
K
L 

IN
SP

IR
AT

IO
N

 › FOLKESKOLEREFORM
KL-INSPIRATION OM FRITIDSTILBUD UNDER FORANDRING AUGUST 2015

FRITIDSTILBUD 
UNDER  

FORANDRING



2 Forord
Fritidstilbud under forandring

KL udgiver nu en ny version af materialet 
“Fritidstilbud under forandring” til inspi-
ration for kommunens arbejde. KL har 
gennem kommunerettede aktiviteter  
fået indblik i tre særlige udviklingsten-
denser, der kræver handling i kommu-
nerne. 

Materialet baserer sig blandt andet på, 
at KL’s center for Børn & Uddannelse i 
foråret 2015 har foretaget en tempera-
turmåling blandt 26 kommuner med 
henblik på at undersøge kommunale 
prioriteringer, og hvordan man overvejer 
at udvikle og nytænke området.

KL har holdt to konferencer i foråret 
2015 “De nye fritidstilbud efter refor-
men”. Her blev stillet skarpt på, hvordan 
kommunerne arbejder med “De nye fri-
tidstilbud”, og hvilke udfordringer kom-
munerne aktuelt står over for. 

Udviklingen af fritidstilbuddene er et 
prioriteret område. KL's Børne- & Kultur-

udvalg drøftede på deres udvalgsmøde i 
juni 2015 omstillingen af fritidsområdet 
i medfør af folkeskolereformen. Udval-
get fokuserede på, at der er behov for at 
nytænke de kommunale fritidsbud sam-
let set i kommunerne, herunder hvordan 
de forskellige tilbud fra foreninger og 
frivillige samt den åbne skole kan indgå 
som et aktiv. Der skal tænkes mere i et 
sammenhængende børne- og ungeom-
råde. Udvalget pegede desuden på vigtig-
heden af at have særligt fokus på fritids-
tilbud til de udsatte børn, samt på den 
gruppe af børn, der ikke på egen hånd 
søger ind i de frivillige tilbud.

FORORD 

 › KOMMUNAL UDVIKLING  
KRÆVER HANDLING

1. Faldende børnetal i kommunerne
2. Ændret søgemønster hos børn og unge
3. Folkeskolereformen og en længere  

skoledag

KL udarbejdede i 2013 inspirationsmaterialet “De nye fritids-
tilbud”. Inspirationsmaterialet blev udarbejdet på baggrund af 
arbejdet i de kommunale arbejdsgrupper, som KL havde invi-
teret til i forbindelse med realiseringen af folkeskolereformen. 
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01 / 
OMSTILLING  
AF FRITIDS- 
TILBUDDENE

BUPL undersøgte i efteråret 2014 dæk-
ningsgraden i fritidstilbuddene. Dæk-
ningsgraden i SFO1 og fritidshjem (bh.
kl.-3. kl.) er stort set uændret, hvorimod 
dækningsgraden i SFO 2 og klubtilbud 
(4.-6. kl.) er faldet markant.

Ændringerne, som er affødt af en læn-
gere skoledag, har givet anledning til, 
at mange kommuner har eller er på vej 
til at justere politikken for klub, fritids-
hjem og fritidstilbud. Det gælder både i 
forhold til koblingen mellem dagtilbud, 
skole og fritid og i forhold til organise-
ring, pris og det pædagogiske indhold. 
Omstillingerne på området skal samtidig 
ses i lyset af det generelt faldende børne-
tal, der mange steder betyder, at kommu-
nerne ser på tilpasningen af den samlede 
kapacitet på børneområdet.

Folkeskolereformen har medført, at åbningstiden i fritidstilbuddene har æn-
dret sig. Børnene er længere tid i skole og kommer generelt senere i SFO, fritids-
hjem og klub. I flere kommuner har man oplevet en nedgang i medlemstallet, 
og i flere fritidstilbud har man ændret på organisering, indhold og aktiviteter. 

