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                                                                                                                                   Amager Fælled Skole den 12.05.20 

 
Til Børne – og Ungdomsforvaltningen /KBH Kommune 
 
Høringssvar fra Amager Fælled Skole vedr. Fritidspædagogisk rammeaftale for 
KKFO'er (2019-02654019). 
 
Skolebestyrelsen og MED – udvalget har behandlet det udsendte høringsmateriale vedr.  
fritidspædagogisk rammeaftale i forbindelse med overgang til KKFO, herunder et forslag til 
ændringer i styrelsesvedtægten for folkeskolen i København, der i forbindelse med 
udvalgsmødet i Børne- og Ungdomsudvalgets den 29. april 2020 blev behandlet og sat i 
høring. 
 
Indledningsvis vil vi gerne udtrykke tilfredshed med, at man fra politisk side er opmærksom 
på, at der kan være udfordringer med denne nye implementering af kommende KKFO`er på 
skolen, hvorfor vi finder det klogt at regulere og udarbejde en rammeaftale og se på 
styrelsesvedtægterne. At der desuden er udarbejdet gode råd og vink til 
sammenlægningsprocessen og omorganiseringen, bydes velkommen.  
 
Vi tilslutter os derfor Børne – og Ungdomsudvalgets og forvaltningen ide om at beskrive en 
række fritidspædagogiske principper og pejlemærker i KBH, som dels kan skærpe det 
kommende grundlag for et fælles børnesyn skole og KKFO imellem, dels finde fælles 
udgangspunkt for et stærkt forpligtende arbejdsfællesskaber og samarbejde. 
 
Der er endvidere enighed, i såvel Skolebestyrelsen som MED – udvalget, at en styrkelse af 
forældreindflydelse via f.eks. et obligatorisk forældreråd kan være med til at styrke 
samarbejdet og bygge bro mellem Skolebestyrelsen og KKFO, og dermed kan være med til at 
understøtte den nye opgave med at implementere KKFO på skolerne. 
 
En øget forældreindflydelse via et forældreråd, vil uden tvivl også være med til at engagere 
forældrene mere i børnenes hverdag i skolen og KKFO, hvilket kan være med til at løse den 
fælles opgave, nemlig at skabe det gode børneliv med de bedste muligheder for lærings, leg og 
udvikling på tværs af børnenes hverdag på skolen/KKFO. 
 
Vi finder det endeligt fornuftigt, at der udarbejdes et bilag til budgetvejledningen, der kan 
være med til at præciserer og eksemplificerer tredelingen af budget for KKFOén og skolen. Vi  
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finder det dog fortsat naturligt, hvis der kan findes forskellige praksis på de enkelte skoler, 
som giver god mening uden uenighed lokalt, hvorfor ensartet praksis på tværs af byen ikke 
altid skaber de bedste løsninger.  
 
I forhold til budget, finder vi i den forbindelse naturligt at det ikke længere er lederen af den 
kommende KKFO der har det direkte budgetansvar, idet det overordnede ledelsesansvar 
ligger under skolelederen. 

 

På vegne af skolebestyrelsen & MED – udvalget på Amager Fælled Skole  

 

Med venlig hilsen  

Torben Bo Højman Jensen 

Skoleleder 

Amager Fælled Skole 
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