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Høringssvar vedr. implementering af strukturpulje på daginstitutionsområdet
Indledningsvis vil vi gerne kommentere de dårlige forudsætninger for at afgive et ordentligt høringssvar. Vi synes, der
er for mange usikkerheder. Eksempelvis er der endnu ikke truffet afgørelse for hvor mange skoler, der skal være? Det
må da få indflydelse på den kommende omstrukturering, der skal foregå på daginstitutionsområdet.
der er vedtaget besparelser på området, men ikke nogen handleplan. Hvad skal der ske, hvis ikke besparelserne opnås,
skal der fortsættes med ansættelses - og forbrugsstop? Det giver mange bekymringer i hverdagen, og fokus flyttes fra
kerneydelsen i usikkerhedens navn.
Forslag 1:
Vi undrer os over, at kommunalbestyrelsen ophæver fællesledelsesstrukturen og etablerer distriktsledelse, da
udgangspunktet for indførsel af fællesledelse var at sikre bedre faglig ledelse og dermed øget kvalitet i den pædagogiske
dagligdag.
Ved indførsel af distriktsledelse skal den daglig pædagogiske leder finansieres af børnenormeringen, da den ene halvdel
af ledelsestiden skal foregå i den praktiske hverdag. Den besparelse der forventes på ledelsestimer kan kun betyde
forringelse af kerneydelsen samt ringere kvalitet i pædagogikken. Vi foreslår, at der gives fuld ledelsestid til de
pædagogiske ledere, hvilket vil give en merudgift og kvaliteten i pædagogikken bevares.
Da distriktslederen referer til skolens leder, hvem bestemmer reelt over økonomi og pædagogik for de kommende
SFO’er?
Vi savner en job – og ansvarsbeskrivelse for distriktslederen og den pædagogiske leder.
Er der afsat ressourcer til dækning af merudgiften i forbindelse med omstruktureringen?
Forslag 2:
Ved lukning af Vierdigets skole er der fornuft i at lukke Vierdigets fritidshjem set i forhold til den trængte økonomi i
kommunen. Dog synes vi, at det er beklageligt, at der nedlægges små fritidshjem, da ikke alle børn og især børn med
særlig behov trives optimalt i store institutioner. Vi taler af erfaring som lille børnehave, da vi gennem tiden har
modtaget flere overflyttede børn, da fagfolk har udtalt, at barnet vil trives bedst i en lille institution.
Vi forventer, at børnene er i centrum, og at de kun skal overflyttes én gang i forbindelse med omstruktureringen.
Medarbejderne fra fritidshjemmet forventes tilbudt ansættelse i andre fritidshjem.
I en overgang vil der være 100 børn indskrevet på Rødtjørnens fritidshjem – hvor længe drejer det sig om? Og er der
taget højde for personalets arbejdsvilkår? Er der garderobepladser nok til børnene – det er jo stadig vinter?
Børn med særlige behov bliver ”klemt” i overfyldte institutioner, og muligheden for at finde et lille værested vil ikke
være til stede.
Forslag 3:
Vi undrer os over, at der først foretages en vurdering af de sikkerhedsmæssige og sundhedsmæssige forhold på Dragør
fritidshjem efter indskrivningen? Vi anbefaler, at vurderingen foretages inden indskrivningen.

Børnetallet søges nedbragt på sigt – hvad er tidshorisonten hel konkret? Hvad kan børn og personale forvente?
Jægervejen kan ikke anbefales at modtage begge nye 0. klasser, da denne vil blive overfyldt med forringede
arbejdsvilkår for personale og forringede læringsmuligheder til følge for børnene.
Alternativet om, at den ene 0. klasse indskrives på nord, må være at foretrække.
Forslag 4:
Børnene fra Rødtjørnenes vuggestue skal overflyttes til det øvrige 0-3 års område ved at ophæve Dragør normen på 0-6
års området. Det betyder, at det pressede vuggestueområde, som har været underlagt ansættelsesstop i længere tid,
fortsat skal være presset – det gælder både børn og personale. Vi håber ikke, at det medfører øget fravær hos personalet.
Hvad er tidshorisonten for udbygning af St. Magleby skole?
Medarbejderne fra Strandengens fritidshjem forventes tilbudt ansættelse i andre fritidshjem.
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