014 

Akk. status 
R2014 

Regnskab 
2015 

Akk. status 
R2015 

            

  -2.11      21     -3.9        17.1     -8.6       8.5  

 

Ressourceflow ml. SFO og undervisning 

Ressourceflowet mellem undervisningsdel og SFO følges gennem den 

omkontering, som skolerne foretager decentralt; det gælder både når 

                                                      
16 Der er i alt fire SFO´er, som er i lejede bygninger.  
17 B2014-2017, bilag 3c 
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SFO-personale varetager den understøttende undervisning samt øvrige 

aktiviteter der vares af SFO-personale i undervisningstiden.18  

 

Tabel 3 viser en samlet opgørelse over krone- og stillingsforbruget for 

det månedslønnede pædagogiske SFO personale, som deltager i un-

dervisningsdelen i Aarhus Kommune i skoleårene 2014/2015 og 

2015/2016. Opgørelsen er alene et udtryk for det ”køb af pædagogydel-

ser”, som undervisningsdelen betaler til SFO´en. Evt. andre pædago-

ger, som organisatorisk ikke er ansat i SFO´en, indgår ikke i opgørelsen 

 
Tabel 3 Brugen af pædagogisk SFO personale i undervisningsdelen opgjort i kr. og fuld-
tidsstillinger  
 

  Skoleåret 2014/2015 

 

Skoleåret 2015/2016 

 

  Mio. kr. Stillinger Mio. kr.  

(estimeret)* 

Stillinger 

Oddervej 3.1 8,15 3.6 9,58 

Horsensvej 2.5 6,01 2.5 5,94 

Grenåvej Vest 2.7 6,75 2.5 6,37 

Grenåvej Øst 2.1 5,58 3.0 8,54 

Randersvej  2.9 6,58 3.3 8,07 

Skanderborgvej 0.8 2,53 2.4 5,88 

Silkeborgvej 1.7 4,32 2.9 7,21 

Viborgvej 6.3 14,64 5.9 14,78 

BU i alt 22.2 54,55 26,00 66,37 
Tallene er afrundede; derfor summerer det ikke 
 
*For den del af skoleåret som ligger i foråret 2016, er der lavet et estimat på kroneforbru-
get på baggrund af lønudgifterne i perioden 1. august-31. december 2015 (dvs. der er 
ikke tale om regnskabstal). Manuelle lønkonteringer er omregnet til stillinger ud fra en 
gennemsnitlig pædagog løn på 380.000 kr. Der er ikke medtaget evt. udgifter til klub pæ-
dagoger, som er med i undervisningen og til pædagoger, der er på en lederoverenskomst. 
Specialklassepædagoger er ikke med i opgørelsen. 

 

Tabellen illustrerer, at i alle områder deltager pædagogisk personale fra 

SFOen i undervisningsdelen, og at niveauet i stort set alle områder er 

stigende. På skoleniveau er der dog stor variation; især i skoleåret 

2014/2015.  

 

Det er en ledelsesmæssig opgave at følge anvendelsen af SFO-pæda-

gogiske ressourcer lokalt. Derudover har skolebestyrelser og fremover 

også SFO-forældrerådet til opgave at følge med i budget og regnskab 

for at se om midlerne anvendes fornuftigt. 

 

 

 

                                                      
18 Budget og Regnskab har fra 1. august 2014 anbefalet skolerne at bruge månedlig afvi-

gende kontering gennem lønsystemet, når SFO pædagoger indgår i undervisningen. Fra 
1. august 2015 skal der ske en månedlig afvigende kontering gennem lønsystemet. Der 
må således ikke længere laves manuelle løn omkonteringer. 
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Udviklingen i udgifterne til SFO ledelse 

Udviklingen i udgifterne til SFO ledelse i kr. og stillingsforbruget i fuld-

tidsstillinger er overordnet set rimelig konstant i perioden 2013-15 på 

det, som er registreret under omkostningsstedet ”SFO Ledelse”.  Det 

kan dog se ud til at der sker en ændring i 2016, hvor udgifterne til SFO 

ledelse falder (tabel 5). 

 

Tabel 5 Udgifter bogført på omkostningssted ”SFO – Ledelse” i 2013-16 (gruppering 200) 

I mio. kr. 2013 2014 2015 2016 

(JAN-

MAJ/JUNI) 

Samlet 

SFO 

26,0 25,2 25,3 9,9 

 

Lederne er ansat på enten LC-overenskomst eller lederoverenskomsten 

for pædagoger. I perioden er der sket en stigning i ledere ansat på LC-

overenskomsten, og løntallene for 2016 - januar-maj/juni viser, at der 

formentlig kan forventes en yderligere stigning i ledere på LC-overens-

komst (tabel 6). 

 

Tabel 6 Udgifter fordelt på overenskomst på omkostningssted ”SFO – Ledelse” i 2013-15 

(gruppering 200) 

I  mio. kr. 

Overens-

komst  

2013 2014 2015 2016 

(JAN-

MAJ/JUNI) 

Overens-

komst for 

pædagoger i 

lederstillinger 

22.5 

 

23.7 

 

20.8 

 

6.7 

Overens-

komst for  

Ledere (LC) 

0 0.2 2.4 

 

2.8 

Øvrige over-

enskomster* 

3.5  

 

1.3  

 

2.1  

 

0.4 

Samlet for 

SFO 

26 25.2 25.3 9.9 

*reglementsansatte, pædagogoverenskomster m.fl. 

