April 2018

Skolefritidsordninger og klubber
I Skive Kommune har kommunens skoler tilknyttet en skolefritidsordning, oprettet efter folkeskolelovens §
3, stk.7, hvor børnene tilbydes pasning, leg og beskæftigelse uden for skoletiden.
Disse enheder er organisatorisk placeret under skolen og skolelederen er øverst ansvarlig for driften.
SFO´erne modtager børn i alderen børnehaveklasse til og med 3. klasse. Skolelederen kan ved behov give
dispensation til elever på 4. klassetrin. På enkelte skoler er der tilknyttet en Udvidet Skolefritidsordning
(USFO). Dvs. der optages børn fra 2 år og 11 mdr. til og med 3. klasse.
På Vestsalling Skole og Dagtilbud (VSD) er der oprettet samdrift mellem skole og dagtilbud. Dvs., der er
skolefritidsordning på alle VSD-afdelinger med undervisning, samtidig med at der i nogle afdelinger også
passes vuggestue- og børnehavebørn.
Der kan etableres eftermiddagsklub for elever fra 4. – 6. klasse på alle undervisningsafdelinger.
Eftermiddagsklubber er et pasningstilbud i elevernes nærområde fra og med 4. klassetrin til og med 6.
klassetrin. Klubben er administrativt organiseret under skolen.
Der er oprettet fritidsklub på Brårup Skole, Aakjærskolen og Ådalskolen som eftermiddagstilbud til børn fra
og med 4. klassetrin til og med 6. klassetrin.
Som aftentilbud for børn fra og med 5. klassetrin til og med 6. klassetrin er der Juniorklub på Brårup Skole
og på Ådalskolen. For aldersgruppen fra og med 7. klasse er der ungdomsklub på Brårup Skole om aftenen.
På Krabbeshus Heldagsskole og ved Centerklasserne på Ådalskolen er der SFO-, fritids- og klubtilbud som
børne kan benytte fra 0.- 10. klassetrin.

Optagelse og forældrebetaling
Skive Kommune giver garanti for en plads i skolefritidsordningen ved barnets skole fra
børnehaveklassestart og indtil udgangen af 3. klasse. Skolelederen kan ved behov give dispensation til
elever på 4. klassetrin.
Indmeldelse og udmeldelse sker via Digital Pladsanvisning med nem-id. Et barn kan indmeldes fra dag til
dag i SFO eller klub. Opsigelse af pladsen er løbende måned + 30 dage.
Forældrebetaling fastlægges i budgettet og fremgår af Skive.dk.
Juli måned er betalingsfri i skolefritidsordningen (0.- 3.kl.) og klub. Feriepasning kan tilkøbes.
Der er ikke søskendetilskud i klubber og eftermiddagsklubber

Åbningstid
Ramme-åbningstiden i SFO er:
Mandag – torsdag
6.00 – 17.00
Fredag
6.00 – 16.00
Den enkelte skole tilrettelægger åbningstiden inden for den nævnte ramme-åbningstid, sådan, at
personaleressourcen anvendes bedst mulig i forhold til det pasningsbehov der er.
Den enkelte skolefritidsordnings åbningstid oplyses ved henvendelse til skolen.
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Skolefritidsordning tilbydes som et fuldtids- eller deltidstilbud og som morgenpasning. Deltidstilbuddet
udgør højst 10 timer pr. uge, der kan fordeles på både morgen og eftermiddag.
På skoler der jf. Folkeskolelovens §16 b, har afkortet undervisningstiden udgør en deltidsplads uændret 10
timer pr. uge.
Skolefritidsordninger og klubber kan ikke benyttes i juli måned, den 24. & 31. december, samt på hverdage
mellem jul og nytår og på Grundlovsdag den 5. juni.
Helt undtagelsesvis og kun i ganske særlige tilfælde vil der være mulighed for pasning i et tilbud i Skive
Kommune mellem jul og nytår. Pasning vil i sådanne helt specielle tilfælde blive tilbudt i en institution, der i
forvejen har åben og kan ikke forventes tilbudt i lokalområdet.
For de udvidede skolefritidsordninger (USFO) gælder særlige åbningstider. Åbningstiderne oplyses af
skolen.
I eftermiddagsklubber er der fra 1 – 5 åbningsdage ugentligt. Det er skolen, der beslutter antallet af
åbningsdage.

