
Vanløse, d. 9. oktober 2015 

Høringssvar fra Langhuset vedr. justering af klynger og netværk 

 

Bestyrelsen i den selvejende institution Langhuset vil gerne takke for muligheden for at tilkendegive 
vores holdning til anbefalingen af den konkrete organisering i klynger og netværk. 

Bestyrelsen har haft en grundig drøftelse af, hvordan vi ønsker at Langhuset skal indgå i samarbejde 
med andre institutioner i fremtiden. Vi finder, at et tæt samarbejde med andre institutioner har 
mange fordele, bl.a. ledelsessparring, erfaringsudveksling, fælles arrangementer mv.  

Noget af det, som bestyrelsen i Langhuset sætter meget stor pris på og ønsker at værne om er 
forældreengagementet. I institutionen er det forældrene som udgør majoriteten i bestyrelsen og det 
er alle forældrene i institutionen, som vælger deres repræsentanter i bestyrelsen efter demokratiske 
principper. Det giver et helt særligt ejerskab og et stort lokalt engagement. 

Vi tror også på, at mulighederne i en selvejende institution i netværk med andre hjælper os til at 
tiltrække og fastholde vores meget kompetente leder og dygtige medarbejdere. Dette gør, at vi er i 
stand til at udvikle institutionen, så børnene får det bedst mulige lærende og trygge miljø.   

Vi ønsker således at fortsætte arbejdet i en netværksstruktur, da vi mener, at det giver de bedste 
muligheder for den videre udvikling af Langhuset. 

Institutionen har gode erfaringer med netværkssamarbejdet, men desværre er vores hidtidige 
netværk (Vanløse Børne og Unge netværk) nedlagt. Langhuset har undersøgt mulighederne for at 
indgå i et nyt netværk. Vi ser det som en mulighed at samarbejde med VBH netværk 1, ikke mindst 
fordi vores ekspertise og faglige input dækker 0-6 års området. Dette vil Langhuset gå videre med 
undersøgelse af. Vi har erfaret at VBH netværk 3 er i gang med at indgå samarbejde i andre 
sammenhænge, som ikke omfatter Langhuset, hvorfor dette ikke er en mulighed.  

Slutteligt vil vi tilkendegive, at vi ser frem til det videre samarbejde omkring justering af klynger og 
netværk. Vi håber også fremover at kunne bidrage til en mangfoldighed i tilbuddene på 
dagtilbudsområdet i Københavns Kommune – til glæde for børnene og deres familier.  

 

På vegne af bestyrelsen 
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