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Johannesskolan

Rapport kring OB-fritids

Historik

Grundskoleförvaltningen utredde behovet av ob-omsorg för barn i skolan i Malmö. Ob-omsorg
hade dittills enbart erbjudits för barn i förskolan, men 2014 påbörjades en försöksverksamhet med
”ob-fritids” på Johannesskolan. För att möta föräldrars behov av tillsyn utöver skol-och
fritidshemstid föreslogs det att ob-omsorg för skolbarn successivt skulle byggas upp i Malmö, med
sikte på att fler skolor skulle erbjuda tjänsten.
Grundskoleförvaltningen bedömde dock att en sådan ambitionshöjning är svårmotiverad utifrån
rådande ekonomiska förutsättningar och låg efterfrågan och föreslog därför att verksamheten med
”ob-fritids” på Johannesskolan skulle fortsätta med nuvarande utformning och omfattning.
Elevomsättning

Sedan hösten 2018 har vi sett en minskad efterfrågan av OB-fritids. Vid start var det ca 22–25
elever inskrivna. En översyn visade dock att långt ifrån alla elever nyttjade platserna.
Vid terminsstart 2019 hade antalet inskrivna elever sjunkit till ca 12–15 st.
Öppettiderna för OB-fritids var förlagt mellan kl. 17-21 och flertalet av eleverna hade behov av
tillsyn mellan kl.17-18 vilket faller inom ramen för öppettiderna i dagfritidsverksamheten.
I nuläget har Johannesskolan 7 elever inskrivna i OB-verksamheten. Av dessa har 3 elever behov
av tillsyn mellan kl. 18-22. Behovet är oregelbundet och inte kontinuerligt.
Kostnader

Vi har två medarbetare, vardera på 50 % anställning. De har arbetstid mellan kl. 18-22, mån-fre, och
arbetar alltid tillsammans.
Två halvtidstjänster på helår blir ca 600tkr.
Om vi räknar med 7 elever och enbart tilläggsbelopp för dessa då blir intäkt per år 470tkr.
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Detta resulterar i ett underskott på 130tkr för verksamheten.
Slutsats

Vi ser en minskad efterfrågan på tjänsten till skillnad från antagandet i utredningen från 2014 då
man trodde på ett kontinuerligt ökat behov.
Vi kan inte se att verksamheten har ekonomisk bäring och de medarbetare som idag är anställda
kommer att i samband med vårterminens slut gå över till dagfritidsverksamhet då de är klara
grundlärare i fritidshem. Det kommer således inte bli övertalig personal i det fall OBverksamheten inte fortlöper.
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