
Ændringsforslag 

 

BUU-S-03 – Forsøgsordning med modulordning i SFO på 

Harte skole 

 

Generelle oplysninger:  

Politikområde: .........................  Uddannelsespolitik 

Vedtaget: ................................  Børne- og Uddannelsesudvalget den 18. august 2021, sag nr. 14 

 

Ansvarlig for udarbejdelse af forslaget (uddybende spørgsmål skal ske til): 

Navn:....................................... Rune Wentzel Helms 

Tlf. nr.: ..................................... 79792200 

E-mail: ..................................... runhe@kolding.dk 

 

Beløbsoplysninger: 

(Beløb i hele 1.000 kr.) 

Bevilling: 2022 2023 2024 2025 

Nettodrift 285 285 0 0 

I alt kassefinansieret 285 285 0 0 

(- foran beløb angiver en mindreudgift/en merindtægt) 

 

Beskrivelse: 

Skolebestyrelsen ved Harte Skole har tilkendegivet interesse for, at der indføres modulordning 

i SFO’en. Børne- og Uddannelsesudvalget har ønsket, at det i givet fald etableres som en to-

årig forsøgsordning med henblik på at få yderligere erfaringer, der kan indgå i de videre drøf-

telser ift. en eventuel udbredelse af modulordninger i SFO i Kolding Kommune. 

Modulordningen ved SFO’en på Harte Skole foreslås etableret som ved SFO’en på Fynslund 

Skole og Børnehus dvs. med fem moduler, dvs. mulighed for enten heltid, morgen, eftermid-

dag, tre eftermiddage eller to eftermiddage. 

Ved forslagets vedtagelse vil Kolding Kommune få en ekstra udgift til tabt forældrebetalingen 

på 285.000 kr., da Børne- og Uddannelsesudvalget har tilkendegivet, at budgettildelingen til 

Harte Skoles SFO ønskes fastholdt uændret.  

Modulordning i SFO’en vil give forældrene større valgmulighed. Faktuelt lå tilslutningsprocen-

ten til Harte Skoles SFO pr. 1.9. 2020 på 89 % mod et gennemsnit for kommunens SFO’er på 

83 %. Pr. 1.8. 2019 var tilslutningen til Harte Skoles SFO på 93 %, mens gennemsnittet i Kol-

ding Kommune lå på 87 %.  

Forslaget taler ind i Den Sammenhængende Børne- og Ungepolitiks hovedværdi 1, ”Tryghed og 

Trivsel”, der pointerer, at ”Sammen vil vi… 

• Skabe rummelige kommunale tilbud, som imødekommer børnenes, de unge og forældrenes 

behov.” 

Hvis forslaget ikke vedtages, vil forældrene på Harte Skole ikke få valget mellem forskellige 

moduler, og der vil være færre erfaringer med modulordninger i SFO i Kolding Kommune, der 

kan indgå i de videre politiske drøftelser. 


