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Vedr. Høring om justering af klynger og netværk. 

Forældrebestyrelsen har modtaget forslaget om justering af klynger og netværk, som er sendt i høring. Vi 

har gennemgået forslaget og giver her vores høringssvar. 

Vores umiddelbare reaktion er at klyngerne bliver større end vi havde forventet. Dette vil påvirke hvordan 

klyngerne i fremtiden kommer til at fungere. 

Bestyrelsen håber at de markant større klynger udnyttes til at øge graden af professionalisme i ledelsen. 

Dette bør naturligvis støttes fra forvaltningens side med efteruddannelse af de kommende ledere. Vi håber 

også man vil bruge den større organisation til at prioritere mere funktionsopdelt ledelse, så opgaver der 

tidligere blev varetaget af samtlige pædagogiske ledere, kan samles hos færre ledere i klyngen, der til 

gengæld kan løse opgaven mere effektivt. 

En sådan ændring af ledelsen kan frigive ressourcer hos de pædagogiske ledere så de har bedre muligheder 

for at fokusere på deres kerneopgaver; pædagogik og personaleledelse, til gavn for både børn og 

personalet på gulvet. 

Bestyrelsen noterer med interesse BUU’s beslutning om at lade ledelsesstrukturen blive fastlagt af de 

enkelte klyngers ledelse og at der bør tilstræbes en pædagogisk leder/team per matrikel. Vi finder at det er 

fornuftige principper, som vi vil holde for øje når vi skal vurdere den faktiske implementering af de nye 

klynger.  

Bestyrelsen ser med bekymring på den lange overgangsproces der er lagt op til, hvor der i perioden januar 

– august 2016 vil være dobbelt ledelse, MED og forældrebestyrelse, i forbindelse med opbygningen af de 

nye klynger. Vi mener perioden med hvor de gamle og de nye strukturer eksisterer sideløbende skal 

forkortes mest muligt. 

Bestyrelsen forslår at man tillader, at de nye og gamle klynger lokalt og i fællesskab, kan beslutte hvornår 

den nye klynge er klar til at overtage den daglige drift af de underlagte institutioner. Dermed vil man lokalt 

kunne forkorte tiden med dobbelt strukturer. Det kan selvfølgelige give nogle lokale udfordringer, men det 

må kunne løses. August 2016 vil med dette forslag blive en deadline for hvornår de nye klynger skal være 

på plads og ikke en implementeringsdato. 

En hurtigere overgang vil give fleksibilitet og mindre slid på ledere, personalerepræsentanter og 

forældrerepræsentanter. Dette vil forhåbentligt også gavne børn og personale, da lange overgange kan give 

utryghed der kan påvirke hverdagen.   

Bestyrelsen vurderer også at der er udfordringer med de fysiske rammer, i forbindelse med de nye 

fritidsinstitutioner, idet nogle af pladserne er en del af igangværende byggeprocesser, der ikke bliver færdig 

inden august 2016. For nogle fritidsinstitutioner vil det betyde at ikke alle børn kan være tæt på skolen fra 

starten, som det var tænkt i beslutningen. Vi opfordrer forvaltningen til at lytte til de lokale klyngeledere 

vedrørende disse udfordringer, og give passende midlertidige dispensationer hvor det er nødvendigt, så de 

nye fritidsinstitutioner kan virke effektivt fra starten, og børnene reelt samles omkring skolen. 

Bestyrelsen håber at vi med de nye klynger kan se enden på den lange række af tilpasninger i 

organisationen af børne- og ungeområdet i kommunen, som skolereformen har afstedkommet. Vi føler at 

der er behov for tid til at få de nye strukturer kørt ordentligt ind, og at der kommer ro på området de næste 

mange år. 

 