En påkrævet omstilling af fritidstilbudde-
ne skyldes samtidig, at børn og unge har 
ændret fritidsinteresser. Undersøgelser 
viser, at årsagen til faldende dæknings-
grad i fritidstilbuddene ikke udelukken-
de skyldes skolereformen, men at flere 
børn over de seneste 20 år har valgt fri-
tidstilbuddene fra1. Andelen af børn, der 
starter i et tilbud, er stort set det samme 
som hidtil, men de fravælger fritidstil-
buddene langt tidligere end før. Også det 
giver anledning til, at kommunerne gen-
tænker fritidstilbuddene og man ser på, 
hvilke primære opgaver, faciliteter og res-
sourcer fritidstilbuddene skal tilbyde.

Børn og unge efterspørger progression
En undersøgelse af det gode samarbejde 
mellem skoler og klubber fra 2015 stil-
ler skarpt på børn og unges efterspørg-
sel i fritidslivet2. En central pointe er, 
at det sjældent er aktiviteten i sig selv, 
de unge vælger fra, men derimod den 
manglende progression og kvalitet. Børn 
i fritidstilbuddene ønsker at mestre livs- 
og hverdagskompetencer efter en dag i 
fritidsklubben. De ønsker at blive bedre 
til noget. De unge efterspørger aktivite-
ter med kvalitet – oplevelsen af at lykkes 
på andre arenaer, hvor de lærer sig selv 
bedre at kende. 

1 Søren Østergaard, Center for ungdomsstudier, KL konference Kolding 15. januar 2015
2 Søren Østergaard, Center for ungdomsstudier, De gode lokale samarbejder mellem klubber 

og skoler. (BUPL og Ungdomsringen). 
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I undersøgelsen “Børneliv 2.0” fra 2013 
svarede 83 procent af de adspurgte børn, 
at formålet med at gå i klub var at blive 
bedre til noget3.

Forskningen giver udtryk for, at frem-
tidens SFO og fritidshjem står over for 
opgaven at skulle udgøre både et være- og 
læringssted. Børnene skal have mulighed 
for at komme til at vide noget og til at me-
stre nye færdigheder – at kunne noget4.

Det rejser samtidig spørgsmålet, hvad 
skal børnene lære i SFO og klub?

I Gladsaxe Kommune har man med suc-
ces arbejdet med læring, progression og 
livsduelighed i fritidstilbuddene. Her har 
man ikke oplevet en nedgang i antallet af 
børn i fritidstilbud, hvilket bl.a. skyldes 
et revideret arbejde med indhold, pris og 
struktur. 

Man har prioriteret undervisning, læ-
ring, SFO, klub og fritidsaktiviteter i for-
længelse af hinanden, hvor fokus på alle 
aktiviteter tager afsæt i den enkeltes læ-
ring og livsduelighed. Man har ønsket en 
sammenhængende indsats, hvor pæda-

gogen er brobyggeren mellem skole, fri-
tidsklub og fritidsaktiviteter. I Gladsaxe 
Kommune har man erfaret, at de gen-
nemgående voksne fra skolen og over i 
fritidstilbuddene, er en fastholdende fak-
tor i forhold til at få de unge til at blive i 
fritidstilbuddene.

KL har spurgt en lang række kommuner 
om, hvordan de arbejder med at udvikle 
strukturen på fritidstilbudsområdet. Fra 
de kommunale forvaltninger hører KL 
om, at der arbejdes med at udvikle nye 
modeller og at nye ledelsesformer er 
under overvejelse og opbygning. Der tæn-
kes fx i multifunktionelle fritidscentre og 
matrikelløse klubber til sammenhængen-
de skole/fritidstilbud med fælles ledel-
ser og fokus på nye læringsformer. Flere 
kommuner peger på ønsket om at skabe 
en fritidsklub som et struktureret frirum 
med fokus på læring, trivsel og udvikling.

