21-12-2010.
Kære Kommunalbestyrelse.
Personalet fra Strandengens fritidshjem har læst S.B.K.U. forslag til besparelse på børneområdet.
Vi henstiller til, at eventuelle omstruktureringer på Strandengens Fritidshjem, først besluttes når den endelige
skolestruktur er på plads – da dette vil give mest mulig ro for alle implicerede parter.
De fysiske rammer Strandengens fritidshjem har, er på nuværende tidspunkt ikke egnet til børnehave børn.
Det vil kræve en stor ombygning af fritidshjemmet for at imødekomme børn fra 3 til 10 års alderen.
Vi ved der er lavet beregninger på de fysiske forhold – men vi som personale, ser det som en stor og
krævende udfordring, med så stor aldersspredning. Den store udfordring består i, at alle aldersgrupper får de
bedst mulige udviklingsbetingelser
Derfor stiller vi her et forslag, som vi synes, vil være den bedste løsning, set med børn, forældre og
personalets øjne – indtil skolestrukturen er faldet på plads.
3 Klasser:
Alle 3.klasse fra Dragør og Vierdigets skole starter på klub før tid, med personale fra fritidshjemmene.
Det vil give luft på nogle fritidshjem.
3. klasserne undgår så at flytte to gange inden for 3 måneder da de jo skal starte i klub 1. Maj.
Vierdigets fritidshjem lukker:
Strandengen modtager alle børn 0-2 klasse fra Vierdigets skole, så børnene samles klassevis.
Rødtjørnens FH omdannes til børnehave for de 45 børn, der pt. er indskrevet i Rødtjørnens BH.
Børnehavebørnene forbliver således (næsten) hvor de er.
Dragør børnene:
Dragør børnene 0-2 klasse fra Strandengen flyttes klassevis til Dragør, Jægervej, Nordstranden fritidshjem.
Strandengens FH vedbliver at være det gode fritidshjem som det er bygget og indrettet til, og personalet
fortsætter det gode arbejde, der i årene er blevet udført.
På sigt, når skolestrukturen er faldet på plads ser vi nogle muligheder for Strandengens fritidshjem som
følger:
At udbygge pasningsmulighederne for aldersgruppen i umiddelbar nærhed eller ligefrem på skolen, ser vi
skolevejen til og fra Strandengen / St. Magleby skole, som en god pædagogisk mulighed.
Flere af vores projekter, der er igangsat i forhold til arbejdet med læreplaner, peger på skolevejen som
pædagogisk indsatsområde, og i vores vision for Strandengen, der samler sig om ”Sundhed”, vil muligheden
for ”gratis motion” til fods eller cykel, passe fint. Sundhedsstyrelsen anbefaler 60 minutters motion om
dagen til børnene – så kunne de jo udmærket tage en del af det på skolevejen – eller er der pludselig afstande
i Dragør, der er for store?
Med venlig hilsen

Strandengens fritidshjems personale.

