
Forskel på SFO-, fritids- og klubtilbud til børn og unge fra 6-18 år 
 
 
Centrale forskelle mellem regler for SFO og fritidshjem (ca. 6-9 år) 
 

 
 
Formål og 
indholdskrav 

 
Driftsformer  

 
Ledelse 

 
Forældreindflydelse 

 
Forældrebetaling 

Fritidshjem 

(dagtilbudsloven) 

Selvstændig 
formålsbestemmelse 
i lovgivningen. 

 

Kommunal, 
selvejende eller 
privat 

 

Egen leder 
(evt. fælles på 
tværs af flere 
institutioner) 

 

Selvstændig 
forældrebestyrelse 
/ flertal i 
institutionsbestyrelse. 
 
(Kommunen skal sikre 
forældrene 
indflydelse på 
private fritidshjem) 

Max. 30 pct.* 
 
Private fritidshjem 
sætter dog 
selv 
forældrebetalingens 
størrelse. 

 
Søskende- og 
fripladstilskud. 

SFO 

(folkeskoleloven) 

Overordnet 
formålsbestemmelse 
for folkeskolen. 
 
Krav om mål- og 
indholdsbeskrivelser 
for SFO. 

Kommunal eller 
del af en 
selvejende 
fri grundskole. 

 

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. 
 

 

Centrale forskelle mellem regler for forskellige klubtilbudstyper (ca. 10-17 år) 
 

 
 
Formål og 
indholdskrav 

 
Driftsformer  

 
Ledelse 

 
Forældreindflydelse 

 
Forældrebetaling 

SFO II 
(folkeskoleloven / 
friskoleloven) 

 

Overordnet 
formålsbestemmelse 
for folkeskolen. 
 
Krav om mål og 
indholdsbeskrivelser 
for 
SFO. 

Kommunal 
eller del af en 
selvejende fri 
grundskole 
 

Skoleleder 
(+ daglig 
SFO-leder) 
 

Skolebestyrelse.  
 
Ingen krav om særskilt 
indflydelse til forældre 
eller større børn i SFO. 

Lokalt reguleret. 
 
Fripladstilskud er 
lovpligtigt.  
 
Søskendetilskud er 
frivilligt for 
kommunen, hvis 
tilbuddet henvender 
sig til større børn 
uden 
pasningsbehov med 
kontrolleret 
fremmøde. 

Klub efter 
dagtilbudsloven 

 

Selvstændig 
formålsbestemmelse 
i lovgivning. 

 

Kommunal, 
Selvejende 
eller privat 

Egen leder 
(evt. fælles 
på tværs af 
flere institutioner) 
 

 

Kommunalbestyrelsen 
skal sikre  
børns/unges indflydelse 
på indholdet i det 
enkelte tilbud. 
Ingen krav om 
forældreindflydelse. 

Max. 20 pct.** 
 
Fripladstilskud er 
lovpligtigt.  
 
Søskendetilskud er 
frivilligt for 
kommunen, hvis 
tilbuddet henvender 
sig til større børn 
uden 
pasningsbehov med 
kontrolleret 
fremmøde. 

Klub efter 
ungdomsskoleloven 

Overordnet 
formålsbestemmelse 
for 
ungdomsskolen. 

Kommunal  
 

Ungdomsskole-
inspektør 
(evt. daglig 
leder af 
klubtilbuddet). 

Elever ved 
ungdomsskolen 
repræsenteret i 
bestyrelse (ikke 
klubberne). 

Lokalt reguleret. 
 
 

Klub efter  
folkeoplysningsloven 

 

Ikke fastlagt. 
 

Folkeoplysende 
foreninger 
(selvejende). 
 

Almindeligt 
foreningsdemo-
krati efter folke-
oplysningsloven. 

Ingen formelle krav om 
særskilt indflydelse. 
 

Lokalt reguleret. 

 

**Den maksimale forældrebetaling i klubtilbud efter dagtilbudsloven er 20 pct. af bruttodriftsudgifterne ekskl. tilsyn, administration 
og bygningsrelaterede udgifter. 

 