3 Fritids- og ungdomsklubber i en version 2.0 – udviklingsprojekter i hhv. Frederikssund, Fre-
densborg, Gentofte og Københavns Kommune.

4 Stig Brorstrøm, Professor Institut for Uddannelse og Pædagogik, DPU, SFO – og fritidspæda-
gogik. 2010.
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Øget samarbejde  
mellem skole og fritid
Skanderborg Kommune har handlet be-
vidst efter at nytænke fritidstilbuddenes 
struktur og indhold, og man har nedsat 
prisen for fritidstilbuddene svarende til 
den reducerede åbningstid. Derudover 
er tildelingen til SFO og klub ligeledes 
nedsat svarende til den reducerede åb-
ningstid. Dette har medført et behov for 
at blive tydeligere på, hvad strukturen og 
kerneydelsen for fritidstilbuddene skal 
være fremover.

Man er gået fra at tænke skole- og fritids-
tilbud som to adskilte tilbud, med hver 
deres dagsorden, til at tænke dem som ét 
integreret tilbud i en forenet dagsorden. 
Derudover er man gået fra et generelt og 
ordinært pasningstilbud til et pædago-
gisk tilbud med mål om læring og per-
sonlig udvikling. 

Fritidstilbuddene i Skanderborg Kom-
mune arbejder tæt sammen med sko-
lerne om børnenes alsidige udvikling. 
Børn skal lære meget andet end dansk, 
matematik og fremmedsprog. Gennem 
pædagogiske tilbud understøttes bør-
nenes muligheder for at udvikle sociale 
kompetencer, og man giver dem mulig-
hed for at forstå deres egen betydning i 
succesfulde samarbejdsrelationer. Gen-
nem tilrettelagte aktiviteter stimulereres 
og udvikles børnenes fantasi og lyst til 
læring i en sammenhængende dagsorden 
fra skole til fritidstilbud.

økonomiske fripladser. Dette vil i prak-
sis betyde, at der skabes incitament for 
skoler/fritidstilbud til at tage imod børn 
med social friplads, da en høj takst øger 
fritidstilbuddenes tildeling/økonomi fra 
forvaltningen.

Odense Kommune har i august 2013 
indført en ny klubstruktur for fritids- og 
ungdomsklubberne med henblik på en 
opprioritering af samarbejdet med for-
eningerne og en øget indsats for unge 
uden for fritidstilbuddene.

Klubtilbuddene er samlet i fire ungdoms-
skoler og forvaltes under ungdomssko-
leloven. Tildelingen til de fire ungdoms-
skoler sker på baggrund af statistik for 
børne- og ungetallet og et socioøkono-
misk børne- og ungetal. Fritids- og ung-
domsklubberne skal varetage rollen som 
“fritidsspilfordelere” bl.a. gennem en vi-
dereudvikling af det opsøgende klubar-
bejde og koblingen til SSP-arbejdet.

Fritids- og ungdomsklubberne skal med-
virke til at bringe større børn og unge, 
der helt eller delvist mangler et hen-
sigtsmæssigt fritidsliv, ind i relevante 
fritidstilbud. Derudover er deres opgave 
at have overblik over, hvad der sker i lo-
kalområderne – særligt efter skoletid. De 
skal fungere understøttende, koordine-
rende og udviklende i bestræbelserne på 
at sikre lokalområdernes større børn og 
unge et hensigtsmæssigt fritidsliv.

Udgangspunktet for klubtilbuddene i 
Odense Kommune er, at foreningslivet er 
det primære fritidstilbud, og fritids- og 
ungdomsklubbernes rolle skal ses som et 
supplerende tilbud.5 Søren Østergaard, Center for ungdomsstudier, ved KL’s konference Kolding 15. januar 2015

En særlig indsats i arbejdet  
med udsatte børn
Det er KL’s indtryk, at kommunerne, i 
arbejdet med at omstille fritidsområdet, 
generelt har fokus på det socialpolitiske. 
En særlig opgave ungdomsforsker Søren 
Østergaard også fremhæver, når han be-
skriver personalet i fritidsklubberne som 
fungerende “demokratikonsulenter”, der 
understøtter de unge i gode sociale relati-
oner og fællesskaber over for socialt ud-
satte, ensomme og radikaliserede unge5.

