Dragør d. 9/12 2010.
Til
SBKU Dragør Kommune.

Høring om:
Implementering af strukturpuljen på daginstitutionsområdet.
Distriktsledelse på fritidshjemsområdet.
Vi anser det for positivt, at de vedtagne besparelser kan opnås ved distriktsledelse. Det muliggør, at
fritidshjemmet som institution kan bibeholdes under dagtilbudsloven. Dagtilbudsloven fastholder børnenes
behov for fritidsliv.
Vi kan tilslutte os ledelsesstrukturen med distriktsledelse. Vores erfaring med fællesledelse, hvor
ledelsesstrukturen er delt op imellem pædagogisk ledelse og administrativ ledelse, har vist sig at have mange
pædagogiske og ledelsesmæssige fordele.
Lukning af Vierdigets Fritidshjem.
Vi er bekymrede for, at lukningen af Vierdigets Fritidshjem, er et skridt i retning af at standse alle
aktiviteter på skolegrunden. Vi frygter, at en skolelukning vil betyde, at det eneste reelle samlingspunkt, for
sydområdet forsvinder, og at et velfungerende lærer- elevmiljø ophører.
I Rødtjørnens fritidshjem, ønsker vi at vores børn stadig skal have sunde udviklingsmuligheder.
I høringsmaterialet fremgår det, at der en overgang vil være ca. 100 børn indskrevet på Rødtjørnens
fritidshjem.
Vi kan dog ikke læse ud fra høringsmaterialet, hvor mange børn, der reelt forventes indskrevet på
Rødtjørnens fritidshjem efter 1. maj.
Såfremt der beregnes en fremtidig normering på ca. 100 børn, får det stor indflydelse på børnenes hverdag,
og vi frygter, at vores børn mister mange af de værdier, der ligger i dagtilbuddet i vores fritidshjem.
Børns udvikling og læring sker igennem en blanding af pauser og mulighed for ”rum” til fordybelse,
kreative aktiviteter, kropslige og musiske udtryksformer, samt et socialt udviklende miljø.
I dag, er vores fritidshjem opdelt i tre grupperum, beregnet til 22 børn pr rum, et lille fællesrum med køkken,
et træværksted og et mindre rum til drama og musik. Der til har vi fire wc rum med en håndvask i hver.
Garderobe rummene er indrettet, til total 70 pladser. Skal der findes flere garderobepladser, skal de
nødvendigvis etableres i grupperummene, det vil både tage m2 og forårsage et dårligt indeklima på grund af
fugt og snavs. Det er en helt igennem utilfredsstillende løsning.
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Et af de scenarier vi frygter, er nødvendigheden af, at husets m2 kun bliver udnyttet til borde, stole og
garderober. Dermed fjernes de små områder, med specielfunktioner, der tilgodeser børnenes udviklings- og
læringsbehov.
En anden konsekvens af mange indskrevne børn er stressfaktorer affødt af larm og et højere konfliktniveau.
Med de eksisterende toiletforhold, vil det blive en heldagsseance at vaske hænder inden eftermiddagsmad.

Ved en gennemgang af huset, og et eftersyn af de pædagogiske tilbud der findes på fritidshjemmet, vurderer
vi, at husets kapacitet højst kan rumme 70 børn.
Efter opsætningen af pavillonen, er grundens areal blevet reduceret, og er i forvejen lille til 65 børn.
Som forældregruppe, pointerer vi vigtigheden af, at det pædagogiske personales arbejdsbetingelser forbliver
tålelige, så vi kan beholde dem sunde og raske.
Vi forventer at der foretages en vurdering af sikkerhedsforhold på baggrund af den beslutning, der bliver
truffet, således at alle faciliteter tilrettes det antal børn, der forventes at være i fritidshjemmets lokaler og
legeplads. Det er særligt vigtigt, at vurdere brandsikkerhed, opmåling af luftkvaliteten, og udarbejde en ny
opmåling af m2.

Opsigelse af Rødtjørnens børnehave og overflytning af børnene.
Det er yderst beklageligt, at Rødtjørnens vuggestue og børnehave skal lukkes. Men når sagen er afgjort,
pointerer vi vigtigheden i, at der tages hensyn til de kommende skolebørn, der på nuværende tidspunkt går i
Rødtjørnens børnehave.
Det pædagogiske personale i børnehaven og fritidshjemmet, har samarbejdet omkring overgangen fra
børnehave til fritidshjem, og de ønsker at fuldføre dette arbejde indtil første maj.
Endvidere er det vigtigt at pladsanvisningen i denne brydningstid, respektere forældrenes ønske om
fritidshjemsplads.
Med venlig hilsen
Forældrebestyrelsen på Rødtjørnens Fritidshjem.
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