Kort redegørelse for fordeling af børn på SFO´erne på Dragør Skole.
Nord
På Nord er der 63 børn fordelt på 3 klasser.
Fordelingen af SFO-børn er forløbet uden de store udfordringer.
Nordstrand - 1 klasse går ud, 1 klasse ind.
Hartkorn - 2 klasser ud, 2 klasse ind.
Så SFO´erne har samme antal børn +/- som de plejer at have.
Forældreønsker til klassedannelse er imødekommet.
Syd
På Syd er der 48 børn fordelt på 2 klasser.
Begge kommende 0. klasser skal på Strandengen, som afgiver en halv 3. klasse. Det betyder at Strandengen
kommer op på at have 144 børn.
Blushøj afgiver en hel 3. klasse og kommer til at have 25 børn.
Jægervejen afgiver en halv 3. klasse og ender med at have 47 børn.
Det har været en prioritering at begge nye klasser går på samme SFO og det har derfor ikke været mulig at
placere børnene på Jægervejen, da de har et loft fra brandmyndighederne på 78 børn.
Hvis Blushøj skulle have de 2 klasser ville de blive 73 børn, hvilket de har prøvet før, men det var de meget
presset af. Det ville i givet fald være 1,32 kvm pr. barn.
Hvis klasser blev delt med en på Jægervej og en på Blushøj ville de stadig have færre kvadratmeter
(Jægervej 2,04 og Blushøj 1,96) end de 144 børn på Strandengen kommer til at have (2,28).
Det er en udfordring med 3 matrikler til en tosporet skole, særligt i den nuværende konstruktion hvor der
er halve klasser på SFO´erne og de fleste andre årgange er delt på flere SFO´er. Ideelt set (hvis der skal være
3 matrikler), skal der være 50 børn på Blushøj, 50 børn på Jægervej og 100 børn på Strandengen. Det ville
give mulighed for at A og B klasserne på en årgang kunne være sammen på SFO. Det forhindrer dog at
Blushøj og Jægervej kan arbejde med dynamikker i børnegruppen på tværs af aldre. Det vil være en
driftsmæssig udfordring med de små matrikler, da de er sårbare overfor sygdom, kurser, møder osv.
Det har ikke været muligt at imødekomme forældreønsker til SFO valg (med undtagelse af de der har
ønsket Strandengen). Til gengæld er alle ønske til klassedeling og venskabsrelationer imødekommet.
Flere forældre er nu bekymret for Blushøj og dynamikken i en enkelt klasse på en SFO.
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