Til Kommunalbestyrelsen

Høring om implementering af strukturpulje på daginstitutionsområdet
Forældrebestyrelsen i Den Integrerede Børneinstitution Køjevænget er blevet bedt om at afgive
høringssvar, på det ovenstående fremsendte høringsmateriale.
Forældrebestyrelsen har gennemgået de enkelte punkter i høringsmaterialet og vil generelt give
udtryk for,
at det havde været ønskeligt om skolestrukturen havde været på plads, således at der kunne tages
stilling til et samlet projekt og at strukturpujlen havde været mere økonomisk opdelt. Således at
man ved hvilke beløb der skal findes indenfor hvilke områder.
at der er meget lidt tid til information og implementering af forslagene fra Kommunalbestyrelsens
beslutning i slutningen af januar 2011, og de første tiltag er med virkning fra 1. marts 2011.
Ad 2.
Forældrebestyrelsen mener at, - når nu det ikke kunne være anderledes – at de foreslåede
løsninger ser fornuftige og velovervejede ud, f.eks. at der sker overflyttelse af børn efter
klasserelationer til Rødtjørnens Fritidshjem og Strandengens Fritidshjem, at der etableres et særligt
”førklub forløb” for at sikre en god indkøring i klub, f.eks. med kendt personale fra
fritidshjemmene. Herudover noteres det, at lukningen af Vierdigets Fritidshjem sikrer de øvrige
fritidshjem en øges økonomisk og faglig bæredygtighed, idet deres volumen øges.
Ad 3.
Forældrebestyrelsen er bekymret for at overflytte begge nye 0.-klasser til Jægervejens Fritidshjem,
hvorfor det anbefales, at 1 0.-klasse indskrives på Jægervejens Fritidshjem og 1 0.-klasse
indskrives på en af fritidshjemmene på nord.
Dette ville efter Forældrebestyrelsens opfattelse være en god måde, at gøre det, herunder at evt.
plads – og støjproblemer kan mindskes.
Det forudsættes, at økonomi til etableringsomkostninger følger med, når flere børn indskrives på
fritidshjemmene.

Ad 4.
Forældrebestyrelsen noterer sig, at Rødtjørnens Børnehave overflyttes som en samlet gruppe til
Strandengens Fritidshjem, men anbefaler at både vuggestue- og børnehavebørn overflyttes samlet
til Strand-engens Fritidshjem. Efterfølgende bør Strandengens ikke være fritidshjem længere.
Er dette ikke muligt anbefaler Forældrebestyrelsen, at der tages størst muligt hensyn til børnene,
der skal flytte og til de ønsker, som forældrene måtte have, herunder særligt for søskende børn, så
de kan fortsætte i tilbud, der er placeret geografisk tæt på hinanden.
På vegne af Forældrebestyrelsen i Den Integrerede Børneinstitution Køjevænget.

