Dragør d. 2. december 2010
”Vi ønsker, at Vierdigets Børnehave og Strandengen fortsætter med fællesledelse”
Set i lyset af den økonomiske virkelighed i Dragør kommune, finder vi en stor del af den
udmeldte omstrukturering helt nødvendig og meget fornuftigt prioriteret, men der er dog et
par punkter, som man i høringsmaterialet, har gået lidt let hen over.
Under punkt 1 står: ”ophævelse af eksisterende fællesledelsesstruktur…..”
Vierdigets børnehave har været med hele vejen, omkring udviklingen af fællesledelse i
Dragør kommune. I en pressemeddelelse af 4. oktober 2006 hedder det:
”Daginstitutionsområdet
Dragør Kommune har gennem flere år opbygget mange men små daginstitutioner. Dette medfører
umiddelbare ulemper i det daglige. Derfor har Kommunalbestyrelsen iværksat et forsøg med
fællesledelse. De foreløbige erfaringer er positive. Samtidig er udviklingen på landsplan, at man
indfører større enheder, fælles drift og fusionerer – også inden for institutionsområdet.
Vi ønsker derfor, at der generelt indføres fællesledelse, og sammenlægning af institutioner.”
Forsøget med fællesledelse blev en succes – i 2010 er 1 vuggestue, 3 børnehaver, 6
fritidshjem og 3 klubber under fællesledelse.
Den foreslåede omstrukturering forholder sig slet ikke til alt det gode, der er skabt med
fællesledelse, men ”ophæver eksisterende fælleslederstruktur” med et pennestrøg!
Man skriver i 2006: ”Vi ønsker derfor, at der generelt indføres fællesledelse, og sammenlægning
af institutioner.” Hvorfor er det ikke tænkt ind i den forestående omstrukturering?
Om Vierdigets børnehave står der, langt inde i teksten under forslag 1, meget kort:
”Vierdigets børnehave (overgår til traditionel ledelsesform eller der etableres fællesledelse
med andre 0-6 års institutioner)” – og…….?
Vi føler os meget skidt behandlet. Vi har knoklet med udviklingen af fællesledelse fra dag
1. Vi har udviklet en succes og så opløser man det – oven i købet uden at tage beslutning
om hvilken ledelsesform, der skal tage over om mindre end 3 måneder.
Den manglende afklaring, giver unødigt store problemer i vores hverdag. Der bruges
mange ressourcer fra ledelse, personale og forældre, på at diskutere og gætte, forestille
sig og håbe om fremtiden.
Vi giver her vores bud på, og ønske om en fremtidig ledelsesstruktur for Vierdigets
Børnehave, og håber på en meget hurtig afklaring:
”Vi ønsker, at Vierdigets Børnehave og Strandengen fortsætter med fællesledelse”
I høringsmaterialets forslag 4 står, at Rødtjørnens Børnehave overflyttes samlet til
Strandengen, der så i en kort overgang skal rumme børn i alderen 3-10 år, og på sigt

omdannes til 0-6 års institution. Rødtjørnens børnehave er i forvejen under fællesledelse,
så der vil ikke være noget nyt i det, for børn, forældre og personale.
Det, der i høringsmaterialet også giver anledning til bekymring, er ligeledes at finde under
forslag 4: ”børn fra vuggestuen overflyttes til det øvrige institutionsområde så vidt muligt
efter forældreønsker ved at opnormere 0-3 års området”
Der er pt. mere end 40 børn indskrevet i Rødtjørnens vuggestue. Vi mener
høringsmaterialet mangler at beskrive, hvor de børn helt konkret skal placeres og hvilke
konsekvenser, det vil få for 0-3 års området. Ifølge den seneste opgørelse af kapaciteten i
institutionerne, vil en overflytning af 40 børn til det øvrige institutionsområde betyde, at
man langt overskrider den max. Indskrivning, der ellers er gældende. Af samme kapacitets
opgørelse fremgår, at der er mange ledige kvadratmeter på fritidshjemmene – det ligner
en dårlig udnyttelse af de fysiske rammer.
Vi håber, at vi med vores høringssvar kan være med til at sikre fortsat fællesledelse i
Dragørs institutioner. Vierdigets børnehave og Strandengen kan være afsæt for en senere
udvikling af fællesledelse på 0-6 års området.

