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HØRING – Justering af netværk og klynger. 
 
 
BUPL Hovedstaden anbefaler; 

 

• at udviklingen af et mere sammenhængende arbejdsmarked for pædagoger konkret 

skal give mening for den enkelte medarbejder, for de involverede institutioner og 

skoler, samt bygge på, at børnene skal profitere heraf. 

 
• At udvalget sikre, at man i videst muligt omfang ansætter pædagoger, der både har 

beskæftigelse i fritidsinstitutioner eller fritidscentre og i skolerne. Det ledelsesmæssi-

ge 1:1-samarbejde imellem skoleledelsen, fritidsinstitutioner og fritidscentre skal for-

pligtes på dette. 

 
• at Børne- og Ungdomsudvalget sikre mulighed for et lokalt ledelsesspænd, der giver 

den rette balance imellem mulige ledelsesstile, medarbejdernes trivsel og den ople-

vede pædagogiske kvalitet.  

 

• at selvejende institutioners organisering i netværk, partnerskaber eller klynger bør 

bygge på selvvalgte fællesskaber og lokalt udviklet løsninger. 
 

 

BUPL Hovedstaden bidrager positivt til udviklingen af netværks- og klyngestrukturen. Der er 

imidlertid vigtigt, at det ikke ses som en strukturel øvelse. Derfor skal ændringerne kunne 

begrundes ud fra, hvordan det bidrager til udvikling af den pædagogisk kvalitet for børnene 

og de unge, skaber gode pædagogiske arbejdspladser og gode vilkår for ledelse af det pæ-

dagogiske arbejde. Mangfoldighed og kvalitet i institutionerne har afgørende betydning for 

børn og unge i København.  
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Udvikling af et sammenhængende arbejdsmarked 

Det er en målsætning, at de selvejende institutioner skal udgøre et mere sammenhængende 

arbejdsmarked, for at de kan fastholde og tiltrække kvalificerede medarbejdere med høj be-

skæftigelsesgrad. Ofte bliver den enkelte selvejende bestyrelses position som selvstændig 

arbejdsgiver italesat som en blokering i modsætning til kommunale klynger, hvor man "bare" 

kan anvende ledelsesretten til at lave kombinationsstillinger i de enkelte klynger. BUPL er 

uenig i dette synspunkt.  

Rammerne er sammenlignelige. BUPL’s overenskomst § 2 stk. 3 giver mulighed for kombi-

nationsansættelse imellem to selvejende institutioner. Der er vores erfaring, at den daglige 

udfordring med koordinering af mødeskema, ferieplan, sygefravær, MUS-samtaler etc. er 

den samme, uanset om den bygger på et ledelsesmæssigt samarbejde imellem to pædago-

giske leder i en klynge eller to institutionsleder på det selvejende område.  

Derimod er det vigtigt at se på vilje og hensigt med ansættelse flere steder. Sagt på en an-

den måde, sådanne ansættelser må i sin natur altid bygge på nogle meget konkrete forhold. 

Det skal give mening for den ansatte, for institutionen og børnene skal kunne profitere af det. 

Når disse forhold er opfyldt, har praksis vist, at de selvejende institutioner med udbytte kan 

deles om ansættelse af pædagoger. Det er altså ikke noget, som man kan løse strukturelt, 

men man kan fremme i den konkrete kontekst. Dette vil også medføre, at man i øget omfang 

overfører medarbejdere, når der er vakante stillinger et sted og overtallige medarbejdere et 

andet. 

 

Vi må dog tilføje, at det fremstår helt grotesk for vores medlemmer, at man ikke starter med 

at afklare det fælles arbejdsmarked imellem fritidsinstitutioner og skole. Hvordan kan vi for-

pligte skolen til et samarbejde, hvor vi bestræber os på, at skabe så mange gode arbejds-

pladser, hvor pædagogerne arbejder både i skolen og i fritidsinstitutionerne? Det er noget 

børnene profitere af1 og bestræbelserne må gå på, at gøre det meningsfuldt for institutioner, 

skoler og særligt  medarbejdere. Bl.a. andet derfor er den nye budgetmodel med reduktion af 

fritidsinstitutionernes ressource til stærkt samarbejde med 67 % gift for det fremtidige 1:1 

samarbejde og for, at vi kan fastholde københavnske visioner på dette område.  
 
