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Vejledning for socialpædagogiske og
behandlingsmæssige fripladser i SFO
Hvem tager initiativ til at søge om en socialpædagogisk /
behandlingsmæssig friplads?
Når der skal søges om en socialpædagogisk eller behandlingsmæssig friplads til børn, der
går i en SFO, er det en fagperson, der tager initiativet. Det kan være en pædagogisk
leder, en børnehaveklasseleder, en lærer eller en pædagog.
I andre tilfælde vil det være en familiebehandler, en sundhedsplejerske eller en psykolog,
der har kendskab til, at det er vigtigt for et barn at få en socialpædagogisk friplads.

Skema for ansøgning
Der er udarbejdet særlige ansøgningsskemaer til formålet, som skal benyttes, når der
søges om socialpædagogisk eller behandlingsmæssig friplads til SFO/skolefritidsdelen.
Skemaerne findes på https://skolestyrelse.silkeborg.dk/Skolehaandbog/SFO-klub-ogfritidsundervisning under Fripladser - socialpædagogisk eller behandlingsmæssig friplads.

Økonomisk friplads
Ifølge lovgivningen skal betalingsspørgsmålet dog altid først søges løst via den
økonomiske friplads. Derfor skal ansøgningsskema til økonomisk friplads altid vedlægges
ansøgningen om socialpædagogisk friplads. Husk at vedlægge kopi af seneste lønseddel
som dokumentation for indtægten. Enkelte forældre ønsker dog ikke, at personalet får
kendskab til deres økonomiske forhold. De skal så selv sørge for at indsende det
økonomiske skema.

Lovgrundlag
Ifølge § 50, stk. 2 i Folkeskoleloven kan et barn få hel eller delvis friplads af
socialpædagogiske årsager på baggrund af en individuel vurdering. Til grund for
ansøgningen om socialpædagogisk friplads kan være, at barnet:
• ikke i tilstrækkelig grad mestrer det danske sprog
• ikke socialiseres tilstrækkeligt i hjemmet
• lever under vanskelige opvækstforhold hos psykisk syge eller alkoholiserede forældre
Personalet udfylder et ansøgningsskema om socialpædagogisk friplads og sender
indstillingen til Skoleafdelingen v/Poul Skaarup Jensen og Anita B. Pedersen.
Det er en betingelse for tilskuddet, at der foreligger særlige sociale eller pædagogiske
behov.
Der er tale om en individuel vurdering baseret på en indgående beskrivelse af den gavn,
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barnet vil have af opholdet i skolens SFO sammenholdt med konsekvenserne ved ikke at
være i SFO’en – vel at mærke på baggrund af sagkyndige vurderinger, for eksempel fra
Skoleafdelingens sagsbehandler, familierådgiver, sagsbehandler eller psykologer.
Betydelig og varig nedsat fysisk og/eller psykisk funktionsevne kan ikke alene begrunde
socialpædagogisk friplads, men dette forhold kan indgå i vurderingen.
Endelig skal det understreges, at tilskud af socialpædagogiske årsager forudsætter, at
betalingsspørgsmålet vanskeliggør barnets forbliven eller optagelse i skolens SFO.
Det er en betingelse for tilskuddet, at der foreligger særlige sociale eller pædagogiske
behov. Beskrivelsen i ansøgningen skal formuleres individuelt med udgangspunkt i det
enkelte barn.
Husk altid, at forældrene skal vide, at der bliver søgt. De skal have en kopi af
ansøgningen, og de skal også have mulighed for at udtale sig. Der er en særlig rubrik i
ansøgningsskemaet, hvor forældrene kan tilføje deres synspunkter og underskrift.
På baggrund af ansøgningen foretager Skoleafdelingens sagsbehandler en individuel
vurdering baseret på en indgående beskrivelse af den gavn, barnet vil have af opholdet i
SFO sammenholdt med konsekvenserne ved ikke at være i SFO. Skoleafdelingens
sagsbehandler kan eventuelt indhente yderligere sagkyndige vurderinger, f.eks. fra PPL,
sagsbehandlere eller andre faglige konsulenter med tilknytning til barnet eller familien.

Hvornår kan der søges?
Der kan søges hele året rundt, men som oftest vil det være i forbindelse med skolestart.
En friplads kan normalt ikke søges bagud. Hvis der bevilliges en friplads, bevilliges den fra
ansøgningstidspunktet.
Overgang fra dagtilbud til SFO
Vigtigt: hvis et barn får en socialpædagogisk friplads til et dagtilbud, vil barnet ikke
automatisk få en friplads i en SFO. Der er tale om 2 forskellige lovgivninger:
Folkeskoleloven § 50, stk. 2, og Dagtilbudsloven § 43, stk. 1.

Hvor længe gælder en socialpædagogisk friplads?
En friplads bliver bevilget for et år ad gangen. I april måned udsender Skoleafdelingen en
liste til de SFO’er, der har børn med socialpædagogiske fripladser. Den pædagogiske leder
bliver bedt om at bekræfte, at børnene på listen fortsat er berettiget til at få en
socialpædagogisk friplads. Hvis det er tilfældet, laver Skoleafdelingen en ”administrativ
forlængelse” et år mere. Det vil sige, at man tager udgangspunkt i den begrundelse, der
oprindelig lå til grund for den socialpædagogiske friplads, og forlænger den et år mere.
Hvis der er tvivl om begrundelsen, vil Skoleafdelingens sagsbehandler tage kontakt til
SFO’ens pædagogiske leder.
Et barn får således ikke nødvendigvis bevilliget en friplads i samtlige de år, barnet går i en
SFO. I nogle tilfælde vil fripladsbevillingen blive nedsat til 50 % fra 100 %. Der vil dog
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også være mulighed for at ændre fra 50 % til 100 % i løbet en bevillingsperiode. SFO’ens
pædagogiske leder skal kontakte Skoleafdelingens sagsbehandler og give en skriftlig
begrundelse for ønsket om ændringen.

Behandlingsmæssige fripladser
Ifølge Dagtilbudsloven (lov 668 af 17/06 om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og
unge) § 63 kan forældrebetalingen nedsættes med 50 %, når et barn med betydelig og
varig fysisk eller psykisk funktionsevne af behandlingsmæssige grunde har ophold i et
fritidstilbud. Barnets nedsatte fysiske eller psykiske funktionsevne skal lægefagligt
dokumenteres og være af betydelig og varig karakter.

SFO’er på inklusionscentre og klubafsnit
Tildelingen og vurderingen af socialpædagogiske fripladser for børn i special-SFO’er er den
samme som for alle børn fra 0. til og med 6. årgang. Hvis der er oprettet et særligt
klubafsnit fra 7. årgang og opefter, er det stadigvæk muligt at søge og få
socialpædagogisk friplads efter Folkeskolelovens § 50, stk. 2.
Bemærk dog: Hvis et barn ikke tidligere har fået tildelt friplads efter § 50, stk. 2 eller der
bliver givet et afslag fra Skoleafdelingen, kan forældrene søge om at få merudgiften
dækket i Handicapafdelingen ifølge § 41 i Serviceloven. Ifølge § 41 skal mulighederne for
at få støtte i anden lovgivning nemlig være udtømte, inden forældrene kan få merudgiften
dækket.
Forældrene vil blive gjort opmærksomme på denne mulighed, hvis der bliver givet et
afslag på en ansøgning. Afslaget vil være begrundet, og der vil være henvisning til at anke
en sag. Skoleafdelingen må ikke sende et afslag videre til Handicapafdelingen uden
forældrenes samtykke.
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