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Høringssvar vedr. justering af klynge og netværksstruktur 

Fra Netværk Christianshavn Bryggen (Tværs/SE3) 

Netværk Christianshavn Bryggen (SE3/Tværs) er et velfungerende netværk bestående af fem selvejende 

institutioner med over 350 år på bagen tilsammen – Sofiegårdens Børnehave, Anna Wulffs Børnehus, 

Integreret Institution Langebro, Christianshavns Fritidshjem og Børnehuset Bryggen. Rige på historiske 

traditioner i moderne pædagogiske udgaver, eftertragtede af bydelenes forældre med nogle af kommunens 

længste ventelister. 

Vi oplever at netværksstrukturen har udviklet sig til en god og konstruktiv ramme for vores samarbejde, 

både i forhold til at optimere den ledelsesmæssige indsats, for det pædagogiske arbejde i netværkets 

institutioner, som fora for vidensdeling, inspiration samt erfaringsudveksling. Det har styrket - og bidraget 

kvalitativ til institutionernes pædagogiske arbejde.  

Bl.a. har vi i netværket gennemført følgende: 

- Vi har afholdt pædagogiske aftenmøder for alle medarbejdere om Læring og indretning af 

læringsmiljøer. 

- Vi har deltaget i Bevægelsesteam København, et uddannelse - og inspirationsforløb med fokus på 

børns motoriske udvikling og bevægelseslege. Vi har i den forbindelse i netværkets eget regi 

afholdt pædagogisk fyraftensmøde for alle medarbejdere samt en velbesøgt fælles foredragsaften 

for alle forældre om børns sansemotoriske udvikling. 

- Vi har etableret et netværk i netværket blandt bevægelsespædagogerne, som bl.a. arrangerer 

fælles bevægelsesdage med børnene, hvor de mødes på skift i hinandens institutioner eller 

nærliggende legepladser. 

- I samarbejde med UCC Sydhavn arrangerede vi et kursusforløb Leg med Sprog over 6 dage om 

børns sproglige udvikling og vores pædagogiske sprogindsats. 

- To pædagogiske temaaftensmøder for alle netværkets pædagogiske medarbejdere om sproglige 

milepæle og understøttende sprogstrategier.  

- Deltagelse i Netværkslederuddannelse 

- Fælles coachingforløb for lederne 

- Månedlige møder for ledere med ledelsessparring og koordinering. 

- Etablering af ASU/ NETMED i Netværket 

- Netværkssamarbejde for køkkenmedarbejdere i netværket. 

- Fælles vejledning for alle pædagogstuderende i praktik i netværkets institutioner om kommunens 

rammer og selvejende institutioner. 

Netværksstrukturen har også for os som selvejende institutioner været en styrke og matchet 

implementeringen af de gode pædagogiske initiativer, som der har været gennemført i Børne og 

Ungdomsforvaltningen i de senere år, som De Pædagogiske Pejlemærker, styrkelsen af Den Tværfaglige 

Supportfunktion til institutionerne og etableringen af ressourceteam. Netværkets overskuelige størrelse 

har for os været afgørende i at udvikle samarbejdet i og med ressourceteamet til gavn for vores indsatser 

overfor de børn som kræver særlig opmærksomhed. De praksisnære vilkår har været afgørende i at få et 

optimalt fungerende ressourceteam. 
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Det har taget tid både at udvikle netværket og vores samarbejde, ligesom det også har taget tid at etablere 

samarbejdet i ressourceteamet og samarbejdsrelationer med de tværfaglige repræsentanter. Vi er derfor 

kede af, at der nu lægges op til en ny institutionsstruktur og at vi som selvejende institutioner tænkes ind i 

nye store netværk.    

 

Konsekvenser for børnene 

Vi er alvorligt bekymrede for de langsigtede konsekvenser for københavnske børns trivsel og udvikling med 

større og større enheder. Hvad kommer f.eks. KKFOer med op til 500 børn til at betyde for bl.a. de børn 

som kræver særlig pædagogisk opmærksomhed og indsats, for et særligt sensitivt eller introvert barn eller 

andre børn, som har behov for særlige hensyn og rammer? Hvad er konsekvenserne om 5 eller 10 år af at 

samle børn i så store enheder? 

