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Høringsvar til høring om justering af klynger og netværk
på vegne af institutionsbestyrelsen for de selvejende institutioner Husum

Menighedsvuggestue og Husum Menighedsbørnehave

En selvejende daginstitution er en selvstændig juridisk enhed med selvstændigt

økonomisk ansvar og med selvstændig bestyrelse, der har det overordnede

ledelsesansvar for institutionens økonomi og ansættelse af personale.

Vi ser selvejende institutioner som et positivt supplement til kommunale institutioner.

Selvejende institutioner drives ud fra et fælles værdigrundlag, som tager udgangspunkt i at

de ønsker at skabe et trygt og omsorgsfuldt miljø for børn og voksne ud fra et givent

værdigrundlag.

Bevarelsen af selvejende institutioner er med til at sikre, at der er et alsidigt pasningstilbud

til børnene i Københavns kommune.

Af det fremsendte høringsmateriale fremgår det, at: ”Forslaget stiller ikke nye eller

ændrede krav til ledelsesformen i klynger, netværk eller enheder, og forslaget påvirker

ikke den lokale pædagogiske metode”. Det fremgår dog samtidig, ”at netværks-

organisering for de selvejende institutioner – i videst muligt omfang – organiseres med én

netværksleder, og én netværksbestyrelse”.

Det er således vores opfattelse, at det fremsendte høringsforslag medfører en væsentlig

forringelse af ledelsen i de enkelte institutioner til skade for børn og forældre. At en leder

skal dække 5-10 institutioner og op til 1.000 børn, medfører at ledelsen ikke vil være synlig

i forhold til personale og børn/forældre.

En fælles netværksleder og fælles bestyrelse må vi tolke som at kommunen ønsker at

skabe store institutioner. Vi frygter at dette skaber ensretning frem for mangfoldighed, og

at nærheden mellem ledelse, forældre, medarbejdere og lokalområde forsvinder. Vi

ønsker således ikke, at de selvejende institutioner med individuelle særkender slås

sammen pr. diktat fra kommunen. Dette vil efter vores vurdering skabe en risiko for at de

gode initiativer mindskes, fordi vejen til ledelsen bliver lang og bureaukratisk, og resultatet

vil blive mindre inspirerende institutioner.

Husum menighedsvuggestue og Husum menighedsbørnehave er som selvstændige

institutioner i Københavns Kommune medlem af et netværk med andre selvejende

institutioner i vores lokalområde, hvor lederne bruger hinanden aktivt i arbejdet med at

skabe gode og pædagogisk inspirerende institutioner. Det fremgår af høringsforslaget, at



man ønsker et tættere og mere forpligtende samarbejde mellem institutionerne, men at

institutionerne selv skal lave aftaler med hinanden. Vi er meget åbne for at skabe et

tættere samarbejde med fokus på at realisere bl.a. økonmiske synergier til gavn for

institutionernes økonomi og forbedre det samlede forløb for det enkelte barn fra start i

vuggestuen og videre til skolen.

Vi anerkender, at ændringerne i folkeskolereformen direkte og indirekte påvirker

muligheden for at sikre fuldtidsstillinger for personale i fritidsinstitutioner for børn fra 6 år

og opefter. Vi vil gerne bidrage til at finde løsninger på dette, f.eks. ved at personalet fra

fritidsinstitutioner også kan arbejde i nærliggende vuggestuer og børnehaver, herunder

vores vuggestue og børnehave, og på den måde kan understøtte en tryg overgang mellem

institutioner gennem velkendt personale.

Vi ønsker, at løsningerne på strukturen på daginstituionsområdet skal findes i et konkret

samarbejde institutionerne imellem i lokalområderne – frem for at institutionerne

ledelsesmæssigt slås sammen i store enheder. Vi tror på, at institutionerne af egen drift

kan samarbejde om at skabe gode kombinationsstillinger samtidig med at de hver især

kan bevare deres særkende og selvstændig ledelse.

Ved at sikre lokal forankring ift. hensigtsmæssige løsninger, som fungerer for de

implicerede institutioner, sikres også ejerskab og engagement fra personalets, ledernes og

forældrenes side til gavn for børnene i deres hverdag.

Vi håber, at kommunen vil tage disse betragtninger til efterretning og invitere de mindre

institutioner til dialog frem for at nedlægge dem til fordel for store institutioner med

flydende personale, hvor vi som forældre ikke vil føle samme tryghed ved at aflevere vores

børn.

Med venlig hilsen

Institutionsbestyrelsen for Husum Menighedsbørnehave og Husum Menighedsvuggestue


