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Pædagogfaglighed på skolerne i forbindelse med overgang fra fritidshjem til SFO
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Center for Børn og Læring har i forbindelse med overgangen fra fritidshjem til
SFO undersøgt, hvor mange af de kommende SFO-pædagoger, der vil få timer ind i skolen f.eks. i form af understøttende undervisning. Det skal indledningsvis nævnes, at der i nedenstående fokuseres på de medarbejdere, der
overgår fra fritidshjem til SFO og ikke de personaler, der allerede er i special
SFO’erne.
På 14 af de berørte skoler får nogle af de kommende SFO-pædagoger timer
ind i skolen. Det skal dog understreges, at grundet forskellen i skolernes størrelse, herunder også SFO’ernes størrelse, er der stor forskel på, hvor mange
pædagoger de enkelte skoler vælger at ansætte ind i skolen. Mens hovedparten af de små skoler ansætter én pædagog ind i skolen, vælger en række af
de større skoler at ansætte tre eller flere af de kommende SFO-pædagoger
ind i skolen.
Fire skoler har på nuværende tidspunkt valgt ikke at tilbyde de kommende
SFO-pædagoger timer i skolen. Årsagerne til dette er bl.a., at skolerne allerede har pædagoger ansat. Derudover er der flere af de skoler, som er en del
af en §24a (landsbyordning), der forsætter med at benytte det pædagogiske
personale på tværs af børnehave og skolen.

Center for Børn og Læring har desuden undersøgt, hvor mange pædagoger
der i dag er ansat, på de skoler, der pr. 1. august 2019 overgår til SFO’er.
Af de berørte skoler er der kun fire skoler, der i dag ikke har pædagoger ansat
på skolen. Disse fire skoler har med overgangen fra fritidshjem til SFO valgt at
tilbyde henholdsvis to og tre af de kommende SFO-pædagoger timer i skolen.
De resterende to skoler har tilbudt en pædagog timer i skolen.
Slutteligt skal det påpeges, at nogle af de kommende SFO-pædagoger i dag
er omfattet af en udlånsaftale mellem daginstitution og skolen. Det vil sige, at
disse pædagoger allerede anvendes i den understøttende undervisning og
virksomhedsoverdrages eller overflyttes til skolen ved overgangen fra fritidshjem til SFO.
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