
Høringssvar fra MED udvalget i klyngen NB8 

Forandringer er et vilkår, og med den nye fritidsstruktur er en justering af klyngestrukturen en nødvendighed. 

Vi vil dog godt sætte spørgsmålstegn ved, om det er nødvendigt, at alle nuværende klynger bliver opløst for 

at danne nye?  

Klynge NB8 er en stor, og økonomisk bæredygtig, klynge. Vi har i de forgangne år skabt gode 

arbejdsfællesskaber, fælles kompetenceudvikling, politikker og retningslinjer på tværs i klyngen til gavn for 

børn, forældre og personale. Disse fællesskaber skal genskabes på ny og i endnu større klynger. Vi har haft 

meget fokus på det gode arbejdsmiljø, både i de forskellige udvalg samt i de enkelte enheder. Som stor 

klynge ved vi at dette arbejde tager lang tid og mange personaleressourcer, hvis man vil sikre en bred 

repræsentation fra alle enheder i MED udvalget mm. Vi frygter, at det gode arbejdsmiljø kommer under pres, 

når ændringerne i klyngerne er så store, som de er, da mange medarbejdere kan have svært ved at finde 

mening med at skulle starte forfra med at finde fælles fodslag. 

Det var nu vi skulle til at høste frugterne af 4 års hårdt arbejde. 

Med udgangspunkt i det, vi forstår som intentionen med klyngestrukturen i Københavns Kommune - nemlig 

at sikre faglighed, både pædagogisk- og ledelsesmæssigt samt økonomisk bæredygtighed bekymrer det os, at 

man vælger en struktur med 0-18+ klynger. Det er af afgørende betydning, at klyngen har faglige ressourcer, 

som kan sikre dynamiske og kompetencemæssige muligheder, indenfor en afgrænset aldersgruppe for 

eksempel 0-6 år og 6-18+. 

Vi er af den overbevisning at den fyldestgørende faglighed opnås, når voksne, der er omkring børnene, 

arbejder sammen, såsom fritidsinstitution, fritidscenter og skole. Vi mener også at hvis man skal have to 

arbejdspladser, skal det give mening for den enkelte medarbejder. Vi kan se fra sidste høringsrunde, at langt 

de fleste svar peger på at man ønsker en fritidsklynge.  

 

Vi opfordrer til, at der med den nye struktur dannes nogle langtidsholdbare løsninger for mest mulig 

arbejdsro til gavn for børn, forældre og personale. 
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