Dragør d. 8/12 2010.
Til
SBKU Dragør Kommune.
Forældrebestyrelsens Høringssvar om:
Implementering af strukturpuljen på daginstitutionsområdet.
Opsigelse af Rødtjørnens børnehave og overflytning af børnene.
Det er yderst beklageligt, at Rødtjørnens vuggestue og børnehave skal lukkes. Derfor arbejder vi på en
fremtidig privatisering af institutionerne, under frie børnehaver og fritidshjem. Vi anser det for en
spændende udfordring, og en hjælp til kommunen og kommunens institutioner.
Ved en privatisering kan vuggestuerne og integrerede institutioner bevare deres m2 pr. barn jvf. Dragør
normen, og fritidshjemmene, kan bevare den fornuftige og pædagogiske fritidshjemskultur, der er
kendetegnende for Dragør Kommune. (Se høringssvar fra Rødtjørnens fritidshjems bestyrelse).
Skulle det værste ske, at vores planer om privatisering skydes i sænk, så har vi følgende svar til
høringsmaterialet.
Det er vores klare forventning, at forældregruppen, bliver hørt om ønsket institutionsplads. Vi har flere
børnefamilier, der er bosat i Søvang, og som forventer en plads i Sølyst børnehave, hvis de ikke kan forblive
i Rødtjørnens institutioner. Rødtjørnen vuggestue er af disse familier, primært valgt, på grund af den
udvidede åbningstid.
Hvis strukturpuljen skal virke troværdig i forhold til forældrebehov, skal der stadig tages hensyn til ønsket
om, at aflevere børn fra kl. 6:15, som man gør i Rødtjørnens børnehave, og kl. 6:30 som man gør i
vuggestuen.
Hvis Strandengens fritidshjem skal huse alle Rødtjørnens børnehavebørn, har mange af Rødtjørnens
forældre, ønske om, at deres 0-6 års børn, går i samme institution. Konsekvensen kan være, at forældrene
enten skal høres om, hvilken integreret institution de ønsker, eller at Strandengens fritidshjem, bliver
omdannet til 0-6 års institution med et samme.
Bliver Strandengen omdannes til 0-6 års institution, skal vi gøre opmærksom på, at forældre med
vuggestuebørn i Rødtjørnens institutioner, ønsker en frokostordning tilberedt i institutionen.
Af hensyn til kommende skolebørn i børnehaven, forventer vi, at disse børn får mulighed for, at færdiggøre
deres ”børnehavetid” i Rødtjørnens børnehave.
Det pædagogiske personale i børnehaven og fritidshjemmet, har samarbejdet omkring overgangen fra
børnehave til fritidshjem, og begge parter ønsker at fuldføre dette arbejde indtil første maj.
Endvidere er det vigtigt at pladsanvisningen i denne brydningstid, respektere forældrenes individuelle
ønsker om fritidshjemsplads.
Med venlig hilsen
Forældrebestyrelserne i Rødtjørnens vuggestue og børnehave m/vuggestuegruppe.
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