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Høringssvar vedr. justering af klynger og netværk (2015-0157818) 

 
 

Jeg er forælder til to børn i Garvergården. Samtidig er jeg bestyrelsesformand i klynge VE4 og har i 

flere år været bestyrelsesformand i klynge VE3. 

 

Som udgangspunkt synes jeg, det er fint med en justering af klyngerne, da nogle klynger herunder 

VE4 fra start af har været alt for små. Dog kan jeg godt være bekymret for, at nogle af de foreslåede 

klynger fremover bliver for store, da jeg mener, det kan blive svært at have føling med så mange 

enheder.  

 

Herudover har jeg følgende bemærkninger til indstillingen. 

 

Bæredygtig stillingsstruktur 

Det fremgår af bilag 9, at principperne bag forslaget til organiseringen af klynger og netværk er at 

understøtte en bæredygtig stillingsstruktur, så de ansatte kan opretholde samme beskæftigelsesgrad 

som i dag ved f.eks. også at arbejde i en daginstitution i klyngen. 

 

Jeg er meget enig heri, men vil gerne gøre opmærksom på, at for alle de fritidshjem, som i dag er 

placeret i klynge/netværk, og som pr. 1. august 2016 omlægges til KKFO, der mindskes muligheden 

for en kombinationsstilling, da KKFO’en jo hører under skolen og ikke er forankret i en klynge. 

 

For vores vedkommende betyder det, at Garvergården fritidshjem samt to andre fritidshjem lægges 

sammen med skolens nuværende KKFO. De kombinationsstillinger, skolen kan tilbyde, er allerede 

besat af KKFO’ens personale.  

 

Jeg er derfor meget bekymret for, hvordan I fremover vil bevare/tilbyde det nuværende 

fritidshjemspersonale attraktive (fuldtids)stillinger. Hvis der ikke tages hånd om denne 

problemstilling, tror jeg, at det bliver meget svært at beholde/tiltrække uddannede, faglige dygtige 

pædagoger i fremtidens fritidsinstitution, især fordi vi allerede nu kan se en medarbejderflugt blandt 

fritidshjemspersonalet på Vesterbro.  

 

Problemstillingen kunne for vores vedkommende løses ved at ændre den fremtidige KKFO til et 

fritidshjem forankret i en klynge, da langt det meste af personalet i fremtidens fritidstilbud tilknyttet 

Tove Ditlevsen Skole i dag er ansat på fritidshjem i/med mulighed for kombinationsstillinger, som 

så kunne bevares. 

 

Én pædagogisk leder pr. matrikel 

På Børne- og Ungdomsudvalgets møde den 10. juni 2015 blev det besluttet, at det tilstræbes, at der 

er én pædagogisk leder/team pr. matrikel. Betyder det, at enheder beliggende på to matrikler 

fremover får to pædagogiske ledere, eller at man genindfører souschefstillingerne i enheder med to 

eller flere matrikler? 

 



Økonomisk fordelingsprincip 

I forbindelse med justeringen af klyngestrukturen bør der også tages stilling de økonomiske 

fordelingsprincipper, som det hidtil har været op til klyngelederen og bestyrelsen at beslutte.  

 

Når klyngerne gøres større, kan det være svært for de enheder, der genererer underskud at få 

opbakning til en ligelig økonomisk fordeling i klyngen, hvilket let kan føre til A og B enheder i 

klyngerne.  

 

Der er generelt stor forskel på de enkelte enheder i klyngerne (økonomisk, ressourcemæssigt, 

børnesammensætning, fysiske rammer mv.), hvilket betyder, at nogle enheder har flere udfordringer 

end andre. For at alle børn får lige mulighed for læring, bør klyngerne derfor drives som én 

virksomhed med flere afdelinger (enheder), som alle er fælles om at få økonomien til at hænge 

sammen. 

 

Flere klynger på bl.a. Vesterbro har indtil nu benyttet dette solidariske, økonomiske 

fordelingsprincip med stor succes. Udover, at børnene får lige mulighed for læring, så skaber det 

også et økonomisk sammenhold i klyngen, samtidig med at sårbarheden i hver enkelt enhed 

minimeres til gavn for de enkelte enheder såvel som den samlede klynge. 

 

Med venlig hilsen 

 

Susanne Alm 
 

 


