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Høringssvar vedr. Implementering af strukturpulje på daginstitutionsområdet
Hartkorn Fritidshjem har modtaget høringsmateriale vedrørende implementering af
strukturpulje på daginstitutionsområdet, dateret 24. november 20L0.
Vi har noteret os med tilfredshed, at kommunen har valgt at give en mere rimelig høringsfrist
på dette materiale.
I høringsmaterialet er der beskrevet fire forslag i forbindelse med spareplanen. Hartkorn
tager i dette høringssvar alene stilling til de områder, som berører os, og vi vil derfor
koncentrerer vores høringssvar om

Forslag

1: 0phævelse

af eksisterende fælleslederstruktur og etablering af distriktsledelse
på fritidshjem. Der forventes udsendt særskilt høringom dannelse af
fritidshjem til SF0 efterfølgende.

Vildledende omtale af besparelser
Det fremgår af materialet, at der er tale om implementering af en strukturpulje. Vi finder det
vildledende at tale om en strukturpulje, når formålet med forslaget er at implementere
besparelser på 1,5 mio. kr. i 201J og 2 mio, kr. i de øvrige overslagsår, og det tidligere har
heddet "genoprettelsesplan". Det er væsentligt, at borgerne får klar og tydelig information om,
hvilke besparelser kommunen har tænkt sig at foretage, og hvordan de realiseres, uanset hvor
og i hvilke medier der informeres.
SFO

skaber forringelser

Vi er stadig stærkt bekymret for kommunens planer om indførelse af SFO, fordi erfaringerne
fra andre kommuner viser, at det betyder, at kvaliteten forringes, børnene overlades ihøj grad
til dem selv, fagligheden falder, arbejdsmiljøet forringes og sygdomsniveauet stiger. Og alt
dette skal brugerne - forældrene betale en højere pris for. Det er vi på ingen måde

interesseret i, og det kan heller ikke være i kommunens interesse, at vi får en stærk
forringelse på børneområdet i Dragør.
Vi forventer, at h6ring vedrørende omdannelse af fritidshjem til
høring snarest, som anført i høringsmaterialet.

SFO

udsendes i særskilt

Flere børn pr. m2
Vi finder det bekymrende, at kommunen ønsker at nedbringe kapacitetsomkostningerne pr,
barn med udgangspunkt i børnehavenormen, og i flere tilfælde planìægger at sætte langt flere
børn sammen end denne norm. Fritidshjemsbørn er nu en gang større og de bevæger sig mere
og hurtigere end børnehavebørn. De har derfor naturligt brug for mere plads. Erfaringerne
viser, at jo flere børn der er pr. kvadratmeter, jo mere sygdom, jo flere konflikter og jo højere
støiniveau, giver det. Det højere støjniveau resulterer i dårligere arbejdsmil jø, der ligeledes
øger antallet af sygedage. Det er derfor afgørende, at hvis man i forbindelse med
besparelserne er nødt til at øge antallet af børn pr. kvadratmeter i en overgangsperiode,
samtidig udarbejder en klar og realistisk plan for, hvordan og hvornår antallet af børn bringes
ned igen. Det er ikke godt nok at have en intention om at søge at bringe antallet af indskrevne
børn ned igen på sigt, som det fremgår af kommentarerne til forslag 3.

Proaktive ledere i Dragør
Det konkrete forslag er i hØj grad daginstitutionsledernes eget forslag. Det er glædeligt og
anerkendelsesværdigt, at de på trods af vanskelige og utrygge forhold i forbindelse med
processen omkring kommunens besparelser, har valgt aktivt at tage ansvar for realiseringen
af disse besparelser. Med dette forslag er det lykkes daginstitutionslederne at finde de store
besparelser på henholdsvis 1,5 mio. kr.i2011, og2,0 mio. kr. de andre overslagsår selv og vel
at mærke uden indførelse af SFO.

