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Forvaltningen har foreslået, at Haraldsgården skal forankres i netværk NB2. 
 
Haraldsgården er ikke interesseret i, at indgå i dette netværk og ønsker, at forankres i Netværk 2100. 
 
Hvis det strukturelt er påkrævet at flytte fra område Nørrebro-Bispebjerg til område Østerbro-indre by vil 
bestyrelsen se positivt på dette. Haraldsgården har i øvrigt tidligere været tilknyttet områdeforvaltningen på 
Østerbro.  
 
Største udfordringer i  NB2 
Der er INGEN fritidshjem og Haraldsgårdens mange muligheder for fleksible stillinger går helt tabt. 
 
FAKTA OM NB2 
Netværk NB 2 har 17.9.15 afholdt møde i det foreslåede netværk, endvidere har det tidligere netværk (SE4) 
mødtes, og der er konsensus om følgende konklusioner. 
 
Forvaltningens forslag t i l  fremtidigt netværk NB2 
Institution Børnetal 

Fremtidig 
normering 
1.8.2016 

Ønsker 
institutionen 
fælles 
ansættelser i 
netværket 

Ønsker 
institutionen 
overordnet 
bestyrelse i 
netværket 

Ønsker 
institutionen 
fælles pulje til 
økonomi i 
netværket 
samt at sikre 
hinanden i 
udfordrede 
perioder 

Ønsker 
institutionen at 
fortsætte 
samme 
konstruktion 
som tidligere – 
uden 
ændringer 

Ønsker 
institutionen 
at skabe de 
nødvendige 
forandringer 
for, at 
matche de 
politiske 
intentioner  

Haraldsgården 170 Ja Ja Ja Nej Ja 
Samuelsgården 98 Ja Ja Ja Nej Ja 
Børnehuset 
Balder 

84 Nej Eventuelt Eventuelt Nej Delvist 

Dronning Louises 
Asyl 

61 Nej Eventuelt Eventuelt Nej Delvist 

Sct. Stefans 
Fritidscenter 
 

40 Nej Eventuelt Eventuelt Nej Delvist 

Røde Rose 3 98 Nej Ja Ja Nej Delvist 
Hermodsgades 
Børnehave 

22 Nej Nej Nej Ja Nej 

Børnehaven 
Stadens Vænge 

36 Nej Nej Nej Ja Nej 

Røde Rose 1 24 Nej Nej Nej Ja Nej 
Røde Rose 2 66 Nej Nej Nej Ja Nej 
Stefansgårdens 
Børnehus 

30 Nej Nej Nej Ja Nej 

FUN fritidscenter ? Nej Eventuelt Eventuelt Nej Delvist 
Fritidscenter Ydre 
Nørrebro 

? Nej Eventuelt Eventuelt Nej Delvist 

 
Skift  t i l  Netværk 2100 
Vi har derfor søgt om, at skifte netværk til Netværk 2100.  
Haraldsgården er en institution, som er et døgnåbent dagtilbud, og som er et bydækkende tilbud. Børnene 
kommer således fra hele Københavns Kommune, og de går derfor også videre på skoler i de områder, hvor 
de bor. Derfor er det ikke afgørende, at Haraldsgården er tilknyttet et specifikt skoledistrikt, Haraldsgården er 
jo reelt set tilknyttet hele København.  
 
Der er i dag en række institutioner der er tilknytning én områdeforvaltning og som med stor succes har et 
stærkt samarbejde med en skole i et andet område, f.eks. Stadens vænge.  
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Haraldsgården kan uden problemer overføres til område Østerbro-Indre By. Det er ikke afgørende, fra hvilket 
område Haraldsgården modtager support. Haraldsgården vil i fremtiden have behov for, at samarbejde på 
tværs af alle områder, netop fordi institutionen er bydækkende. 
 
Sikre fuldt idssti l l inger 
Når vi i Haraldsgården mener, at det er langt mere relevant, at vi tilknyttes Netværk 2100 i Østerbro-Indre 
By, så er det fordi, de politiske målsætninger langt lettere vil kunne nås. 
 
Der er følgende vægtige grunde: 

• Haraldsgården matcher Netværk 2100 langt bedre, idet der er en mere parallel børne-
sammensætning. Det betyder, at Haraldsgården i højere grad vil kunne medvirke til at sikre 
fuldtidsstillinger i netværket. Vi har med vores døgnåbne dagtilbud utallige muligheder for at skabe 
fleksible arbejdstider. Netværk 2100 har rigtig mange fritidshjems-medarbejdere, der uden 
Haraldsgården fremadrettet vil få sværere ved at få fuldtidsbeskæftigelse. 
 

• Hvad angår geografien, så er der relativ kort afstand mellem institutionerne i Netværk 2100. 
Eventyrlandet er 550 meter, mens Bellmandsgade, Vibenhus og Øbro er lidt længere væk med 14-
1800 meter.  

 
I  bestyrelserne er der konsensus om følgende i forhold t i l  vores fremtidige netværk 

• At arbejde frem mod en fælles økonomisk pulje, der blandt andet kan sikre vores institutioner når vi i 
perioder er økonomisk udfordret.  

• At arbejde frem mod ansættelse i netværket for at sikre fultidsstillinger. 
• At arbejde frem mod en fælles bestyrelse, der skal have kompetencer i forbindelse med den fælles 

økonomi, fælles ansættelser, faglig udvikling og strategisk ledelse.  
• At vores netværkskoordinator har kompetencer og en opgaveportefølje der kan matche det ønske 

forvaltningen har i forhold til 1-1.  
• At vi er åbne overfor, at andre institutioner indgår i netværket, med det forbehold, at små og ikke 

bæredygtige institutioner skal fusionerer. 
 
Afslutning 
Børne- og Ungdomsudvalget har ønsket, at det selvejende område fandt lokale løsninger, det har vi forsøgt.  
Som det fremgår af vores høringsvar, finder bestyrelse, medarbejdere og ledelse det mere relevant og 
naturligt, at Haraldsgården placeres i Netværk 2100. Om et år skal hele processen evalueres, og her vil det 
mest sandsynligt vise sig, at vores konstruktion har været funktionsduelig og langtidsholdbar. 
 
Bestyrelsen, medarbejdere og ledelse håber således, at vores ønske om at tilknyttes Netværk 2100 kan 
imødekommes, vores forslag vil nemlig bidrager til at nå forvaltningens målopfyldelse. 
 
Med venlig hilsen 
 
Bestyrelse og medarbejdere i Haraldsgården  
 
 
Lars Petersen    Lene Daugaard  Trine Mortensen 
Formand   Næstformand   Leder 
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Medarbejderrepræsentant i bestyrelsen Medarbejderrepræsentant i bestyrelsen  
    	  