BUPL har i forbindelse med en rund-
spørge hos deres regionale tillidsmænd 
tegnet et billede af, at det primært er de 
særligt udsatte børn, som vælger fritids-
tilbuddene fra. For at undgå dette, har 
nogle kommuner gjort fritidstilbud gra-
tis, og mange kommuner har et særligt 
fokus på børn med særlige behov.

En målrettet indsats mod de særligt ud-
satte børn bidrager derfor samtidig til de-
batten om, hvordan den længere og sam-
menhængende skoledag kan medvirke til 
at tage hånd om de særligt udsatte børn 
på tværs af folkeskole og fritidstilbud. 

Professor i økonomistyring ved Aalborg 
Universitet, Per Nikolaj Bukh anbefaler 
kommunerne, at overveje at etablere 
sociale fripladser, hvor de enkelte institu-
tioner tildeles en høj takst/et højt beløb 
for at modtage børn med særlige behov. 
Tilsvarende foreslår han, at beløbet til 
institutionen er mindre i forhold til 
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Danmark i forandring
Fritidstilbuddene i forandring er samti-
dig også et billede på Danmark i foran-
dring. Dækningsgraden i kommunerne 
er faldet på baggrund af folkeskolerefor-
men, men flere kommuner vil over en ti-
årig periode opleve en markant nedgang 
i antallet af børn i 6-16 års alderen.

 › Tabel 1. Største fald

2020 2025

Læsø -21,1% -39,8%

Samsø -20,1% -30,5%

Langeland -18,9% -29,2%

Lemvig -16,3% -27,5%

Struer -16,1% -29,4%

Kilde: Danmarks Statistik 2014

Frem mod 2020 forventes, at der sker et 
fald på landsplan på 3,6 pct., og frem mod 
2025 på 8,5 pct. I alt vil 82 kommuner 

have faldende børnetal frem mod 2020, 
mens 84 har det frem mod 2015. Der lig-
ger dermed en opgave i mange kommu-
ner i forhold til at have et særligt fokus 
på struktur og kapacitet i tiden fremover.

Ikast-Brande Kommune har imødekom-
met forskellen på by og land ved, at en 
gruppe lokale borgere sammen med 
kommunen har lagt grundstenene til det, 
der i dag er et lokalt aktivitetshus, der fav-
ner og bygger bro mellem skole, dag- og 
fritidsinstitutioner, aftenskoler, menig-
hedsråd og de mange forskellige lokale 
foreninger. Området er ikke stort, i den 
lille by Isenvad bor der godt 650 menne-
sker. Netop derfor var rationalet, at hvis 
det aktive fritidsliv skulle bestå, skulle der 
nye rammer til, og de skulle være fyldt ud 
døgnet rundt – alle ugens dage. 

Skolen har fælles ledelse med den inte-
grerede daginstitution og SFO, og bor-
gerforeningen fungerer som paraply for 

alle de lokale foreninger, samt som kon-
taktled til politikerne og embedsværket i 
Ikast-Brande Kommune.

