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Høring om indførelse af SFO i Dragør Kommune
Den 27. januar 2011 besluttede Kommunalbestyrelsen, at der skal indføres SFO i Dragør
Kommune pr. 1. august 2011. Beslutningen er, at der i alt oprettes to SFO’er i kommunen, der
tilknyttes de to nye skoler.
I forbindelse med oprettelse af SFO i Dragør Kommune nedlægges kommunens fritidshjem pr. 1.
august 2011 med undtagelse af Hovedgadens fritidshjem, der vil fortsætte i den nuværende form.
De berørte fritidshjem er følgende:









Rødtjørnens fritidshjem
Strandengens fritidshjem
Kirkevejens fritidshjem
Sølyst fritidshjem
Dragør fritidshjem
Jægervejens fritidshjem
Nordstrandens fritidshjem
Fritidshjemmet Hartkorn

Af Folkeskoleloven fremgår det, at indførelse af SFO først kan ske, efter der er indhentet udtalelse
fra skolebestyrelserne. Loven indeholder ikke et krav om gennemførelse af en høring blandt
forældrebestyrelser i berørte fritidshjem eller andre instanser. Men da alle parter bliver berørt af
etableringen af en SFO, er det besluttet at udvide høringen, så den ud over Skolebestyrelserne også
omfatter Fælles Skoleråd, Forældrebestyrelserne på institutionsområdet, Institutionssamrådet og
Forældrenævnet.
Det videre arbejde
De indkomne høringssvar vil indgå i en efterfølgende endelig politisk beslutning om nedlæggelse
af fritidshjem og oprettelse af SFO i Dragør Kommune. Sagen vil blive politisk behandlet på

Det følger af lovgivningen, at du til enhver tid har ret til at få oplyst, hvilke oplysninger Dragør Kommune har registreret om dig. Henvendelse herom bedes
foretaget til Borgerservice på telefon 32 89 01 00

Social, Børn og Kulturudvalgets møde den 9. marts 2011, Økonomi- og Planudvalgets møde den
17. marts 2011 og Kommunalbestyrelsens møde den 31. marts 2011.
Der vil ikke blive udarbejdet individuelle svar på jeres høringsbreve.
Hvis høringsmaterialet giver anledning til spørgsmål, er I velkomne til at rette henvendelse til
Skolechef Keld Grinder-Hansen på tlf: 3289 0374 eller mail: keldh@dragoer.dk
Høringsbrevene skal være forvaltningen i hænde senest den 24. februar kl. 12. Høringssvar skal
sendes til SBK@dragoer.dk
Med venlig hilsen
Mette Baltzer Hansen
Udviklingskonsulent
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