HØRINGSSVAR FRA PERSONALET PÅ VIERDIGETS FRITIDSHJEM.
Vi vil som det første meget gerne uddybe, at vi ønsker at fortsætte som Vierdigets
skolefritidshjem. Vi ser en mulighed i, at man lader os og skolen indgå i et samarbejde
som SFO, indtil man har taget den endelige beslutning om at nedlægge Vierdigets skole
og sælge grunden. Vi kan se en stor besparelse i, at vi lægges sammen med skolens drift
og budget de sidste år. Vores mangeårige samarbejde vil gøre dette til en tålelig løsning
for alle. Da vi ved, at Fællesledelse kontra skoledistrikt ledelse (SFO) er et af de fire
forslag som alligevel er til høring, ville det jo være nærliggende at se på denne
løsningsmodel.
Vi ser også muligheder i at kunne fortsætte vores læreplaner, som jo handler om nærvær
og fordybelse, i et endnu tættere samarbejde med skolen, da dette jo kun er fordel for
vores pædagogiske arbejde og fokus på børns leg og læring, krop og bevægelse, som en
helhed i børns hverdag.
Hvis vi yderligere skal tænke fremtid, muligheder og perspektiver er vi en smule
handlingslammede og frustrerede, da Dragør kommunes fremtids planer om lukninger og
nyskolestruktur, kan virke en smule uovervejet, og der ikke foreligger nogen egentlig
færdig plan for hele området.
Vi ved at vores grund på et tidspunkt skal sælges, da det er her kommunen kan få
økonomi til den videre plan med nye skoler og tilbygninger i ST. Magleby evt. Men vi er
ikke økonomi eksperter eller politikere, og kan have svært ved at gennemskue alle disse
tiltag, lukninger, og omrokeringer af børn og personale.
Da vi er et ”lille” fritidshjem med pt. 53 indskrevne børn, har vi mange
kammeratskabsgrupper på tværs af alder og klassetrin, det er meget almindeligt at de
større børn leger med de mindre, og mange har nære venskaber på tværs af alder og
klasser. Derfor er det svært at vælge, når det gælder en omfordeling af børnene. Som
udgangspunkt er samling i hele klasser et oplagt valg, hvor børnene så vil følge deres
klasse, til ny skole men det betyder også flere institutionsskift.
For nogle børn, her tænker vi især på børn med særlige behov, kan nye kammerater og
legerelationer, samt flere skift og nye voksne, være en svær proces. Disse har vi pt. en
håndfuld af.
Vierdigets Fritidshjem er en lille og gammel institution, med mange traditioner og en egen
kultur, samt et meget tæt samarbejde med forældre. Vi har som personale et stort ønske
om at kunne fortsætte som samlet personale gruppe i en institution, med tilsvarende ånd
og værdinormer.