Det har resulteret i en om- og udbygning 
af skolens faciliteter, til det der i dag hed-
der Isenvad Sentrum. SFO’ens nye facili-
teter bruges om aftenen af foreningerne, 
den gamle skolegymnastiksal fungerer 
nu som bevægelsessal og teaterscene og 
er koblet sammen med en multihal og en 
række møde- og samlingsfaciliteter. Sko-
lepedellens gamle garage er lavet om til 
et skulpturværksted, og i de gamle SFO-
lokaler er der nu ved at blive indrettet 
cykelværksted m.m. I dagtimerne mødes 
ældreklubben i lokaler, der står i åben 
forbindelse med multihallen, hvor skole-
børnene er aktive. Spejderne har fået bål-
plads og overnatningsmuligheder i den 
fjerneste ende af udearealerne, fodbold-
klubben har fået en ny bane på skolens 
gamle fodboldbane og alle foreninger i 
byen holder nu til i huset.
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02 /
SAMARBEJDE  
MELLEM PÆDAGOGER 
OG LÆRERE
Med reformen er der skabt nye rammer for lærer- og pædagogsamarbejdet. 
Pædagogerne skal nu i langt højere grad inddrages i undervisningen og i den 
længere skoledag. Pædagogen bliver en nøgleperson i at skabe gode overgange 
og skabe sammenhæng mellem skole og fritidsliv for barnet. 

Overordnet handler det gode samarbej-
de om ledelse, organisering, relationer og 
profession. I en undersøgelse, foretaget 
af Ungdomsringen og BUPL, om klub-
bernes gode samarbejde med skolerne, 
peger undersøgelsen på, at i de kommu-
ner, hvor der er udstukket klare forvent-
ninger til samarbejdet, er der også større 
effekt af samarbejdet6. Det er afgørende, 
at ledelsen på skolerne understøtter 
samarbejdet mellem faggrupperne. Lige-
ledes er det centralt, at der både politisk 
og i forvaltningen er fokus på lærer- og 
pædagogsamarbejdet i både skole og fri-
tidstilbud.

Forudsætningen for et godt samarbejde 
mellem lærere og pædagoger er, at to 
stærke fagprofessioner supplerer hinan-
den i et ligeværdigt møde. Det gode sam-
arbejde giver de professionelle flere per-
spektiver på børnenes trivsel og læring 
og bidrager til, at der udvikles miljøer, 
som både tilgodeser det faglige og det 
sociale i barnets liv. Pædagogernes kon-
takt til forældrene giver også adgang til 
viden om hjemmeforhold, der kan have 

positiv betydning for barnets liv i skole 
og fritidstilbud. Det gode veldefinerede 
samarbejde kommer derfor børnene til 
gavn ved, at der skabes bedre grundlag 
for øget trivsel og læring.

På en skole i Lemvig Kommune bliver 
der arbejdet med selvstyrende team. Alt 
pædagogisk personale sidder i et pæda-
gogisk årgangsteam, hvor fokus er trivsel 
og læring. Her kommer pædagogernes 
faglighed i høj grad i spil. Samtidig er 
klasselærerfunktionen blevet afskaffet, 
og der er i stedet indført kontaktperso-
ner. Det betyder, at alle medlemmer af 
de pædagogiske team (lærere/pædago-
ger) er kontaktpersoner for en gruppe 
børn (10-12 børn). Kontaktpersonen 
har kontakten til hjemmet, gennemfører 
forældresamtaler og afholder minimum 
fire årlige elevsamtaler med alle kontakt-
børn, hvor fokus er på læring og trivsel. 

På den enkelte skole kan samarbejdet 
hjælpes på vej af et årshjul for samar-
bejde mellem lærere og pædagoger. Der-
udover kan fælles besluttede strukturer 
for planlægning og samarbejde også 
støtte op om sammenhængen på tværs 
af området. Der bliver mange steder 
eksperimenteret med forskellige former 
for samarbejde, hvor der også brydes op 
med vante roller og opgaver. 

