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Høringssvar vedr. implementering af strukturpuljen på daginstitutionsområdet
Generelt om besparelserne:
Vores forrige høringssvar startede også med en kort opridsning af vores opfattelse af den
nuværende økonomiske situation. Dette har vi valgt at gøre igen, idet vi siden vores sidste
høringssvar er blevet endnu mere bekymrede for vores børns trivsel i de kommunale institutioner.
Vi oplever som forældre, at vores børn bliver passet af alt for få voksne med deraf følgende
voksende utryghed, mistrivsel og understimulering. Dette forværres yderligere af de begrænsninger,
som følger af de økonomiske trange rammer, som institutionerne er underlagt.
Hver dag når vi afleverer vores børn, sker det med frygten for, hvordan de ellers meget dygtige
pædagoger vil klare dagen. Vi ser dem udbrændte og opslidte, en del har allerede søgt andre
græsgange og vi frygter, at flere vil følge, og vi spørger os selv, hvordan Dragør mon overhovedet
vil kunne tiltrække ny kvalificeret arbejdskraft?
Endelig noterer vi os, at der i høringsmaterialet refereres til en SFO-rapport af 13. oktober 2010
samt en ”Dragør-rapport”. Dette materiale har vi ikke set noget til.
Med dette in mente følger vores høringssvar.
1. Ophævelse af eksisterende fællesledelsesstruktur og etablering af distriktsledelse på
fritidshjem
Ændringsforslaget på fritidshjemsområdet medfører en reducering af den nuværende ledelse af hver
fysisk enhed, med både en leder og en souschef, til én pædagogisk leder hvert sted. Denne leder
skal kun bruge halvdelen af sin arbejdstid til den ledelse, der foregår i det praktiske pædagogiske
samspil omkring børnene. Grundlæggende drejer ledelse sig om at skabe de bedst mulige vilkår for,
at medarbejderne kan løse deres opgaver på tilfredsstillende vis. Det kræver tilstedeværelse, men
forslaget giver kun ca. 18 timer ugentlig til den vigtigste funktion for lederen i forhold til
institutionens åbningstid på ca. 49 timer. Det finder vi fuldstændigt uacceptabelt, og vi opfordrer
Dragørs forvaltning og kommunalbestyrelse til at overveje dette alvorligt.
Vi er i det lys stærkt bekymrede for, at fritidshjemmene i form af SFO skal lægges ind under
skolelovgivningen, og foreslår alternativt, at fritidshjemmene i stedet fortsætter under
dagtilbudsloven med distriktsledelse, der alene høster besparelser på de administrative opgaver og
bevarer tiden til reel ledelse og pædagogisk sparring i institutionen.
Det fremgår endvidere af høringsmaterialet, at Hovedgadens fritidshjem forslås, at stå udenfor den
foreslåede ledelsesstruktur, idet det særlige klubtilbud på Hovedgaden gør en senere omdannelse til
SFO uhensigtsmæssigt. Dette er vi ganske enig i, idet Hovedgadens fritidshjem løser en vigtig
kommunal opgave med børn med særlige behov.
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2. Lukning af Vierdigets fritidshjem
Som første præmis for en lukning af Vierdigets fritidshjem nævnes, at fritidshjemmene er ”det
område, hvor der er flest kvadratmeter pr. barn i forhold til aldersgruppen”. I stedet for at skære
kvadratmeter-antallet pr. barn ned til et minimum, bør man i stedet bryste sig af, at Dragørs
fritidshjemsbørn har god plads at boltre sig på. Da dette imidlertid ikke lader til at være muligt,
foreslår vi, at kommunen overvejer at flytte alle fritidshjemsbørn fra Vierdiget til Strandengens
Fritidshjem i en omgang. Dette vil i en periode give stor belastning på Strandengens Fritidshjem,
idet vi forestiller os, at man ikke i første omgang flytter nogen børn herfra, men ”udfaser” dem
efterhånden som de går ud.
3. Overflytning af Dragør-børn fra Strandengens fritidshjem til Jægervejens fritidshjem
og Dragør fritidshjem
Som en følge af vores forslag i punkt 2 foreslår vi, at børnene bliver på Strandengens fritidshjem.
Vi er dog bekendt med at Strandengens fritidshjem har nogle alternative forslag, som bør drøftes
inden den endelige stillingtagen.
4. Lukning af Rødtjørnens vuggestue og børnehave ved opsigelse af lejemål samt
etablering af børnehavegruppe på Strandengens fritidshjem
Stadig som følge af vores forslag under punkt 2 forslår vi, at Rødtjørnens børn fordeles på de øvrige
institutioner.
Vi opfordrer til, at der skabes tilfredsstillende vilkår for både børn og ansatte i de nye rammer samt,
at der stilles pædagogiske ressourcer til rådighed til at sikre den bedst mulige flytning.
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