NOTAT

Notat til KOMBIT om hvilke institutionstyper der er
omfattet af Aula (BPI)





Aula skal i august 2019 være ude til alle kommunale tilbud omfattet af folkeskoleloven, samt fritidshjem.
Aula udrulles efterfølgende til dagtilbud for børn fra 0 år indtil skolestart i
de kommuner, der har valgt også at anvende løsningen på deres dagtilbudsområde.
Fritidsklubber og andre tilbud under dagtilbudsloven for børn efter påbegyndt
skolestart (med undtagelse af fritidshjem) er ikke omfattet af Aula.

1. Hvem er folkeskoleloven gældende for?
Folkeskolen omfatter en 10-årig grundskole bestående af en børnehaveklasse og
1.-9. klasse samt en 1-årig 10. klasse. Følgende aktører/ordninger er ligeledes omfattes folkeskoleloven:








Specialskoler: Børn, hvis udvikling kræver en særlig hensyntagen eller
støtte, gives specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand i specialklasser og specialskoler.
Skolefritidsordninger (SFO): SFO er en del af folkeskolen (Det blev præciseret ved ændringen af Folkeskolelovens § 1, jf. lov nr. 572 af 9. juni
2006 om ændring af lov om folkeskolen), og oprettes efter godkendelse i
kommunalbestyrelsen. Kommunalbestyrelsen kan med godkendelse fra minister optage børn fra 3 år, på skoler der ikke har flere end 150 elever. I
forbindelse med SFO vælger nogle kommuner at skelne mellem flere typer
af SFO, som ofte også kan have forskellige betegnelser, f.eks. hedder SFO
i Gentofte kommune GFO og KKFO i København.
o SFO1 er typisk for 0.-3. klasse. (I nogle tilfælde også 4. klasse)
o SFO2 er typisk for 4.-7. klasse (i nogle tilfælde også kun til og med
6. klasse)
o Nogle kommuner har desuden SOF3 for de ældre elever.
Sygeundervisning: Elever, der gennem længere tid på grund af smittefare
eller af hensyn til deres sundhed eller velfærd ikke kan undervises i skolen,
undervises i deres hjem eller på den institution, hvor de opholder sig. Det
påhviler kommunalbestyrelsen at indrette undervisning efter stk. 1 på de i
kommunen beliggende sygehuse, hospitaler og andre institutioner, som
modtager børn i alderen 6 -18 år, medmindre der på anden måde sørges for
børnenes undervisning (retsinformation.dk)

Aula udrulles til alle aktører/ordninger omfattet af folkeskoleloven nævnt ovenfor.
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Bemærk ift. SFO, fritidshjem og klub:






Skolefritidsordninger (SFO) hører under folkeskoleloven og er en del af
de enkelte folkeskoler. Det er skolelederen, der har det overordnede pædagogiske og administrative ansvar. Skolebestyrelsen fører tilsyn med skolefritidsordningen, godkender institutionens budget mv. (borger.dk). Aula udrulles til alle kategorier af SFO sammen med resten af skoleområdet.
Fritidshjem er et pasningstilbud, der hører under dagtilbudsloven. Hvert
fritidshjem eller en gruppe af fritidshjem har sin egen pædagogiske leder.
Fritidshjemmene har en forældrebestyrelse. Aula udrulles til fritidshjem
samtidig med SFO (og resten af skoleområdet), til trods for at det er under
dagtilbudsloven.
Fritidsklub er et dagtilbud for større børn og unge, under dagtilbudsloven.
Aula udrulles ikke til fritidsklubber.

