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Høringssvar fra Hovedgadens Fritidshjem vedrørende implementering af strukturpulje på
daginstitutionsområdet.
Bestyrelsen på Hovedgadens Fritidshjem behandlede det udsendte høringsmateriale på møde den
14. december 2010.
Indledningsvis skal vi bemærke, at vi finder det særdeles uhensigtsmæssigt af såvel økonomiske,
som af pædagogiske grunde, at beslutte og implementere ny struktur på daginstitutionsområdet
inden den endelige skolestruktur er vedtaget og iværksat. Risikoen for ikke at ramme rigtigt med
deraf efterfølgende yderligere ændringer for vores børn, synes for stor.
Af det udsendte materiale fra Børn og Pædagogik indgår 4 forslag, hvortil vi skal bemærke
følgende:
Ad 1: Ophævelse af eksisterende fællesledelsesstruktur og etablering af distriktledelse på
fritidshjem.
Af materialet fremgår det, at der pt. kun kan træffes beslutning om ændringer af strukturen, som
kan implementeres uafhængigt af skolestrukturen. Forvaltningen foreslår derfor en ændring af
ledelsesstrukturen i kommunens fritidshjem, som umiddelbart kan overføres til SFO’ under en ny
skolestruktur, samt at strukturen retter sig mod 2 skoler i distrikterne Nord og St. Magleby.
Ændringsforslaget på fritidshjemsområdet medfører en reducering af den nuværende ledelse af
hver fysisk enhed, med både en leder og en souschef, til én pædagogisk leder hvert sted. Denne
leder skal kun bruge halvdelen af sin arbejdstid til den ledelse, der foregår i det praktiske
pædagogiske samspil omkring børnene. Grundlæggende drejer ledelse sig om at skabe de bedst
mulige vilkår for, at medarbejderne kan løse deres opgaver på tilfredsstillende vis. Det kræver
tilstedeværelse, men forslaget giver kun ca. 18 timer ugentlig til den vigtigste funktion for lederen
i forhold til institutionens åbningstid på ca. 44 timer. Det finder vi fuldstændigt uacceptabelt, og vi
opfordrer Dragørs forvaltning og kommunalbestyrelse til at overveje dette alvorligt.
Vi er i det lys stærkt bekymrede for, at fritidshjemmene i form af SFO skal lægges ind under
skolelovgivningen, og foreslår alternativt, at fritidshjemmene i stedet fortsætter under
dagtilbudsloven med distriktsledelse, der alene høster besparelser på de administrative opgaver og
bevarer tiden til reel ledelse og pædagogisk sparring i institutionen.
Det fremgår ligeledes af høringsmaterialet, at Fritidshjemmet Hovedgaden foreslås, at stå udenfor
den foreslåede ledelsesstruktur, idet det særlige klubtilbud på Hovedgaden gør en senere
omdannelse til SFO uhensigtsmæssig. Vi er ganske enige i denne indstilling, idet Hovedgaden
løser en vigtig kommunal opgave med børn der har særlige vanskeligheder. Hovedgaden skal i
højere grad skabe en egentlig legekultur og pædagogik, der retter sig mod de børn i klubalderen,
der endnu ikke er parat til ungdomslivet. Denne opgave kræver ekstra ressourcer i forhold til
opgaven med børn uden disse vanskelligheder. Hertil kommer, at mødevirksomheden om de

mange børnesager, hvoraf mange af sagerne også omhandler små børn, er særdeles omfattende. Ud
fra disse begrundelser er vi overbevist om, at det veludførte arbejde i Hovedgaden i fremtiden kun
kan fortsætte under den nuværende lovgivning.
Ad 2 og 3: Lukning af Vierdigets fritidshjem og overflytning af Dragør- børn fra
Strandengens fritidshjem til Jægervejens og Dragør fritidshjem.
Generelt er det altid trist og bekymrende når der sker ændringer og forringelser i børns vilkår.
Når børn mister deres respektive og trygge fritidshjem og oplever forringelser i forbindelse med
færre kvadratmetre pr. barn, påvirker det i høj grad såvel børnenes som medarbejdernes psykiske
og fysiske arbejdsmiljø.
I lyset af Dragørs mildest talt uheldige økonomi samt det, at der er meget økonomi og fremadrettet
struktur bag disse forslag, virker forvaltningens forslag dog både ganske fornuftige og realiserbare.
Vi skal her klart opfordre til, at gennemførelse af forslagene sker med de hensyn til de berørte
børn, som ligger i forvaltningens forslag, som f.eks. at børn flyttes efter klasserelationer med
kendte voksne.
Vi er dog bekendt med at Strandengens fritidshjem også har nogle alternative forslag, som bør
drøftes inden endelig stillingtagen.
AD. 4: Lukning af Rødtjørnens vuggestue og børnehave ved opsigelse af lejemål samt
etablering af børnehavegruppe på Strandengens fritidshjem.
Som anført under pkt. 2 og 3 vil også dette forslag nødvendigvis skabe utryghed for de berørte
børn. De skal flyttes fra deres vante rammer og i en overgang stuves tættere sammen, hvilket også
her vil påvirke børnenes og medarbejdernes psykiske og fysiske arbejdsmiljø negativt.
Men også under dette punkt må vi nødvendigvis tage det store besparelsesprovenu i betragtning i
lyset af kommunens dårlige økonomi og derfor acceptere forslaget. Vi skal også her opfordre til, at
der skabes tilfredsstillende vilkår for både børn og ansatte i de nye rammer samt, at der stilles
pædagogiske ressourcer til rådighed til at sikre den bedst mulige flytning.
Samlet set finder vi, at de forslåede strukturtilpasninger retter sig mod en ændret skolestruktur
med to skoler i stedet for fire, hvilket ikke er endeligt besluttet og igangsat. Skulle løsningen på
dette område blive en anden end ventet, anbefaler Hovedgadens bestyrelse, at Dragør Kommune
genovervejer strukturtilpasningerne på daginstitutionsområdet.
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