
Fælles høringssvar for Den integrerede institution ved Katrinedals Skole

og Randbøllen: Om justering af netværk og klynger

Vanlosc den 5/10-2015

Bcstyrelseme for dc lo inslilulioner har beslultet at afgive fæltes horingssvar. da del ligger os meget på sinde

al gere opmærksom på. at der er nogle lokale forhold, der gor al born og unge v il kunne profitere bedre af en

losning, hvor klubdelen forisætter under samme organisering efter 3. klasse, i regi af 1: 1 samarbejdet med

skoleii. Vi ser i andre bydele, al man vælger at bibeholde dele af klubpladserne i kommunalt regi på trods af

at centeret fremover skal v ære selvejende og mener ligeledes al en sådan lokal losning vil gavne bornene

bedst.

Tæt samarbejde mellem fritidshiem ou skole:

Vi har i tidligere horingssvar gjort opmærksom på den særlige konstruktion for institutionerne omkring

Katrinedals Skole med centertanken og gode erfaringer med tætte relationer og samarbejde mellem

fritidshjem og kiubdel. Centertanken har været medvirkende til at der er el meget læn samarbejde mellem

skole og fritidshjem/klubber og en godt kendskab lærere og pædagoger imellem. Dette er befordrende for del

gode samarbejde både på ledelses- og medarbejderplan.

I forbindelse med ombvgningen af skolen er der lagt vægt på at der bliver lavet en særlig udskol ingsafdeling

for 7. til 9. klasse, så vi kan se en god .sammenhængskraft i al indskoling og mellemtrin fortsæller med at

have én institution at forholde sig til. og i vores optik vil det også give bedsl mening al de medarbejdere der

er på de tre klubmalrikler kan arbejde i ungdomsklubben om aftenen, med del gode kendskab de hver især

har til de unge fra liden i forst frilidshjemmene og dernæst fritidsklubberne.

Fritidsklubben ved Den integrerede institution, står desuden overfor den problemalik, at der fra 1. maj 2016

skal modtages to klasser, da udvidelsen til et fjerde spor på Katrinedals skole slår igennem. De kommende år

vil problemet vokse, og skabe yderligere udfordringer i forhold til de fysiske rammer. Der er i ojeblikket 105
born i klubben, del tal er normalt ca. 130 i perioden fra 1. maj til 3 I . juli. men IVcmov er vil der være

yderligere en klasse der skal gores plads lil. Hv is lilslulningen til klubberne fortsætter, og i det forgangne ar

har der ikke været udmeldelser i sæ-rlig grad. så er det noget der skal tages stilling til. Der er ikke plads til

disse born på de to andre matrikler, da de også er udfordret i forhold til kvadratmeter.

1 :1 ledelse med skolen:

Vi er helt klar over. al der er beslultet en 1: 1 ledelse for frilidsinslitulionsdelen. men vi mener, al der

ligeledes vil være behov for at det fortsætter for mellemtrinnet, sa skolens ledelse fortsat har en leder at

forholde sig til i forhold lil alle årgangene fra 0. lil 9. klasse.

Tæt samarbejde med fritidscenteret:

Vi vil meget gerne samarbejdet med Fritidscenter Vanløse, og forslår derfor en partnerskabsaftale, hvori vi

forpligter os på samarbejdet, også okonomisk.



Vi forslår et toårigt forsøg, hvor vi beholder 4. til 9. kl. i den selvejende klynge, vi planlægger al ændre

vores netværk til.

Dette tilgodeser:

•  En endnu mere stvrket 1:1 ledelse med skolen

•  Muliahed for at skabe bæred\ mitit stillinusstruktur. idet 4. til 9. klasse (fritids-junior og

ungdomsklub) beholdes i klyngen
•  Muliahed for at skabe kontinuitet i hornenes fritidsliv med kendte voksne

Idet vi håber på at vores forslag vil blive modt med åbenhed og velvilje.
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