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Til Kommunalbestyrelsen og forvaltningen i Dragør Kommune
Høringssvar vedrørende implementering af strukturpulje på daginstitutionsområdet
Høringssvar afgivet af børn, personale og forældrebestyrelse fra Børnehaven Sølyst
Konklusion
Det er vores opfattelse, at kommunalbestyrelsen og forvaltningen med implementering af strukturpuljen på
daginstitutionsområdet har forsøgt at tilpasse den nuværende struktur og finde de nødvendige økonomiske
besparelser på en måde, som tilgodeser børnenes tarv og forældreønsker bedst muligt. Det er glædeligt, at det
er hensigten kun at flytte børnene, fx fra Rødtjørnens børnehave, én gang og som en samlet gruppe og så vidt
muligt efter forældreønske. Personalet tænkes overflyttet med børnene, hvilket gør miljøskiftet mest muligt
skånsomt for børnene. Flytningen er desuden planlagt til at foregå i foråret, hvor kapacitets-belastningen på
institutionerne er mindst mulig.
Vi håber og ser frem til, at de gode intentioner, som implementeringen af strukturpuljen er tænkt udført med,
også realiseres som planlagt.
Bemærkninger til de konkrete afsnit af høringsmaterialet
Ad 1. Ophævelse af eksisterende fællesledelsesstruktur og etablering af distriktsledelse på fritidshjem.
Ophævelse af den eksisterende fællesledelsesstruktur har den konsekvens for Børnehaven Sølyst, at der ikke
længere er fællesledelse for Sølyst institutionerne med klub, fritidshjem og børnehave. Det er vores
opfattelse og bekymring, at man ved den traditionelle ledelsesform ikke længere vil have en ledelsesform
med hovedvægten på det pædagogiske arbejde. Når lederen skal varetage flere administrative opgaver, er der
mindre tid til det pædagogiske arbejde, og dermed en sandsynlighed for, at lederen får mindre fornemmelse
for såvel børnenes, familiernes og personalets behov. Den synlige ledelse og deltagelse i det pædagogiske
arbejde er essentielle for den særlige intimitet og ånd, som der er i Børnehaven Sølyst.
Vi ser derfor gerne, at kommunalbestyrelsen og forvaltningen arbejder videre med etablering af en alternativ
form for fællesledelse, som vil kunne muliggøre videreførelse af den gode - og i Børnehaven Sølyst meget
velfungerende - pædagogisk forankrede ledelsesform.

Ad 2 samt 3. Lukning af Vierdigets fritidshjem/Overflytning af Dragør-børn fra Strandengens fritidshjem
Som nævnt indledningsvis er det på baggrund af det fremsendte høringsmateriale vores opfattelse, at
kommunalbestyrelsen og forvaltningen har gjort sig mange overvejelser omkring denne lukning og
planlægningen af samme, således at dette gøres bedst muligt for børnene, deres familier og personalet i
Dragørs institutioner. Da vi ikke kan fremkomme med bedre alternativer for at opnå de samme økonomiske
besparelser, har vi ikke yderligere bemærkninger til dette punkt.
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Ad 4. Lukning af Rødtjørnens vuggestue og børnehave samt oprettelse af børnehavegruppe på Strandengens
fritidshjem til genhusning af børnehaven, som følge af opsigelse af lejemål for Rødtjørnens institutioner.
Vi vurderer, at det er en økonomisk fornuftig løsning at lukke Rødtjørnens vuggestue og børnehave samt at
opsige lejemålet. Overvejelserne om kun at flytte børnene én gang, og som en samlet gruppe sammen med
personalet, er en god måde at håndtere konsekvenserne af en trist og nødvendig beslutning.
Vi vil gerne hjælpe med at gøre denne situation så let så muligt for de berørte børn og deres familier i det
omfang det er os muligt ved overflytning af børn til Børnehaven Sølyst. I dagligdagen fornemmer såvel
personalet som forældrene dog, at er der er fyldt godt op i børnehaven. Børnene indtager alle kroge, fx under
trappen og på toiletterne, for at finde rum til fordybelse og leg. Børnehaven Sølyst er i dag ikke målt op, så
der er ikke ”tal” på, hvor mange børn institutionen kan rumme. Det er vores ønske, at få skabt vished for
dette, så vi får fakta for, hvilke forhold vi faktisk tilbyder vores børn og personalet. På den måde kan vi også
med god samvittighed for børnene og personalet byde eventuelle børn fra Rødtjørnen velkommen.

