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Vi har ikke brug for omstruktureringer, vi har brug for jeres lydhørhed  

 

I Københavns kommune har vi velfungerende fritidstilbud. Nogle er fritidshjem reguleret efter dag-

tilbudsloven, med regel om at forældrebetalingen ikke må overstige 30% af pladsprisen. Andre er 

etableret som SkoleFritidsOrdninger (SFO-er) reguleret efter folkeskoleloven og med andre foræl-

drebetalingsregler. Vi ønsker, at fritidsinstitutioner under dagtilbudsloven og folkeskoleloven side-

stilles i forhold til regler om forældrebetaling, således at kommunen ikke ser sig nødsaget til at 

gennemføre unødvendige omstruktureringer. 

 

Der er i Københavns Kommune 47 fritidshjem, heraf 20 selvejende og 27 kommunale. På grund af 

reglen om de max 30% ligger forældrebetalingen i kommunen et stykke under landsgennemsnittet. 

Kommunen ønsker at øge forældrebetalingen til landsgennemsnittet, men uden dispensation kan det 

kun gøres ved at omlægge samtlige fritidshjem til SFO-er. Vi hylder på ingen måde en øget forældre-

betaling, men i jagten på at få den kommunale økonomi til at hænge sammen, kan vi godt se at den 

skævvridning der gør sig gældende, giver anledning til at omstrukturere. Vi ønsker ikke øget foræl-

drebetaling. Men vi ønsker mindst af alt øget forældrebetaling OG omstruktureringer.  

 

Vi henstiller derfor til at Børne og Undervisningsministeriet enten ændrer lovgivningen således at 

der er ensartede regler for forældrebetaling eller giver Københavns kommune dispensation til at 

opkræve en forældrebetaling for fritidshjem, svarende til den for SFO under folkeskoleloven. 

 

Vi har brug for at vi i denne sag får skabt lydhørighed for at bevare velfungerende, eksisterende 

fritidstilbud der tilgodeser vores børn og unges fritidsbehov. Hvorfor nedbryde en traditionsrig fri-

tidskultur, der rummer den mangfoldighed som byen er præget af og giver plads til forskellighed og 

lighed i fællesskabet? Hvis ikke der fra jeres side kommer en dispensation eller en lovændring, vil vi 

opleve en tid med unødige omstruktureringer, personaleudskiftninger og uro. Ikke fordi der er fag-

lige argumenter herfor, men fordi de lovgivningsmæssige vilkår er ugunstige. For meget energi vil 

blive brugt på at skabe organisatorisk mening, frem for at skabe og udvikle den faglige kvalitet og 

berige fritidslivet for vores børn.  

 

Med håb om jeres lydhørighed 

På vegne af Skole og Forældre København 

Kirsten Birk Lassen (Formand), 

kirsten@skole-foraeldre-kbh.dk, tlf. 51765656 
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