Pasningstilbud på skolefridage
Skolefridage undtagen juli
I forbindelse med skolefridage kan der for mindst en uge af gangen indmeldes eller ændres fra deltid til
fuldtid i skolefritidsordningen. Børn som ikke i forvejen er tilmeldt SFO, kan mod betaling tilkøbe pasning i
SFO’en i skolernes efterårsferie/vinterferie m.v. i en uge eller på enkeltdage. Fra udgangen af 2018 kan der
kun tilkøbes pasning i hele uger, dog undtaget de sidste dage i juni og første dage i august, hvis der er
mindre end 5 dage. Disse ændringer kan ikke indberettes via Digital Pladsanvisning, men skal registreres i
den enkelte SFO. Efter sidste tilmeldingsfrist (som fastsættes i den enkelte SFO) indsendes listen til
Pladsanvisningen i Skive Kommune. Pladsanvisningen foretager herefter de nødvendige indberetninger i
Digital Pladsanvisning. Tilmelding er efter indsendelse til Pladsanvisningen bindende.
Sommerferiepasning i juli – 0.- 3.kl.
Skolefritidsordninger og klubber kan ikke benyttes i juli måned. Der vil dog altid være mulighed for at
tilkøbe pasning mindst et sted i Skive Kommune i juli måned. De 6 lokalområder udarbejder hver en plan
for pasning af SFO børn i sommerferien. Som udgangspunkt er det SFO’erne der udarbejder
pasningsordningen. Ved en tilmelding på 10 børn og derunder samarbejdes der om pasning med en
daginstitution i området, alternativt mellem lokalområderne.
Planen udarbejdes på baggrund af erfaringer med forældrenes behov og eventuelle særlige traditioner og
kulturer i lokalområdet.
Der udpeges en tovholder i hvert lokalområde. Det er skolelederne der udpeger tovholderen i
lokalområdet.
Det skal være muligt for forældrene at få passet børn på tværs af lokalområderne.
Pladsanvisningen orienteres om i hvilke institutioner der er sommerferiepasning. Dette af hensyn til hvilke
institutioner forældrene kan vælge i systemet ved den digitale tilmelding.
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De institutioner, der står for sommerferiepasning, henter selv oversigt med tilmeldte børn i systemet (KMD
Institution).
Sommerferiepasning omfatter alle elever til og med 0. – 3. klasse.
Det skal være muligt for forældre at få passet børn på tværs af lokalområderne. Skolelederne er ansvarlige
for, at information om pasning sker digitalt til alle elever til og med 3. klassetrin i god tid inden den 15.
april.
Tilmelding skal ske via Digital Pladsanvisning senest den 15. april og tilmelding er bindende.
Der kan kun tilmeldes for en uge ad gangen i de hele uger i juli måned. I de resterende dage kan der
tilmeldes enkelte dages pasning.
Tilmelding efter den 15. april kan ske ved uforudsete hændelser, f.eks. sygdom, ændring i arbejdstid,
arbejdssted o.l. Tilmelding efter deadline sker efter aftale med den institution barnet ønsker feriepasning i
og som har ferieåben. Er der ikke her mulighed for at modtage yderligere børn henvises til en anden
institution der har ferieåben. Den modtagende institution orienterer pladsanvisningen om tilmeldinger
efter deadline.
Pladsanvisningen trækker efter sommerferien lister fra Digital Pladsanvisning over børn der er tilmeldt
sommerferiepasning. Økonomiske ressourcer til de SFO’er der har åben i sommerferien vil blive fordelt jf.
disse lister.
Forældrebetaling på skolefridage
Forældrebetalingen fastsættes centralt og er ens for alle forældre.
Ved indmeldelse i SFO i en skolefri uge eller i en sommerferie-uge udgør betalingen 400 kr. pr. uge. Ved
tilmelding til enkelte dages pasning er prisen 100 kr. pr. dag (i 2018 prisniveau).
Ved ændret tilmelding fra deltid til fuldtid på skolefri dage opkræves prisen for en fuldtidsplads.
Søskende- og fripladstilskud er også gældende for betaling af sommerferiepasning.