I et skole og fritidstilbud i Ishøj Kom-
mune har lærer- og pædagogsamarbejdet 
medført, at lærerne også er en del af fri-
tidstilbuddet. Det giver nye perspektiver 
i det professionelle samarbejde, hvor de 
fagprofessionelles kompetencer kommer 
i spil i begge arenaer. Begge faggrupper 
deltager aktivt i planlægning og udfør-
sel af aktiviteter med afsæt i målstyrret 
læring i såvel skole- som fritidstilbud.  
Lærer- og pædagogsamarbejdet har med-

6 Søren Østergaard, Center for ungdomsstudier, De gode lokale samarbejder mellem klubber 
og skoler. (BUPL og Ungdomsringen).
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ført et ligeværdigt samarbejde og et fæl-
les kompetencesyn faggrupperne imel-
lem, der kommer alle børns læring og 
trivsel til gode.

Ungdomsforsker Søren Østergaard poin-
terer, at de nye rammer inviterer til nye 
roller og opgaver for både pædagoger og 
lærere. Når der udvikles noget nyt sam-
men, giver det nye perspektiver, hvilket 
er en forudsætning for at få en fælles hi-
storie med skolen. 

I fritidstilbud under forandring er det 
derfor vigtigt, at begge faggruppers kom-
petencer bidrager til at skabe en helhed 
om barnet og en fælles opgaveløsning i 
forhold til kerneopgaven. 

I KL’s inspirationsmateriale “Pædagoger i 
skolen”, kan du hente yderligere inspira-
tion om samarbejdet mellem pædagoger 
og lærere.
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03 /
NYE ØKONOMISKE 
RAMMER PÅ FRITIDS-
OMRÅDET

Faldende børnetal
Specielt det faldende børnetal i største-
delen af landets kommuner udfordrer 
den måde, som kommunerne skal orga-
nisere pasningsindsatsen på. Danmarks 
Statistiks befolkningsfremskrivning 
viser, at børnetallet for de 6-16-årige de 
kommende 10 år forventes at falde med 
over 62.000 børn svarende til 8,5 pct., 
eller mere end 6.000 om året. 

Folkeskolereformen har indflydelse på skoleelevernes hverdag og fritidsom-
rådets økonomi. Noget af den tid, eleverne før har brugt i SFO, klub og fritids-
hjem, er mindsket. Det giver nye forhold for SFO, klub og fritidshjem, der også 
skal levere personale til skolen. Derfor skal samarbejdet mellem skole og fri-
tidstilbud styrkes. Den eksisterende organisering på fritidsområdet udfordres 
således økonomisk og fagligt med risikoen for, at flere end i dag fremover fra-
vælger et fritids- og klubtilbud. Samtidig er dagtilbudsområdet udfordret af et 
faldende børnetal.

 › Figur 1. Udviklingen i antal 6-16-årige 2015-2025

Kilde: Danmarks Statistik
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Faldet i børnetallet dækker over store va-
riationer kommunerne i mellem. Mens 
kommuner i hovedstadsområdet oplever 
stagnerende eller endda stigende børne-
tal, så oplever land og ydrekommunerne 
et kraftigt fald i børnetallet. Mens 14 
kommuner oplever et stigende børnetal 
de kommende 10 år, så oplever de resten-
de 84 kommuner et fald, og heraf ople-
ver ¼ et fald på mere end 20 pct.

Mange kommuner har derfor også valgt 
at give deres fritidstilbud et serviceefter-
syn. Reformen og det faldende børnetal 
har ændret rammerne for fritidstilbud-
dene, og nytænkning er nødvendigt, hvis 
fritidstilbuddene skal fremtidssikres. 

Der er flere eksempler på, hvordan kom-
munerne har reorganiseret deres fritids-

tilbud under hensynstagen til det falden-
de børnetal og folkeskolereformen:

 • Oprettelse af børnehuse med et al-
dersspænd, som er større end man 
traditionelt ser i dag. Det kan fx være 
en institution med en kombineret 
børnehave og fritidshjem med børn i 
alderen 3-10 år.  

 • Distriktsmodeller med sammenhæn-
gende og fleksible overgange mellem 
dagtilbud, fritidstilbud og skole. De 
administrative opgaver samles på 
distriktsniveau, og i hvert distrikt er 
der én afdelingsleder pr. tilbud (dag-
tilbud, SFO og skole). Overgangen 
mellem dagtilbud, SFO og klub er 
fleksibel ift. det enkelte barns behov 
og modenhed.

