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Høringssvar om implementering af strukturpulje på daginstitutionsområdet.

Vores inst. Hollænderhuset berøres ikke direkte af høringens forslag. Der er dog to elementer i
høringen, som vi hæfter os ved, og som vi ønsker at kommentere.
Det første punkt vedrører etableringen af en distriktsledelse på fritidshjemmene. Vi er i
Hollænderhuset bekymrede for, om den nye ledelsesstruktur giver nok tid til de opgaver, ledelsen
skal løse i fritidshjemmene. Hvis ledelsen ikke har nok ledelsestimer frygter vi, at konsekvensen
nødvendigvis vil blive, at ledelsesopgaverne ikke løses eller, at der bruges ”pasningstimer” fra
gulvet til at løse ledelsesopgaverne. Hollænderhuset vil derfor opfordre Dragør Kommune til at
kortlægge omfanget af ledelsesopgaver for fritidshjemmene og herefter overveje, om det er
realistisk at løse de ledelsesrelaterede opgaver indenfor den afsatte tid til ledelse. Hvis der ikke er
nok tid til rådighed, vil vi opfordre Dragør kommune til enten at nedbringe antallet af
ledelsesopgaver, eller alternativt at ændre vilkårene for ledelsesopgaverne, således at de kan
udarbejdes mere effektivt eller med et lavere ambitionsniveau.
Det andet punkt Hollænderhuset ønsker at kommentere på vedrører punkt 2, 3 og 4. Alle disse
punkter indebærer, at børn skal flytte fra deres trygge og vante omgivelser til nye steder. For visse
af børn vil en flytning være mere vanskelig end for andre, hvorfor det er særlig vigtigt at have
fokus på disse børn. Hollænderhuset vil derfor opfordre Dragør Kommune til at lytte særligt til de
behov, børnenes forældre udtrykker og oplever i forbindelse med flytningen. Der er mange
hensyn, der skal overvejes ved en så stor omflytning af børn, fx relationer til søskende i samme
institution eller gode legekammerater. Hollænderhuset mener dog at de børn og forældre, der
bliver direkte berørt af omflytningerne, må have det primære fokus, da det trods alt er dem, der er
”ofre” i omstruktureringen.
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