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Ansøgning til børne og familieudvalget vedr. renovering af loftslokale på Aalestrup skole/SFO.

Børne og famileudvalget besluttede 9.oktober 2018, at indføre obligatorisk mini-sfo på Aalestrup skole i
skoleåret 2019/20. Dette som følge af beslutning om at afhjælpe børnehusets kapacitetsudfordringer med
etableringen af et ekstra grupperum. Det fremføres i forbindelse med referatet, at der efter 2019 skal vurderes,
om obligatorisk mini-sfo skal være en permanent løsning.
Det må, på bagrund af de oplyste børnetal fra såvel børnehuset som Ågades børnehave, forventes at 39 børn
starter i mini-sfo 1.april 2019 på Aalestrup skole. Det må påregnes, at dette giver betydelige
kapacitetsudfordringer for skolen. Der har ikke tidligere været tilmeldt børn i same omfang, da ordingen før har
været frivillig.
Kapacitetsudfordringen i forbindelse med den obligatoriske mini-sfo 2019, har været drøftet på
skolebestyrelsesmøde d. 19.sept. 2018 og på MED-lokal d. 26.sept 2018. Der blev som høringssvar anført
følgende:
Vi skal dog henlede opmærksomheden på kapacitetsproblemer for skolen, da der vil være betragteligt flere børn
i mini-SFO end vanligt. Dette i sammenhæng med den forestående ombygning på skolen, hvor skolens elever i
4.-6-kl skal genhuses i eksisterende lokaler. Der findes enkelte ældre lokaler på skolen, der med en mindre
udgift, kan løse kapacitetsproblematikken. Skolens økonomi tillader dog ikke ibrugtagning af disse lokaler,
hvorfor man gerne vil i dialog vedr. en central finansiering.
Vi skal på baggrund af ovenstående ansøge udvalget om midler til renovering af et loftslokale placeret ovenover
vores eksisterende SFO. Lokalet er tiltænkt vores ældste sfo- børn, og vil således kunne frigøre kvadratmeter, så
egnede lokaler kan tages i brug til de kommende mini-sfo børn. Det skal i den forbindelse nævnes, at der er et
særdeles velfungerende samarbejde med såvel børnehuset som Aagades børnehave, hvorfor det må forventes, at
der også i årene fremover vil være en stor søgning til skolens mini-sfo.
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