 

På baggrund af udviklingen følges udgiftsfordelingen mellem undervis-

ningsdelen og SFO delen for de pædagogiske ledere, afdelingsledere 

og indskolingsledere med henblik på at sikre at udgifter registreres på 

de rigtige omkostningssteder (jf. tabel 1, s. 15). 

 

Mhp. at sikre lokal indsigt i og dialog om SFO-ens ressourceanvendelse 

skal SFO-forældreråd fremover have større indsigt i SFO´ens budget. 

Dette kræver det en tilretning i styrelsesvedtægten, hvor grundlaget for 

SFO-forældrerådets virke er beskrevet.  
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To-voksenordning – anvendelse og implementering 

Byrådet har besluttet, at det delegeres til skolerne – inden for rammerne 

af de nationale bestemmelser – at give dispensation til at nedsætte un-

dervisningstiden ved at konvertere den understøttende undervisning til 

to voksne i den fagopdelte undervisning. Forvaltningen skal orienteres 

om dispensationen. 

 

Det fremgår af lovgrundlaget, at fravigelsesmuligheden gælder generelt 

for børnehaveklassen og 1.-3. klassetrin samt for 4.-9. klassetrin for 

klasser med helt særlige behov. Konkret vil der for indskolingseleverne 

generelt kunne ske en fravigelse, hvis det findes hensigtsmæssigt i for-

hold til en eller flere problemstillinger i en klasse.  

 

Folkeskoleforligskredspartierne har bl.a. i hyrdebrevet til kommunerne 

af 26. august 2015 opfordret til at udnytte rammerne og benytte mulig-

heden, hvis det lokalt vurderes at være den rigtige løsning for at sikre 

den enkelte klasses trivsel og faglige udvikling. Skolelederen kan ikke 

give en generel dispensation for hele skolen – der skal tages stilling for 

de enkelte klasser. Skolelederen kan tildele dispensationer for et år ad 

gangen, men der er ikke noget loft på antallet af gange, at en dispensa-

tion kan forlænges.  

 

Der skal tilbydes plads i SFO eller anden relevant fritidstilbud i de timer, 

som fravigelsen vedrører, uden særskilt betaling fra forældrene, jf. fol-

keskoleloven § 16b, stk. 2. 

 

I skoleårene 2015/16 og 2016/17 er det knap halvdelen af de aarhusi-

anske folkeskole, der har anvendt muligheden for dispensation ift. at 

etablere en to-voksenordning. Tilbagemeldinger fra de skoler, der har 

en to-voksen-ordning viser, at implementeringen i det store og hele ikke 

belaster SFO-budgettet, idet udgifterne til evt. udvidet åbningstid i SFO i 

de fleste tilfælde finansieres fra undervisningsbudgettet.  

 

Der er dog også undtagelser, og derfor præciseres den økonomiske del 

af ordningen, når skolerne fremover sender deres dispensation til for-

valtningen. 

 

6 Opsamling 

Analysen tegner et billede af, hvorledes implementeringen af folkesko-

lereformen har påvirket SFO-tilbuddet i Aarhus Kommune. Billedet er 

ikke nødvendigvis entydigt, men der kan dog uddrages nogle overord-

nede linjer. 

 

Når det gælder børnene og deres forældre kan man først og fremmest 

konstatere, at antallet af indmeldte i SFO-tilbuddet stort set er uændret, 

endskønt skoledagen er blevet længere. Tilsvarende er børnenes trivsel 

i SFO generelt høj. Modsat børnene, er forældrenes tilfredshed med til-

buddet dalet en anelse. Ser man på fravalg af tilbuddet, så sker dette 
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først og fremmest i 4. kl., og netop denne gruppe overgår fra august 

2017 til fritidsklub-tilbuddet.  

 

Når det gælder medarbejdernes trivsel er billedet mere diverst. Udviklin-

gen medarbejdergrupperne imellem kan fx være forskellig. Der kan dog 

næppe være tvivl om, at implementeringen af folkeskolereformen har 

været oplevet som en udfordring i SFO-miljøerne – og måske også 

mere end på lærerværelset. Men der er også tegn på, at udviklingen at-

ter bevæger sig i en positiv retning.  

 

Når det gælder ressourcerne, så viser tallene, at der er en stigning i af-

regningen ml. undervisning og SFO. Tallene illustrer desuden, at der 

forventeligt bruges færre ressourcer til ledelse i 2016, men ledernes 

faglige baggrund ændrer sig. Analysen viser også, at skal være en le-

delsesmæssig opmærksomhed på praksis vedr. kontering og sikre 

større lokal indsigt i ressourceforbrug. I forhold til sidstnævnte skal 

SFO-forældreråd indtænkes. 

 

Opfølgning 

 

 Revision af Rammer for mål og indholdsbeskrivelse af SFO 

Folkeskolereformen har nødvendiggjort en revision af ”Rammer for 

mål og indholdsbeskrivelse for SFO i Aarhus Kommune”, idet den 

seneste blev vedtaget af byrådet i 2010. I den forbindelse bør det 

forslås, at det fremover skal være en lokal beslutning om SFO skal 

tilbyde lektiecafeer – idet det med skolereformen er blevet obligato-

risk for skolerne at tilbyde det. 

 

 SFO-forældreråd 

Samtidigindstilles, at der fortsat skal være krav om SFO-forældre-

råd på de skoler, der har en SFO. I forlængelse heraf bør styrelses-

vedtægten revideres, så det tilføjes, at SFO-forældreråd skal have 

indblik i anvendelsen af SFO´ens ressourcer.  

 

 