 • Fritidstilbud for de større børn, hvor 
det enkelte barn ikke hører til et di-
strikt, men kan vælge mellem forskel-
lige “profilfritidshjem”, der hver især 
brander sig på forskellige aktiviteter 
som kreativitet, idræt, IT mv.

Hvordan er økonomien i  
de kommunale fritidstilbud?
De kommunale bruttoudgifter til SFO, 
klub og fritidshjem udgjorde i 2014 8,5 
mia. kr. Det svarer til, at kommunerne 
brugte 12.406 kr. pr. 6-16-årig. Tabel 1 
viser, at udgifterne til fritidsområdet de 
seneste 5 år er faldet, dog kan specielt fal-
det i 2014 tilskrives folkeskolereformen. 

 › Figur 2. Udviklingen i antal 6-16-årige 2015-2025, kommunefordelt

Kilde: Danmarks Statistik

 › Tabel 2. Udviklingen i bruttodriftsudgifterne til fritidstilbud pr. 6-16-årig

2010 2011 2012 2013 2014

SFO 11.930 11.723 11.168 11.010 10.366

Fritidshjem 947 745 657 638 570

Klubber 2.184 1.650 1.644 1.582 1.470

Kilde: Danmarks Statistik 2014
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De kommunale fritidstilbud er delvist 
finansieret af forældrebetaling. Der er 
dog forskel på, hvor meget kommunerne 
må opkræve i forældrebetaling alt efter 
om det er et SFO, klub eller fritidshjems-
tilbud. For SFO gælder det, at der kan op-
kræves 100 pct. forældrebetaling, mens 
der kan opkræves maksimalt 30 pct. for 
et fritidshjem og maksimalt 20 pct. for 
et klubtilbud. Generelt har tendensen de 
seneste 5 år været, at forældrebetalingen 
har været stigende på SFO-området, men 
modsat har været faldende for klub- og 
fritidsområdet. I 2014 kan faldet i høj 
grad tilskrives folkeskolereformen. 

 › Figur 3. Udviklingen i forældrebetalingsandelen

Kilde: Danmarks Statistik

Bemærkninger: Forældrebetalingsandelen er opgjort som forældrebetalingens andel af bruttodriftsud-

gifterne fratrukket søskenderabat og friplads.
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04 /
LOVGIVNING  
OM FRITIDS-  
OG KLUBTILBUD

Der er en række centrale forskelle mellem reglerne i de forskellige lovgivninger.

Kommunerne vil fortsat have pligt til at oprette det nødvendige antal pladser 
i fritids- og klubtilbud, og den daglige åbningstid skal udgøre et reelt tilbud. 
Fritidstilbuddene vil også fremover kunne oprettes eller drives videre inden 
for forskellige lovgivninger; dagtilbudsloven, folkeskoleloven, ungdomsskole-
loven eller folkeoplysningsloven.

 › Tabel 3. Centrale forskelle mellem reglerne for hhv. SFO og fritidshjem (ca. 6-9 år)

Formål og indholdskrav Driftsformer Ledelse Forældreindflydelse Forældrebetaling

Fritidshjem
Dagtilbudsloven

Selvstændig formåls-

bestemmelse i lovgiv-

ningen

Kommunal, selvejende 

eller privat

Egen leder (evt. fælles 

på tværs af flere institu-

tioner)

Selvstændig forældrebe-

styrelse / flertal i institu-

tionsbestyrelse.

