
 
 

 

SFO  

 

Ind- og udmeldelse af børn 

Indmeldelse  

• Ved skolefritidsordninger kan børn tidligst blive skrevet på venteliste i forbindelse med 

indskrivning til 0. klasse.  

• Skolefritidsordningerne er for børn fra 0. klasse til og med 3. klasse.  

• Kommende børn til 0. klasse starter i førskoleordning pr. 1. marts.  

• Klubberne er for børn i 4. klasse. Børn, der er tilmeldt klubordningen, vil automatisk 

blive udmeldt ved skoleårets udgang. Der kan dispenseres for børn med særlige 

pædagogiske eller sociale behov (Beslutningen træffes af visitationsudvalget i 

forbindelse med det årlige hovedvisitationsmøde).  

SFO tilbyder følgende pladstyper: - Morgenplads - Eftermiddagsplads - Fuldtidsplads – 

Klubplads.  

 

Ændring af tid  

• Op i tid kan ske fra dag til dag ved henvendelse til institutionen.  

• Ned i tid kan ske med en måneds varsel til den 1. i en måned ved henvendelse til 

institutionen.  

 

Udmeldelse  

Udmeldelse skal ske med en måneds varsel til den 1. i en måned via Digital Pladsanvisning på 

www.struer.dk. Gælder altid i forbindelse med fraflytning fra kommunen og i forbindelse med 

valg af privat pasning.  

 

Forældrebetaling i specialtilbud  

I Struer Kommune opkræves der forældrebetaling for de børn, der har et SFO-tilbud i 

forbindelse med et specialtilbud. Der opkræves også forældrebetaling for de børn, der går i 

SFO på en specialskole.  

Hvis barnet har en betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne bevilliges 

delvis behandlingsmæssig friplads.  

 

Mål og indholdsbeskrivelse  

Pr. 1. august 2009 trådte bekendtgørelsen om mål- og indholdsbeskrivelser for SFO’er i kraft.  

 

http://www.struer.dk/


 
 

SFO’ernes individuelle mål og indholdsbeskrivelser revideres løbende i skolebestyrelserne, med 

angivelse af tidspunkt for næste revidering.  

Opgaven med mål og indholdsbeskrivelsen decentraliseres til den enkelte skolebestyrelse.  

Se nærmere i særskilt bilag om Mål- og indholdsbeskrivelse for folkeskolens 

skolefritidsordning. 

 

Fællespasning  

Fællespasning defineres som de dage, hvor dagtilbud og SFO med lavt fremmøde holder lukket 

og tilbyder fællespasning et andet sted.  

Placeringen af en fællespasningsdag skal baseres på en vurdering af pasningsbehovet i det 

konkrete dagtilbud eller SFO på den pågældende dag. Struer Kommunes definition af ”lavt 

fremmøde” er de dage, hvor under 20 % af alle børnene i dagtilbud eller SFO har behov for 

pasning. I dagtilbud med flere afdelinger (dagpleje, vuggestue og børnehave) beregnes "lavt 

fremmøde" ud fra det samlede børnetal.  

På baggrund af erfaringer fra tidligere år har Struer Kommune vedtaget følgende dage med 

fællespasning:  

• Skolernes vinterferie  

• Påsken  

• Fredag efter Kr. Himmelfartsdag  

• Skolernes efterårsferie  

• Mellem jul og nytår  

På disse dage vil der blive arrangeret fællespasning i en dagpleje, vuggestue, børnehave eller 

SFO i Struer by eller Bremdal, såfremt der ikke kan findes andre pasningsmuligheder for 

barnet.  

Grundlovsdag og juleaftensdag holder alle dagtilbud og SFO lukket, og der arrangeres ikke 

fællespasning.  

Hvis pasningsbehovet på den konkrete dag, på baggrund af forældrenes tilbagemeldinger, er 

større end mindstekravet, jf. kommunens kriterier for lavt fremmøde, kan fællespasningen 

ikke afholdes.  

Forældrene vil i december måned modtage nærmere orientering om det kommende års 

fællespasningsdage, samt hvor den alternative pasning finder sted.  

Den enkelte forældrebestyrelse/skolebestyrelse kan selv beslutte, om de ønsker at være 

omfattet af aftalen om fællespasning, eller om de ønsker at dagtilbuddet/SFOen skal holde 

åbent.  

Forældrebestyrelsens/skolebestyrelsens beslutning om fællespasning skal være gældende for 

mindst ét år og kan tidligst træde i kraft pr. 1. januar. Beslutningen gælder for hele 

dagtilbuddet/SFOen og skal træffes inden udgangen af oktober måned af hensyn til det 

kommende års ferieplanlægning.  

Ovenstående er godkendt at Børne- og uddannelsesudvalget den 29. marts 2010. 



 
 


