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Høringssvar fra Dragør Menighedsbørnehave vedr. Strukturpuljen.
Som indledning vil vi kommentere, at det er meget svært, at se konsekvenserne for såvel de
involverede institutioner, som for resten af området! Vi mangler en langsigtet strategi!
Distriktsledelse:
Vi har svært ved at gennemskue konsekvenserne af distriktsledelse.
Processen inden beslutningen er vigtig, så det havde været ønskeligt med erfaringer fra andre
kommuner bla. hvorledes bliver arbejdsfordelingen i ledelsesteamet, kan ledelsesopgaverne
overhovedet nås på 50 % af tiden.
Forslaget beskrives som ”besparelse på ledelsestid”, men vi mener, at det bliver en besparelses på
børnetiden, der her forsøges kamufleret og det var jo det man ville undgå. Vi foreslår at man
evaluerer ordningen om ½ år.
-Og sidst men ikke mindst: Hvilke konsekvenser (udgifter) har det for de institutioner, der nu skal
overgå til traditionel ledelse?
Lukning af Vierdigets fritidshjem:
Principielt er det ok at lukke et fritidshjem, hvis der er pladser nok på de øvrige institutioner.
Vi mangler dog beregninger på antallet af børn på Rødtjørnen fremover!
Selvom man overholder kvadratmeternormen på 2 m2 pr. barn, er vi bekymrede, idet såvel børns
som ansattes trivsel påvirkes, når der ikke er ”plads nok”.
Vi ønsker en politisk udmelding om, at alle institutioner skal overholde ”Dragør normen” (2 + 1
m2).
Overflytning af Dragør-børn:
Som grundprincip mener vi, at børnene skal gå på de fritidshjem som hører til Dragør skole.
Vi er vidende om, at der arbejdes på at lave to skoledistrikter og her mener vi, der bør gælde det
samme = børnene skal gå på de fritidshjem, der hører til den fysiske skole de går på, da de herved
bevarer relationerne til yngre og ældre klasser (indskolingen).
P.t. er der ikke plads på de nuværende fritidshjem, dette mener vi man skal tilstræbe ved om- eller
tilbygning (evt. pavilloner). Kan dette ikke nås i 2011, skal man sikre, at det er en hel klasse der
flyttes til Nord. (Igen mener vi at man skal tilstræbe, at overholde ”Dragør normen”).
Alternativt kan man i 2011 flytte 3. klassebørnene fra Strandengene til Nord (hvis der er mange af
dem). Disse børn skal ”kun” gå på fritidshjem et år endnu og skal alligevel flytte fra deres kendte
base og de kommende (små) 0. klassebørn, kan herved blive i distriktet (og opleve trygheden ved, at
genkende de ældre børn både fra deres skole og på deres fritidshjem).

Lukning af Rødtjørnens vuggestue og børnehave:
God ide at spare på huslejen i stedet for børnenormeringerne!
MEN.. opnormeringer på det øvrige 0-6 års område!! Her kan vi ikke vurdere problemets størrelse,
men hvis børnehavebørnene flyttes samlet, vil man kunne løse vuggestue delen ved, at ansætte flere
dagplejemødre.
Vi ser det som et stort problem, hvis man først forventer at kommer tilbage til ”Dragør normen”,
når St. Magleby skole er udbygget! 0-6 års området er oppe i børneantal i vintermånederne og her
er støjniveauet meget højt, så hvis grundnormeringen bliver højere, vil det påvirke trivslen for både
børn og voksne.
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