
Vedr. høringsmaterialet om justering af 
klynger og netværk 
 

Jeg vil gerne bidrage med mine tanker efter at have læst høringsmaterialet vedrørende nye 

klynger og netværk. 

 

Jeg vil starte med at sige, at jeg ikke synes det er tydeligt hvad forandringerne egentlig betyder 

og hvad formålet egentlig er? Hvad mener man egentlig er til børnenes bedste? 

 

 1) Mangfoldighed og valgmulighed betyder meget for forældrene 
 

Vores familie har erfaring fra forskellige vuggestuer og forskellige børnehaver på Østerbro 

gennem de sidste godt 5 år i den periode vi hidtil har haft børn i institutionsalder. Det har været 

helt tydeligt for os, at både ledelsen på institutionen og den måde hvorpå den lokale ledelse har 

valgt at prioritere økonomiske ressourcer, har haft betydning for hvilken type af institution, som 

vi er blevet tilbudt. Efter at have besøgt og blevet introduceret til rigtig mange institutioner, i 

forbindelse med valg af institution, er det åbenlyst at der er stor forskel på institutionerne. 

Forskellen har givet os som forældre mulighed for at vælge institution efter hvilke værdier og 

prioriteringer som den relevante lokale ledelse har valgt, og dermed få vores børn i en institution 

der passer bedst i forhold til hvad der er vigtigt for os. 

 

Vi har for eksempel fra en vuggestue fået vide, at ledelsen  prioriterede at have mere personale, 

fremfor at bruge pengene på det seneste opdaterede legetøj, ligesom nogle prioriterer udeliv og 

fysisk udfoldelse, andre vælger 100% økologisk mad etc. Vi oplever at Rosenborg 1 har været 

rigtig gode til at bruge mulighederne for at få ekstra personale ved at udnytte forskellige typer af 

ekstra arbejdskraft som assistance, hvilket ser ud til at skabe en meget betydningsfuld aflastning 

for det faste personale, hvilket vi for eksempel ikke har set i andre institutioner i samme grad. 

Der har været et ønske om at prioritere at tage på koloni og alle har gjort en kæmpe indsats for at 

skabe de økonomiske rammer for at dette har kunne lade sig gøre. Denne type af økonomiske 

beslutninger får betydning for, hvilken type af institution man skaber, noget vi ikke forestiller os 

er muligt med en mere decentral styring. 

 

Jeg går ud fra at forældre generelt oplever at de har større mulighed for at påvirke og få 

indflydelse, jo tættere de er på de personer, der også har indflydelse på ressource- fordelingen og 

den økonomiske prioritering. Som jeg forstår de nye forslag, betyder det at økonomi, ledelse og 

overordnet styring (prioritering af ressourcer m.v.) bliver flyttet længere væk fra de enkelte 

institutioner og lokale forældre. Er det rigtigt? 

 

I bekræftende fald har jeg svært ved at se hvordan forslaget kan føre til en hverdag der er bedre 

for børn og forældre. Tværtimod bliver udvalget af institutioner mindre mangfoldigt, og jeg tror 

at forældre vil føle at de er meget langt fra dem, som træffer beslutningerne. Der bliver i materialet 

nævnt, at der skal være opmærksomhed på, om selve ændringerne skaber utryghed blandt 

forældrene. Det kan jeg bekræfte at det gør. Vi er trygge ved, at de voksne, som vi dagligt er i 

kontakt med, også er dem som har direkte indflydelse og beslutningskompetence i forhold til 

styringen af institutionen. 