Vi savner børneperspektiv i forslaget til justering af institutionsstrukturen og etablering af store enheder, 

enten det er klynger eller netværk. Høringsmaterialet taler om at sikre bæredygtig stillingsstruktur og 

beskæftigelsesgrad for fritidshjemspædagoger, når de både skal arbejde i skole samt institution og 

fritidsinstitutionernes åbningstid er reduceret. Det er en reel udfordring, som vi gerne samarbejder om at 

løse.    

Men børneperspektivet er fraværende. Hvad er det moderne barns behov anno 2015, hvordan skal de 

pædagogiske indsatser matche dette og hvilke strukturelle rammer fremmer og giver de bedste muligheder 

for at tilgodese børnenes behov? Hvordan organiseres den pædagogiske praksis og ledelsesmæssige 

indsats bedst i forhold til dette? Hvilke specifikke udfordringer har 0 – 6 års området, når der lægges op til 

en justering af hele institutionsstrukturen. Hvad matcher de københavnske forældres ønsker og 

efterspørgsel? Børn samlet i kæmpestore enheder? Vi tror det ikke.  

 

Økonomi 

Forslaget til justering af klynge og netværksstrukturen begrundes desuden med, at det skal sikre 

institutionernes levedygtighed, effektiv ledelse samt brede kompetencer i ledelsesgruppen i klyngen eller 

netværket. 

Definitionen af levedygtighed eller bæredygtighed som økonomisk målestok for en daginstitutions 

pædagogiske virke har på kort tid ændret sig drastisk. Det er ikke mange år siden, at institutioner skulle 

have minimum 40 børn for at have et solidt budgetgrundlag. Det ændredes til 60, og børn blev i denne 

kontekst skiftet ud med enheder. I forbindelse med den nye institutionsstruktur defineredes økonomisk 

bæredygtighed så minimum 100 enheder pr. institution. 

Med det nye forslag ses der helt bort fra den enkelte institution som enhed og antallet af børneenheder 

som økonomisk beregningsfaktor. Økonomisk bæredygtighed defineres nu som 60-70 mio. kr. baseret på 

nye kæmpestore klyngeenheder og antallet af medarbejdere/ årsværk. Til sammenligning har de fem 

nuværende selvejende institutioner i Netværk Christianshavn Bryggen tilsammen et budget på ca. 26 mio. 

kr. 
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Vi savner saglige argumenter for den drastiske udvikling af hvordan økonomisk bæredygtighed nu defineres 

i forbindelse med forslaget om at justere institutionsstrukturen. Vi er ikke blevet præsenteret for 

begrundelser og kan ikke se troværdige forklaringer på dette i høringsmaterialet. Vi finder det også 

kritiksablet at vi ikke bliver præsenteret for hvad en ny budgettildelingsmodel konkret indeholder, når 

forvaltningen i lanceringen af forslaget til justering af institutionsstrukturen bl.a. henviser til en kommende 

ny budgettildelingsmodel (på møder for ledere og bestyrelsesformænd).  

 

Ledelse og medarbejdertrivsel 

Behovet for pædagogisk ledelse defineres ud fra et vist antal medarbejdere (op til 30 – 35 medarbejdere 

har været nævnt) og forvaltningen har i processen foreslået, at én pædagogisk leder kan være på flere 

matrikler (hvilket ville betyde, at en række institutioner ikke vil komme til at have en daglig pædagogisk 

leder). 

Tidligere i år (marts) offentliggjorde KORA (Det Nationale Institut for Kommuner og Regioners Analyse og 

Forskning) en rapport om, at ledere med højst 20 medarbejdere skaber bedst trivsel. En leder i en integreret 

daginstitution har bedst mulighed for at være nærværende og skabe et godt fagligt miljø, ved at være 

direkte leder for højst 20 medarbejdere. De ansatte trives bedst, hvis lederen samtidig formår at sætte en 

klar retning for institutionen. 

Dette understreges i kommunens egen iværksatte Trivselsundersøgelse fra i år blandt samtlige ansatte i 

kommunen. Resultatet for de selvejende institutioner, hvor flertallet fungerer som selvstændige enheder, 

viser langt bedre trivsel og arbejdsmiljø for medarbejderne samt generelt lavere sygefravær end i de 

kommunale klynger. 

