
 
 
 
 
 
 

 

Budget 2023 
 
 
Københavns Forældreorganisation har følgende punkter i forbindelse med budgetforhandlinger 2023 i 
Københavns Kommune på børne- ungeområdet. 
 
I KFO finder vi især følgende tre områder særligt presserende for budgettet 2023. 
 

1. Rul øget forældrebetaling for KKFO tilbage – hvis forældre skal betale mere for KKFO, skal pengene 
gå direkte til KKFO’en; ikke glattet ud som effektiviseringer! 

2. Behov for styrkelse/re-boot af forældresamarbejdet efter Corona 
3. Mere rengøring i institutionerne; ren institution giver mindre sygdom! 

 
 
Forældrebetaling i KKFO 
De københavnske priser for fritidshjem - nu KKFO’er - er steget voldsomt over de sidste fem år. En KKFO 
plads koster hver måned 1.656 kr. uden søskenderabat (juli gratis). I 2017 var prisen 953 kr. Det er en 
markant stigning, som kan mærkes for mange forældre i København. Øgning er kommet over åre og for 
nogle år siden lagde Københavns Kommune alle selvejende fritidshjem ind under skolerne som KKFO for 
netop at kunne øge forældrebetalingen, hvilket der ikke er loft over under folkeskoleloven.  
 
I år har Børne-Unge udvalget vedtaget endnu en stigning i KKFO’ernes forældrebetaling. Det vil svare til at 
prisen på KKFO vil stige med godt 100 kr. pr. måned. Det, der er spidsfindigt i denne stigning er, at den ikke 
kommer KKFO’erne specifikt til gode. Stigningen er nemlig en del af de årlige effektiviseringsbesparelser, 
som Københavns Kommune frivilligt har valgt at gennemføre. Stigningen er således taget for at dække et 
besparelseskrav bredt over hele børne- ungeområdet og det samlede budget.  
 
KFO kommer til at fokusere meget mere på fritidsområdet i den nærmeste tid, og det er oplagt at 
forældrene kræver noget for pengene, hvis vi skal til at finde endnu 1.100 kr. mere op af lommen om året 
for at barnet kan gå i KKFO. Vi frygter, at det vil gå ud over de i forvejen marginaliserede børn, hvor 
forældrene vil vælge, at deres barn ikke skal gå i KKFO. Det i sig selv har en række uhensigtsmæssige 
konsekvenser, som vi tvivler på vil være besparelsen værd i Københavns Kommune. Dertil skal vi huske, at 
det er et forholdsmæssigt lavt antal timer om ugen, som de mindre skolebørn går i KKFO. Det giver 
sammenlagt en meget høj pris for forældrene for hver time deres barn går i KKFO. De københavnske 
forældre er i forvejen ramt af generelle prisstigninger – og her vil stigningen ikke engang gå til KKFO’en. I 
KFO mener vi ikke det er rimeligt, at forældrene skal betale mere uden at få mere for pengene. 
 
I KFO er vi yderligere ganske bekymrede for konsekvenserne af den kortere skoletid og opfordrer til at 
midlerne kommer tilbage til KKFO’en i den forbindelse. I KKFO’erne er børnene fortsat så små, at 
forældrene har behov for pasning. Derfor skal tilbuddet også være i orden – også ved en kortere skoledag.  
 

- Rul stigning på forældrebetaling i KKFO tilbage 
- Alternativt skal kvaliteten i KKFO’erne stige og vi vil have flere hænder til 

børnene – også ved en kortere skoledag 
 



 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
Reboot forældresamarbejdet 
I over to år har coronavirus’ konsekvenser for os og vores børn været store. For daginstitutionerne har det 
betydet, at forældre ikke har kunne komme ind i institutionerne, og der har været om krav for afstand ved 
aflevering og afhentning. Mange institutioner har lært af de nye praksisser, og der er kommet ny viden om 
hvad, der fungerer godt for børnene, personalet og forældrene.  
 
Forældredialog om det enkelte barn 
Flere institutioner har valgt at bibeholde kravet om, at forældre ikke må komme ind på stuerne og at 
aflevering/hentning skal foregå hurtigt og effektivt. Samtidig ved vi, at den helt essentielle forældredialog 
foregår i netop hente/bringe situationerne. Både personale og forældre har derfor vænnet sig til at dialog 
foregår ultra kort og evt. over telefon på et andet tidspunkt. Nogle steder fungerer dette fint og godt, men i 
KFO ser vi en tendens til, at forældredialogen bliver nedprioriteret. Henvendelser viser at forældre afholder 
sig fra at gå i dialog og personalet ikke har fokus på dialogen. Vi frygter at alarmlamperne vil betyde et 
højere konflikt niveau, hvis ikke vi gør noget ved forældresamarbejdet ude i institutionerne.  
 
