
HØRINGSSVAR

fra Laura Daphne Jensen, Mandalsgade 4, 1.tv., 2100 København.

Jeg er mor til Erik Martin Jensen, der siden medio maj 2015 har gået i børnehaven på Livjægergade 
43 (Rosenborg, afdeling 3).

Justeringen af klynger og netværk i Københavns kommune sigter på at centralisere ledelsen.

Herved taber de små institutioner selvbestemmelse. Jeg frygter, at det for mit barn og andres børn 
betyder 1) længere vej til ledelsen fra pædagogerne på gulvet og omvendt og dermed træghed 
omkring beslutninger og ønsker og ansvarsforflygtigelse; 2) pædagoger uden eller med kun ringe 
indflydelse på deres hverdag, og dermed tab af engagement og arbejdsglæde; 3) ensretning og 
envejskommunikation ovenfra.

Det er efter min opfattelse en stor kvalitet ved organisationen i Rosenborg 1, 2 og 3, at både den 
øverste leder og lederne lige under hende deltager i arbejdet med børnene på stuerne, er synlige. Det
sikrer, at de har fingeren på pulsen og kommer til umiddelbart at stå til ansvar for deres 
beslutninger.

I forslaget til ændringerne forsikrer man, at de ikke vil medføre ændrede krav til ledelsesformen. 
Man har vel lov at spørge, om det som udgangspunkt er positivt. Hvis man vil spare flere hoveder i 
den nuværende ledelsesstruktur kræver det så ikke netop meget mere kompetence i den nye 
struktur?

Man forsikrer desuden om, at forslaget ikke påvirker den nuværende pædagogiske metode. Deri er 
jeg uenig. For når vi taler metode, så taler vi også om mennesker. Det er indlysende for mig at 
metoderne afspejler ledelsen, og sådan skal det også være. Derfor tror jeg ikke på at det ikke vil 
have en effekt på sigt.

Det er common sense, at de første år er afgørende for, hvordan vi udvikler os som mennesker senere
i livet. Derfor er starten på vores institutionelle liv så meget mere uoprettelig sammenlignet med 
senere faser. Dette er mit argument for, at det ikke er her, man skal spare.

Det er også common sense, at et trygt miljø bidrager til, at vi tør tage chancer og udfordringer op 
senere i livet. For børn med særlige udfordringer er de små institutioner i visse tilfælde gavnlige 
blot ved at de er små. Derfor håber jeg, at man vil lade de små institutioner få lov til at være små.

Jeg vil benytte lejligheden til at gøre opmærksom på, at jeg - bortset fra ovenstående - er glad og 
taknemmelig for de helt fantastiske forhold, vi har oplevet i to af Københavns Kommunes 
velfungerende institutioner siden juni 2013 - først vuggestuen Villa Rose, og nu børnehaven i 
Livjægergade.

Med venlig hilsen

Laura Daphne Jensen