 

 2) Tanken om et samlet forløb for børnene 

 

Jeg har svært ved at forstå, hvordan man har tænkt sig det samlede forløb skal kunne fungere, når 

forældre helt tydeligt i praktikken prioriterer at have muligheden for at få lige præcis den 

vuggestue, børnehave eller fritidsordning som tiltaler dem bedst, uanset om den er tættest på 



hvor de bor. Dette medfører også, at børnene når de begynder i skole starter i helt forskellige 

skoler. Mener man at forældre ser dette som et problem? Har man spurgt forældrene? Det er 

åbenlyst, at der er stor forskel på institutionerne, hvilket den meget varierende længde på 

institutionernes venteliste er et tydeligt bevis på. Det er også åbenlyst, at forældrene vælger den 

institution, som de mener er bedst for deres børn, helt uafhængigt af, om de tror at deres børn 

kommer til at gå i samme skole som de børn de går i børnehave med. Jeg har aldrig hørt at 

forældre ser dette som et problem. 

 

Af materialet fremgår det at personale forventes at arbejde både i børnehave og fritidsordning. Ved 

man om børnehavepersonale har et ønske om det? Har pædagoger der vælger at arbejde i en 

børnehave ikke valgt det, fordi de har en særlig interesse i at arbejde med børn i den aldersgruppe? 

Er udtalelserne om attraktiv arbejdsplads forankret i hvad pædagoger ønsker, eller er det kun et 

udtryk for hvad Københavns Kommune tænker vil være en fordel når nu personalebehovet i 

fritidsinstitutionerne ændrer behov? (Kortere åbningstider i fritidsinstitutionerne og dermed et 

ændret personalebehov der forsøges løst ved at lade personale arbejde på tværs af dag- og 

fritidsinstitutioner – det lyder jo teoretisk som en meget fin løsning hvis alle ansatte kan og vil det 

samme). 

 

 3) Fritidsordning/Fritidscentre 
 

Jeg er skeptisk til at man har én institution, som inkluderer mange børn i forskellige aldre (der er 

stor forskel på børn i 0 klasse og dem i 5 klasse). Sådan forstår jeg, at de nye Fritidscentre bliver 

organiseret. Fritidsordning og klub samlet - er det korrekt? Jeg ser overhoved ingen fordel for små 

skolebørn at være sammen med ældre skolebørn som går flere klassetrin over dem. Tværtimod 

tror jeg det er en fordel, at små skolebørn får mulighed og plads til at fokusere på de ting som 

vurderes at være passende for lige præcis deres alder, uden at de tidligere end nødvendigt bliver 

introduceret til de ting, som er relevant for ældre børn. Selvfølgelig kan små børn lære af ældre 

børn, men vi har erfaring fra en tidligere institution hvor børnehave og fritidshjem var i samme 

hus, og her blev de små børn introduceret til lege og aktiviteter egnet til fritidshjem som var helt 

uegnet til de små (computerspil, rollespil med våben osv.). Det var naturligvis ikke meningen, men 

kunne grundet de fysiske rammer slet ikke undgås. 

 

Afslutningsvis 
Vores grundholdning er ret klar. Effektivisering er godt hvis det kommer de enkelte institutioner 

og deres ansatte og brugere til gode. Men en effektivisering der ikke umiddelbart fører til nogle 

synlige fordele for hverken ansatte, børn eller forældre er ikke på nogen måde acceptabel. Hvis 

udbuddet i alle institutioner var det samme og vi som forældre kunne få den samme gode "vare" 

lige meget hvor vores børn gik så er det en anden sag, men der er stor forskel på institutionerne og 

indtil videre har vi som forældre haft muligheden for at stemme med fødderne og gå til den 

institution som vi finder passer vores egne værdier bedst. Et hurtigt kig på ventelisterne til de 

enkelte institutioner vil afsløre at det I mange tilfælde ikke er de største institutioner der er de mest 

populære - men snarere de mindre.  

 

Det er vores overbevisning at valget falder på de mindre institutioner da der her er kortere vej til 

beslutningstagere, og at det fokus, den kultur og de værdier som den enkelte institution har i 

højere grad kan bibeholdes grundet en større selvstændighed end det der lægges op til i 

reformen. 

 

Bedste hilsner 

Nora & Jesper 

  
Forældre i Rosenborg Frihavns børnehave afd. 1 

 