( Kommunen skal sikre 

forældrene indflydelse 

på private fritidshjem)

Max. 30 pct.*

Private fritidshjem sætter 

dog selv forældrebetalin-

gens størrelse

Søskende- og friplads-

tilskud

SFO
Folkeskoleloven

Overordnet formålsbe-

stemmelse for folke-

skolen

Krav om mål- og ind-

holdsbeskrivelser for 

SFO

Kommunal eller del af 

en selvejende fri grund-

skole

Skoleleder  

(+ daglig SFO-leder)

Skolebestyrelse. Ingen 

særskilt indflydelse til 

forældre med børn i SFO

Reguleres lokalt

Søskende- og  

fripladstilskud

* Den maksimale forældrebetaling i fritidshjem er 30 pct. af bruttodriftsudgifterne ekskl. tilsyn, administration og bygningsrelaterede udgifter.
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Oversigtsskemaerne anvender en opde-
ling i de to aldersgrupper 6-9 år og 10-17 
år, men de enkelte lovgivninger kan an-
vendes på et bredere aldersinterval. 

 • For SFO gælder, at børn kan optages 
fra de er 4 år og 10 måneder gamle 
uafhængigt af skoleårets begyndelse. 

 › Tabel 4. Centrale forskelle mellem reglerne for de forskellige klubtilbudstyper (10-17 år)

Formål og indholdskrav Driftsformer Ledelse Forældreindflydelse Forældrebetaling

Klubtilbud efter  

dagtilbudsloven

Selvstændig formålsbe-

stemmelse i lovgivning

Kommunal, Selvejende 

eller privat

Egen leder (evt. fælles

på tværs af flere institu-

tioner)

Kommunalbestyrelsen

skal sikre børns/unges 

indflydelse på indhol- 

det i det enkelte tilbud.  

Ingen krav om forældre-

indflydelse

Max. 20 pct.*

Fripladstilskud er lovplig-

tigt. Søskendetilskud fri-

villigt for kommunen

SFO II’er

(folkeskoleloven /

friskoleloven)

Overordnet formålsbe-

stemmelse for folke-

skolen

Krav om mål og ind-

holdsbeskrivelser for 

SFO

Kommunal eller del af 

en selvejende fri grund-

skole

Skoleleder  

(+ daglig SFO-leder)

Skolebestyrelse. Ingen 

krav om særskilt indfly-

delse til forældre eller 

større børn i SFO

Lokalt reguleret

Både friplads- og søsken-

detilskud er lovpligtige

Klubber efter ung-

domsskoleloven

Overordnet formåls-

bestemmelse for ung-

domsskolen

Kommunal Ungdomsskoleinspek-

tør (evt. daglig leder af 

klubtilbuddet)

Elever ved ungdoms-

skolen repræsenteret 

i bestyrelse (ikke klub-

berne)

Lokalt reguleret

Klubber efter  

folkeoplysnings-

loven

Ikke fastlagt Folkeoplysende fore- 

ninger (selvejende)

Almindeligt forenings-

demokrati efter folke-

oplysningsloven

Ingen formelle krav om 

særskilt indflydelse

Lokalt reguleret

* Den maksimale forældrebetaling i klubtilbud er 20 pct. af bruttodriftsudgifterne ekskl. forplejning, materialer, tilsyn, administration og bygningsrelaterede 

udgifter.

For små skoler kan den udvidede 
skolefritidsordning optage børn al-
lerede fra det fyldte 3. år. Der er ingen 
øvre aldersgrænse.

 • For fritidshjem eller klub efter dagtil-
budsloven er der er ingen regler om 
aldersgrænser.

 • For klub efter folkeoplysningsloven 
har kommunalbestyrelsen pligt til at 
yde tilskud til frivilligt folkeoplysen-
de foreningsarbejde for børn og unge 
under 25 år. Der er således ingen 
nedre grænse. 

 › LINK TIL ANDEN INSPRIRATION FRA KL:

Pædagoger i folkeskolen – august 2015: 
www.kl.dk/PageFiles/1303981/paedagoger-i-folkeskolen.pdf

http://www.kl.dk/PageFiles/1303981/paedagoger-i-folkeskolen.pdf
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