Forslaget til ændringer af institutionsstrukturen går i en helt anden retning. Det bygger på hierarkisk 

ledelsesforståelse med langt mindre nærværende ledelse, med knap så meget fingeren på pulsen og 

længere væk fra brugere (børn, unge og forældre) samt fra daglig praksis og medarbejdere. Der kan komme 

institutioner hvor medarbejdere og forældre ikke dagligt kan træffe en leder. Den hierarkiske struktur med 

klyngeledere af kæmpestore enheder frygter vi, vil generere standardiserede løsninger frem for at styrke 

mangfoldighed og innovativ initiativkultur. 

 

Selvejende institutioners betydning 

I sin egen præsentation af BUF skriver forvaltningen: ”Indførelsen af klynger har blandt andet medført en 

større samlet, og mindre sårbar personalegruppe, som giver mulighed for bedre strategisk administrativ 

ledelse, mindre økonomisk sårbarhed og en mere ensrettet administration” (Pjecen - Velkommen til Børne – 

og Ungdomsforvaltningen).   

Det er tydeligt, at de selvejende institutioners forskelligheder kommer på tværs af forvaltningens ønsker 

om ensrettet administration.  

Men før de kommunale blev etableret havde de selvejende institutioner eksisteret i adskillige årtier. De 

selvejende institutioner og de mange mennesker, der lagde deres hjerteblod og frivillige indsats i 
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etableringen af institutionerne, samt medvirkende foreninger, skabte fundamentet til de institutioner, vi 

har i dag, og til den pædagogiske udvikling, som Danmark er berømmet for vidt omkring, samt de 

pædagogiske uddannelser, vi også har i dag. 

Den ensrettethed og kæmpestore enheder, som forvaltningen lægger op til, bliver at skyde sig selv i foden i 

forhold til at finde og afprøve varierede løsningsmuligheder på fremtidens velfærdsmæssige udfordringer 

og til at gå nye pædagogiske veje. Netop den mangfoldighed der hidtil har kendetegnet dagtilbudsområdet 

i København har banet vej for et varieret tilbud til de københavnske børn og forældre, som samtidig har 

været forskellige bud på at etablere – og organisere velfærdsydelser, ofte med inddragelse – og aktiv 

medvirken af brugere og andre borgere lokalt. 

Det er ikke tilfældigt, at mange selvejende institutioner er efterspurgte og har lange ventelister. Eller 

antallet af private institutioner stiger, ligesom at ca. en fjerdedel af de københavnske børns forældre 

vælger privatskole til deres børn. 

 

Selvejende institutioners demokratiske traditioner 

Demokrati og indflydelse er de selvejende institutioners fundament. Uanset tilhørsforhold bygger de 

selvejende institutioner på grundlæggende demokratisk traditioner, der har skabt engagement og 

forældrenes aktive deltagelse i deres børns institutioner. Nærværet, medinddragelse og den høje grad af 

medbestemmelse har haft afgørende betydning for forældrenes engagement. I samfundsmæssigt 

perspektiv uvurderlig. 

Vi tror ikke på, at kæmpestore klynger eller netværk med en samlet bestyrelse for hele klyngen eller 

netværket vil have det store flertals interesse og engagement blandt forældrene. Tværtimod frygter vi, at 

det vil virke demotiverende og ikke i overensstemmelse med de selvejende institutioners demokratiske 

traditioner. Det vil også være på kant med Dagtilbudslovens intentioner om forældreindflydelse. 

Erfaringerne med de sidste fem års netværk viser, at det ikke er lykkedes i et eneste af de eksisterende 

netværk at etablere en fælles bestyrelse. Forældre vil meget gerne være aktive i bestyrelsesarbejde og 

deltage i deres egne børns institutioner, men ikke i overordnede bestyrelser. 

 

Afslutning 

Konkret er vi i Netværk Christianshavn Bryggen fire institutioner tilbage når Christianshavns Fritidshjem er 

blevet virksomhedsoverdraget til den nye kommunale fritidsordning tilknyttet Christianshavn Skole. Vi 

finder alle fire institutioner, at lokal forandring er af afgørende betydning og arbejder derfor for at blive 

sammensluttet med Netværk71 (Frie 21B) på Islands Brygge.  

Vedtaget på ledermøde i Netværk Christianshavn Bryggen den 1. oktober 2015. 


