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ALTERNATIVET: VI SKYLDER BØRNENE AT GØRE DET BEDRE 

”Det er mildt sagt en bekymrende udvikling – for alle involverede – at antallet af 
børn pr. voksen stiger så markant,” siger Alternativets ordfører for børneliv, skoler 
og ungdomsuddannelser med henvisning til, at der nu er 14-15 børn pr. voksen i 
landets SFO’er. 

BUPL’s anbefaling lyder på 8 børn pr. voksen, men den anbefaling er SFO’erne langt fra at ramme. 
Det kom i dag frem i ny undersøgelse, der vidner om at SFO’erne er under for stort et pres og har 
fået både forældre og pædagoger til at kræve en bedre indsats. Og det er Alternativets Carolina 
Magdalene Maier enig i, idet hverken forældre, pædagoger eller børn har godt af en hverdag 
præget af stress og hektik: 

”Det her gælder jo især børnenes trivsel, og de kan jo af gode grunde ikke råbe op. Så det her skal 
tages drønseriøst. Herudover er det jo på ingen måde en god udvikling at sygefraværet blandt 
pædagogerne pga. stress er hastigt stigende,” siger hun og fortsætter: 

”Vi hører jo så også fra forældrene, at nogle overvejer at melde deres børn helt ud af SFO’erne, 
hvilket vil betyde, at børnene så fx skal være alene hjemme om eftermiddagen. Og det er jo 
hverken gavnligt eller sjovt for børnene,” siger Carolina Magdalene Maier, Alternativets ordfører for 
børneliv, skoler og ungdomsuddannelser. 

Alene fra 2009 til 2014 steg antallet af børn pr. voksen fra 12 til 14-15 – på trods af, at det samlede 
antal børn i SFO er faldet med 20.000 i alt. 

”Vi er inde i en trist udvikling, som vi skal have vendt. Vi tager meget gerne en drøftelse om 
minimumsnormeringer således, at vi giver børnene en bedre hverdag,” siger Carolina Magdalene 
Maier og fortsætter: 

”Men jeg vil gerne understrege, at der ude i de enkelte SFO’er afhængig af de lokale forhold kan 
være mange forskellige løsningsmodeller, som de jo selv har det største indblik i. Derfor skal 
institutioner have langt mere selvbestemmelse, så vi modvirker den store grad af centralisering, 
som vi i dag ser i mange byer,” afslutter hun. 
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