Ledelsesspænd 
Det er et særligt problem, at man i forbindelse med Fremtidens Fritidsinstitutioner, ikke blot 

centraliserer og hierarkiserer ledelse, men også, at der lægges op til et væsentligt øget le-

delsesspænd. Styring af selvejende institutioner er i et forvaltningsperspektiv styring uden for 

                                                 
1 http://www.bupl.dk/iwfile/BALG-9C2C2N/$file/Rapport_Ramb%F8ll.pdf 
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hierarki (hvilket både synes besværligt, men nok er en vigtigt og udviklende udfordring for 

forvaltningen og for institutionerne). Men det syntes som, at der er øget afstand i ledelsesfor-

ståelsen. 

Videnskabelige undersøgelser viser, at der er en nøje sammenhæng mellem ledelsesspænd, 

mulig ledelsesstile, medarbejdernes trivsel og oplevelsen af pædagogiske kvalitet. Det kræ-

ver nærledelse i et helt andet omfang, end de foreslåede budgetmodeller for fritidsinstitutio-

ner og fritidscentre lægger op til.  

Det er ikke blot en videnskabelig undersøgelse, men også praksiserfaringer fra såvel ledere 

og pædagoger på det selvejende område. Der er en sammenhæng imellem, hvornår selveje 

er meningsfuldt og givne for børn, forældre og medarbejdere - og så mulighed for nærledel-

se. 

 
Netværk, partnerskaber eller klynger 
Vi har noteret os med tilfredshed, at udvalget giver de selvejende institutioner mulighed for at 

organiserer sig i forskellige former. Vi finder det afgørende, at institutionerne kan imøde-

komme udvalget ønske om mere forpligtende samarbejde – uden at området sætter de 

grundlæggende værdier og variationer på spil. Vi er også enige i signalet om, at det ikke er 

institutionernes forankring i forskelige administrationsselskaber, der skal være styrende for 

det lokale samarbejde og organiseringsform. 

Det er vores opfattelse, at man må bygge på hidtidige erfaringer, når man opstiller en for-

dring om et mere forpligtende samarbejde. Det må anderkendes, at der er en væsentlig kilde  

til forpligtethed og ejerskab ved, at institutionerne lokalt udvikler samarbejdet. Det betyder, at 

man må acceptere, at der er forskelle på, hvilke områder institutionerne finder det menings-

fuldt at samarbejde om – ligesom der er forskellig kadence i samarbejdet. Dette er ikke en 

forskel fra samarbejdet på de kommunale institutioner, men træder måske tydeligere frem på 

det selvejende område.  

De selvejende institutioner ønsker forsat i samarbejde med de kommunale institutioner at løf-

te den vigtige velfærdsopgave arbejdet med børn og unge udgør. For institutionerne er der 

en sammenhæng imellem identiteten som selveje og muligheden for at arbejde i selvvalgte 

fællesskaber. Det handler ikke om at fravælge andre, men om at skabe mulighederne for det 

positive tilvalg. Derfor bør udvalget være endog meget lydhøre over for institutionernes, for-

ældrenes, bestyrelsernes og medarbejdernes forslag til udvikling af den fremtidige struktur. 

Et eksempel på sådan det kan være at imødekomme ønske om etablering af selvejende 

klynger der volumenmæssigt er mindre, end de organisatoriske klynger forvaltningen foreslår 

på det kommunale område. I den forbindelse også giv mulighed for at klyngerne kan etablere 
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sig på forsøgsbasis og i øvrigt indgå i samarbejde med institutioner uden for den selvejende 

klynge.  

 
Afslutning 

Afslutningsvist vil BUPL Hovedstaden anbefaler Børne- og Ungdomsudvalget at træffe nær-

mer beslutning om, hvornår evaluering af strukturændringerne på det selvejende område 

skal ske, samt at der etableres et samarbejde med området, der nærmere definerer evalue-

ringens indhold og formål. BUPL Hovedstaden stiller sig gerne til rådighed for et sådan sam-

arbejde.  

 

Med venlig hilsen 

 

Henriette Brockdorff 
Formand for BUPL Hovedstaden 