Det er væsentligt at bemærke, fordi det viser, at det kan lade sig gøre at beholde fritidshjems
strukturen, og det fjerner hele grundlaget for indførelse af SF0. Medmindre at indførelse af
SF0 alene handler om at kunne Øge forældrebetalingen yderligere? Hvis det er den reelle
bagtanke med indførelse af SFO, så er det vigtigf at det kommer frem nu, og ikke skjules for
borgerne.
Med det konkrete udspil er der skabt en realistisk og brugbar anbefaling af , hvordan
besparelserne kan udmønte sig med daginstitutionsledelsen og personalet som proaktive og
motiverede medspillere. Det har en særdeles høj værdi i forbindelse med det fremtidige
arbejde og spiller en ikke uvæsentlig rolle holdt op imod tankerne om at implementere en
SFO-struktur som ingen er interesseret i, og som nu heller ikke ud fra en økonomisk
betragtning er nødvendig.

Kvaliteten vil stige
Det er vores opfattelse at indførelse af distriktsledelse vil betyde, at kvaliteten i den faglige
sparring vil øges. Fritidshjemmene vil med den nye struktur i højere grad naturligt komme til
at sparre med hinanden, kunne profitere af hinandens kompetencer og skabe synergier
fritidshjemmene i mellem på en lang række områder.

Styrkelse af samarbejdet på 0 - 18 års området
Overgangen fra en institution til den næste for et barn er væsentligt, og noget personalet
arbejder opmærksomt og seriøst med hele tiden at forbedre. Der sker mange skift for et barn
fra vuggestue, til børnehave, fritidshjem for til sidst at gå på klub. Institutionerne samarbejder
om at gøre disse skift så lempelige som muligt for det enkelte barn, og de seneste par år er der
sat mange ressourcer ind for at gøre det endnu bedre. Det er vigtigt, at vi fastholder dette
samarbejde, og vi er bekymrede for at dette samarbejde forringes, hvis fritidshjem bliver til
SF0, og linket på daginstitutionsområdet dermed brydes.
Brug af pædagogernes kompetencer i skolen
I fremtiden vil pædagogerne være en stØrre del af skolen. Vi foreslår, at der etableres et mere
formaliseret samarbejde mellem skole og fritidshjem under den nuværende lovgivning.
Pædagoger kan bidrage med mange ting i nutidens/fremtidens folkeskole, og her vil vi kunne
blive inspireret af flere modeller fra andre kommuner, som eksempelvis samtænkning i
Københavns kommune, og derigennem finde den rigtige unikke model for Dragør,
Tæt faglig sparring med øverste ledelse
Med den foreslåede distriktledelse under fritidshjemsordningen bevares den tætte faglige
sparring med kommunens øverste ledelse på daginstituionsområdet. Det betyder, at
kommunikationen er enkel, og der hurtigt kan tages beslutninger, som kan være af afgørende
betydning. Hvis strukturen ændres til SFO, vil der blive større afstand mellem kommunen, og
de udfordringer der er på SFO'erne, fordi distriktlederen i såfald skal refere til skolelederen
og ikke direkte til daginstitutionslederen i kommunen. Det er vores forventning, at
skolelederen får rigeligt at se til med den nye skolestruktur, hvor der skal tages hensyn til
mange nye børn og lærere. Fokus på udfordringerne i SFO vil derfor ikke kunne blive
prioriteret på samme måde, som distriktslederne kan direkte.

Ledelsestiden må afhænge af fritidshiemmets størrelse
Det fremgår af forslaget at ledelsenstiden for de pædagogiske ledere skal reduceres med 50%.
Det er vores klare opfattelse at der må tages hensyn til det enkelte fritidshjems størrelse, da
der naturligt vil være flere og vanskeligere ledelsesmæssige opgaver i et større fritidshjem,
Konsekvensberegning er ønskeligt
Vi har endnu ikke set nogen beregninger, der viser de økonomiske og politiske af
konsekvenserne ved en eventuel indførelse af SFO. Der er rigtig mange hensyn at tage stilling
til i disse beregninger. Vi vil her blot nævne to faktorer vi ikke har omtalt i ovenstående, Det
ene er at antallet af pædagogtimer skal ganges med 1,3 i SFO regi. Det betyder at vi vil få færre
pædagogtimer end vi har i dag, eller skal betale noget mere for det samme antal timer.

Det andet er, at tiltrækningskraften for pædagoger til Dragør falde, hvis der indføres SFO. Vi
vil få sværere ved at få det højt kvalificerede personale, som vi ønsker. En ringere arbejdskraft
vil kunne have mange konsekvenser på børnenes trivsel og udvikling der også bør tages
højde for.
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