Forældreråd og bestyrelsesarbejdet 
Corona har gjort, at mange forældreråd og bestyrelser ikke har mødtes, og det har været et samarbejde, 
der er blevet nedprioriteret i mange sammenhænge. Dels har de sociale arrangementer af gode grunde 
ikke skulle arrangeres, dels er definering af pædagogiske principper og andre drøftelser ikke blevet set som 
en opgave, forældrene kunne påtage sig under restriktioner. Yderligere har ledere og personale haft nok at 
gøre med at tilpasse sig de ændrede krav og få hverdagen til at fungere med børnene. Det er KFOs 
oplevelse at forældrene sætter utrolig stor pris på personalets indsats i den forbindelse. Derfor har 
forældrene haft meget stor overbærenhed ift. at imødekomme og efterleve det store pres, som personalet 
har været under. KFO vurderer, at der er en del ledere (og personale), som er ”slidte” efter en lang Corona-
periode. Alt dette har gjort, at det formelle forældresamarbejde er blevet nedprioriteret, og der er kommet 
nye vaner for, hvordan forældresamarbejdet kører ude i forældrerådene og forældrebestyrelserne. Vi ser 
desværre, at der begynder at vise sig udfordringer ifb. med denne nedprioritering. KFO ønsker at styrke det 
formelle forældresamarbejde ude i institutionerne og få synergieffekterne igen, som vi ved det gode 
samarbejde skaber.  
 
KFO ser således en høj-aktuel afmatning af forældresamarbejdet. Vi ser en ulmende eskalering af 
potentielle konflikter, og vi ser flere henvendelser om forældresamarbejde i København, som ikke fungerer 
efter hensigten. Derfor ønsker vi i KFO at re-boote forældresamarbejdet.  
 

- Giv bestyrelseskompetence tilbage til enhederne og drop forældrerådene 
- Giv en ekstra pulje penge til sociale arrangementer, som kan kick starte det 

gode forældresamarbejde 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

 

Renere institutioner giver sunde børn 
Under Corona fik institutionerne øget budget til rengøring. I dag er denne øgning rullet tilbage, og der er 
det samme skrabede budget til rengøring i alle Københavns daginstitutioner. Problemet er, at budget-
niveauet fra under Corona faktisk svarer til det som Sundhedsstyrelsen anbefaler. Dvs. at lige nu er 
rengøringsbudgettet lavere end hvad vores øverste sundhedsfaglige myndighed anbefaler. Vi ved, at øget 
fokus på rengøring gør, at børn og personale er mindre syge, end vi har set før Corona. Vi har set hvor lidt 
sygdom, der kan være i hele vores samfund, når vi alle spritter fingre og konstant gør kontaktflader rene. 
Der skal vi måske ikke hen igen. Men vi ved, hvor stort et problem sygdom er for forældre og for personalet 
i institutionerne. Hvis blot Københavns Kommune bibeholdt niveauet af rengøring som under Corona, så vil 
vi kunne se, hvordan personalet vil være mindre syge - og mindre sygdom hos børnene gør også at 
forældrene kan gå på arbejde og passe sit samfundsansvar. Og så gavner det vores børn at personalet ikke 
er så syge.  
 
I KFO mener vi ikke, at det er for meget at bede om, at de Københavnske institutioner lever op til 
Sundhedsstyrelsens krav til rengøring. Specielt ikke nu, hvor vi virkelig har set hvilken forskel rengøring kan 
gøre i virkeligheden, ikke kun for den enkelte institution, familielivet hos de enkelte – men for hele 
København.  
 

- Giv 2 timers ekstra rengøring pr. uge i hver institution 
- Før corona-rengøringen videre til gavn for det generelle sygdoms-niveau i 

København 
 
 
 
 
Med venlig Hilsen 
 
Bestyrelsen i KFO – Københavns Forældreorganisation 
 
 
Grundlaget for KFOs input til budgetforhandlingerne bunder i vores løbende kontakt med både politikere, forvaltningens 
medarbejdere og ikke mindst forældrene i København med børn i dagpleje, vuggestue, børnehave, KKFO og klub. Dertil følger vi 
mediebilledet og tager temperaturen på problemstillinger, udfordringer og gode historier på de sociale medier. Dette grundlag gør, 
at vi har en god fornemmelse for hvor skoen trykker, og hvad der fungerer godt rundt omkring i København – for både børn, 
personale og forældre.  

 


