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Bilag 20 
 
Principper for resursetildeling på SFO området: 
0.-3.klasse 
 

Indledning 

Tildelingen sker for et skoleår ad gangen og afhænger af det faktiske antal indskrevne 
elever pr. 5. september. 
 

Grundlag 

Udgangspunktet er en årsnorms beregning med et separat morgenmodul samt et 
heldagsmodul. 

Tildelingen gives i forhold til en åbningstid på 22,25 timer om ugen på skoledage og 50 
timer på skolefridage 

Det faktiske indskrevne elevtal pr. 5. september danner grundlag for resursetildeling for 
det pågældende skoleår. 

Åbningstider 

Som udgangspunkt er der åbent i SFO fra kl. 06.30 til første lektions start og fra sidste 
lektions afslutning til kl.16.30. 
Den enkelte skole fastsætter selv åbningstiden efter eget behov ud fra den økonomiske 
ramme. 
 

Antal skoledage 

• Antallet af skoledage fastlægges til 200 på et skoleår 
• Skolefridagene er fastsat til 50 dage. De SFO’er, der har opsamling, har 50 

skolefridage, de øvrige har 35 skolefridage 
 

Skole 

SFO 

matrikler 

Ferie- 

opsamling 

Issø-skolen 1 X 

Rantzausminde Skole 1   

Skårup Skole 1   

Stokkebækskolen 2 X 

Thurø Skole 1   

Tved Skole 1   

Tåsingeskolen 2 X 

Vestermarkskolen 1   

Vestre Skole 1   

Ørkildskolen 2   
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Lukkedage uden mulighed for opsamling 

• Grundlovsdag 
• Dagen efter Kristi Himmelfartsdag 
• 24. og 31. december 

 

Lukkedage med mulighed for opsamling:  

• Hverdagene mellem jul og nytår. 
• 2 uger i sommerferien 

Det aftales i samarbejde med skolebestyrelsen, hvilke uger der skal være lukket i 
sommerferien. Ønsker en SF0 at holde lukket i 3 uger, kan opsamlingen aftales 
individuelt. 
 

Tildelingsramme 

Der tildeles et grundbeløb pr. elev. 
Der tildeles yderligere et fast beløb til flermatrikelskoler med kun et spor pr. matrikel. 
 
 
Inklusionsmidler 

Der tildeles et fast årligt grundbeløb til Ørkildskolens SFO og Skårup Skoles SFO samt et 
beløb pr. indmeldt elev fra hhv. Funktionsklassen og Heldagsklassen. 
Derudover får Tåsingeskolen og Stokkebækskolen en fast tildeling for ferieopsamling for 
elever fra Funktionsklassen og Heldagsklassen. 

De resterende afsatte inklusionsmidler tildeles efter følgende socioøkonomiske faktorer: 
forældrenes civile status, beskæftigelsesstatus, højeste gennemførte uddannelse, 
samlede bruttoindkomst samt om forældre er indvandrere/efterkommere. 

Vikardækning 

I den samlede resurse er indeholdt lønkroner til vikardækning. 

 

  