2. Hvem er dagtilbudsloven gældende for?
Loven omfatter dag-, fritids- og klubtilbud samt andre socialpædagogiske fritidstilbud, som har et pædagogisk, socialt og pasningsmæssigt formål (retsinformation.dk).
Dagtilbud er som udgangspunkt for børn i alderen 0 år og op til skolealderen. Daginstitutioner er typisk etableret som vuggestuer for 0-2-årige børn, som børnehaver
for 3-5-årige børn eller som aldersintegrerede daginstitutioner for 0-6-årige børn
(Vejledning om dagtilbud, retsindformation.dk).
Dagtilbud omfatter:
 Dagpleje: Typisk for børn i alderen 0-2 år
 Vuggestuer: Typisk for børn i alderen 0-2 år
 Integrerede institutioner/børnehuse: Typisk for børn i alderen 0-5 år. Her er
vuggestue og børnehave samlet i et.
 Børnehaver: Typisk for børn i alderen 3-6 år




Aula udrulles til fritidshjem
Aula udrulles til dagtilbud for børn fra 0 år indtil skolestart i de kommuner der
har valgt også at anvende løsningen på deres dagtilbudsområde.
Aula udrulles ikke til klubtilbud.

3. Hvem er ungdomsskoleloven gældende for?
Ungdomsskoleloven er gældende for ungdomsskoler og de ungdomsklubber, som
de driver. Tilbuddet skal stå åbent for unge mellem 14 og 18 år, der er tilmeldt kommunens folkeregister. Undervisningspligten kan efter det 7. klassetrin opfyldes ved
deltagelse i heltidsundervisning i den kommunale ungdomsskole i henhold til lov om
ungdomsskoler samt ved deltagelse i undervisningsforløb i henhold til § 9, stk. 4.
(retsinformation.dk).


Aula skal udrulles til de klasser/tilbud hvor ungdomsskolen opfylder undervisningspligten på 7. – 10. klassetrin.
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4. Eksempel på opdeling og begrebsafklaring

Dato: 2. november 2016

Med grønt: dækket af Aula Med rødt: ikke dækket af Aula

Sags ID: SAG-2015-03619
Dok. ID: 2265142

Århus Kommune:
 Skolefritidsordningen: Børn i 0. – 4. klasse.
 Fra 5. klasse kan barnet gå i fritidsklub
 Fra 7. klasse kan barnet gå ungdomsklub og ungdomsskolerne til det fylder
18 år

E-mail: NIPE@kl.dk
Direkte: 3370 3046

Hjørring Kommune:
 SFO fra 0. - 3. klasse.
 Juniorklub er et tilbud for elever i 4. - 6. klasse
 Ungdomsklub fra 7. klasse frem til man er 18 år
Gentofte Kommune
 Fritidsordning (GFO): børnehaveklasse til og med 3. klassetrin
 Fritidsklub for børn i 4., 5. og 6. klasse.
 Ungdomsklub for unge i 7. klasse og op til 18 år.
Københavns Kommune
SFO, som i Københavns Kommune kaldes KKFO, og fritidshjem omtales overordnet set som fritidsinstitutioner. Siden august 2016 er der tilknyttet én fritidsinstitution
per skole. Alle elever er sikret en plads, og disse omtales som fritidshjempladser.
 Fritidsordning (KKFO) som kan være for børn i alle aldre (F.eks. KKFO
Engskolen).
 Fritidshjem: for børn i 1.-3 klasse. (F.eks. Fritidshjemmet Universet, Guldberg Skole)
 Fritidsklub er et tilbud for børn i alderen 10-14 år
 Børn og unge i alderen 14-18 år kan få plads i ungdomsklub i et fritidscenter.
Aabenraa Kommune
 SFO 1 for elever i 0. – 3. årgang
 SFO 2 er et fritidstilbud for elever i 4. – 6. årgang
 Juniorklub: 5.-7. klasse
 Ungdomsklub: 7.-10. klasse
Odsherred Kommune
 SFO 1: i 0.-3. klasse
 SFO 2: 4.-6. klasse
Nyborg Kommune
 Skolefritidsordningen: Børnehaveklasse, 1., 2. og 3. klasse.
 Klub for 4. og 5. klasse
 Ungdomsskolen er et fritidstilbud til alle unge fra 7. Klasse til 18 år
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