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Implementering af strukturpulje - overflytning af Dragør-børn fra Strandengens fritidshjem
Vi kan forstå, at I planlægger at flytte vores børn fra Strandengens fritidshjem til andre institutioner i
kommunen. Vi stiller os uforstående overfor de planlagte tiltag og mistænker, at planerne ikke tager
hensyn til vores børns trivsel eller sikkerhed.
I vil tage vores børn ud af et fritidshjem med rigtig gode rammer og godt indeklima for i stedet at presse
dem sammen på mindre plads og dårligere forhold. I tillader jer, at økonomi-optimere ved at henholde jer
til, at I kun skal overholde et gammelt bygningsreglement, da bygningerne er gamle.
Det fremgår af det tilgængelige materiale, at I planlægger ikke at opfylde normen om 2 m² pr. barn. Med
jeres tal vil det blive henholdsvis 1,5 og 1,6 m² pr. barn. Som forældre kan vi på ingen måde anerkende
jeres distancerede argumenter omkring gamle bygningsreglementer. Det er muligt, I mener at kunne finde
smarte huller i lovgivningen, men her må man jo spørge sig selv, om I mon overhovedet tænker over, hvad
det er I flytter rundt på?
Vi taler om Dragørs børn her.
Der er jo vægtige grunde til, at der siden 1977 er kommet nye bygningsreglementer, således, at man for en
bygning i dag ville kræve ventilation, støjisolering mv. Det er fordi forskning viser, at mennesker har brug
for god ventilation og lavt støjniveau, da dårligt indeklima og støj stresser og skader vores børn.
Det er foruroligende, at I benytter huller i lovgivningen frem for at få undersøgt de sikkerhedsmæssige og
sundhedsmæssige forhold til bunds inden beslutningen tages.
Derudover kan I skabe et problem omkring børnenes skolevej. Hvis de 2 fritidshjem på Nord tilbydes Dragør
skoles børn, er der et potentielt problem med trafiksikkerhed, med mindre I da planlægger at afsætte
penge til trafiksikkerhedsmæssige foranstaltninger? I skriver, at så vil det kræve en følgeordning. Hvor
længe vil der i så fald være følgeordning? Børn er jo ikke trafiksikre før de bliver 11-12 år. Dette synes
umiddelbart at blive en dyr ordning, som vi håber, I har regnet med i besparelserne.
Vi er således en del forældre, der netop har valgt Dragør Skole og de tilhørende fritidshjem for at undgå, at
vores børn skal krydse Kirkevej, når de selv skal cykle til skole og fra fritidshjem.
Der er en række spørgsmål som vi forældre håber, I har konkrete svar på:
1. Præcist hvor meget plads planlægger I med pr. barn i de nye rammer?
2. Har I planlagt at bringe de nye rammer op på nutidig standard for så vidt angår indeklima, herunder
ventilation og støj, eller vil I forringe vore børns trivsel?
3. Passer jeres tal med, at de nye rammer vil kunne rumme alle børnene fra Strandengens
fritidshjem?
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4. Har I sikret jer, at sikkerhedsforskrifterne iht. gældende regler kan overholdes de nye steder?
5. Vil jeres planer kræve dispensationer fra nogen myndigheder omkring sundhed eller sikkerhed?
6. Er brandforholdene i orden, når der bliver flere børn, herunder brandsektionering, flugtveje, alarm
etc.?
Der skal ikke herske tvivl om, at vi som forældregruppe er utilfredse med denne plan. Vi vil derfor følge
sagen tæt for at sikre vores børn bedst mulige rammer.
Generelt synes tiltaget at være en forlængelse af emnet om at lukke Dragør og Vierdiget Skoler for herefter
kun at have de to skoler, St. Magleby og Nordstrand. Så vidt vi forstår, er dette ikke besluttet endnu.
Derudover fremgår det af materialet, at høringen om omdannelse af fritidshjem til SFO kommer efter
beslutning om lukning af fritidshjem?
Det er meget svært at gennemskue, hvad det er for en overordnet plan, I har, og det kan derfor bekymre,
om jeres idé med vores fritidshjem og dermed vores børns hverdag overhovedet passer ind i den endelige
struktur, der vil vise sig på skole- og fritidsområdet i Dragør? Dette må I meget gerne kommentere på!
Hvad hvis den ikke gør, så er resultatet måske, at der ikke kommer de besparelser, I regner med. Til
gengæld er vores børn kede af det og har mistet kontakten til deres venner.
Vi har forstået, at det er nødvendigt at spare i Dragør kommune efter mange år med dårlig
økonomistyring. Det, der er frustrerende er
1. At I anvender gamle bygningsreglementer og dermed reducerer kvaliteten i vore børns rammer
2. At jeres planer tilsyneladende indebærer, at vore børn kan blive udsat for en klart farligere
trafikrute
3. At det er meget svært at se, hvordan denne nye idé på spare-idé-listen hænger sammen med en
overordnet plan for skoleområdet.
Ja, der skal spares. Men hvad ofres? Er der en vision for Dragørs børn? - Det kan da ikke være at proppe
flere sammen på mindst mulig plads, fordi ældre bygninger ikke skal leve op til nye BR krav.
I, i kommunalbestyrelsen har formentlig ikke selv børn som påvirkes af jeres skrivebordstiltag? Ville I sende
jeres egne børn i institutioner, der er så små og utidssvarende, at de ikke overholder nyere
bygningsreglementer? Ville I selv udsætte jeres egne små børn for trafikken over Kirkevej?
Vi ser frem til, at I kaster lys over mange af de spørgsmål, der er stillet i dette brev.
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