
Høringssvar fra forældrebestyrelsen i Van 3 / Vandspejlet vedrørende justering af klynger og 

netværk. Kommentarer til bilag 6a. 

1. Kommentarer til forslag om nye klynger og netværk  
 
Overordnet set bakker forældrebestyrelsen i Van 3 op om ændringen af klyngerne i Københavns 
Kommune, for at kunne opretholde bæredygtige klynger.  Med bæredygtige klynger mener vi, at 
der skal være mulighed for at anvende personalet mellem forskellige institutioner, at der skal være 
nok ledelsesmæssige medarbejdere til en god sparring samt nok kvalificeret personale til 
fritidsområdet, så kombinationsstillinger kan opretholdes.   
 
Vi understreger samtidig, at der er behov for at finde en fremtidssikret løsning denne gang. En 
struktur der kan skabe organisatorisk og ledelsesmæssig ro i klyngerne. Mange af vores 
institutioner har gennem de seneste år været gennem flere sammenlægninger både på 
institutionsniveau og klyngeniveau. Vi ønsker de nye klynger skal være bæredygtige over tid.  
 
Når det er sagt har de konkrete ændringer for området i Vanløse (hhv. VBH klynge E og F i bilag 6a) 
afledt en række bekymringer og overvejelser fra forældrene i Van 3. 
 

- Ressourcer til opstart og forankring af nye klynger 
For knap to år siden blev Van 2 lagt sammen med Van 3, hvilket har krævet en del ledelses- 
og personalemæssige ressourcer. Ressourcer som til dels er spildte, hvis forslaget i bilag 6a 
effektueres, hvor det gamle Van 2 og Van 3 bliver adskilt igen, og nye relationer skal 
dannes. Hver gang disse forandringer igangsættes tager det ressourcer fra børnene og 
kerneydelsen.  
Vi frygter de næste to år vil fortsætte med at trække ressourcer og midler fra 
kerneydelsen, og vi ønsker derfor at gøre kraftigt opmærksom på at der bør afsættes 
ekstra midler, hvis endnu en klyngesammenlægning skal effektures, uden at det påvirker 
børnene.  

 
- VBH klynge E  

Forældrebestyrelsen er bekymret for, at 0-6 års institutionerne i VBH klynge E ikke er store 
nok til at kunne opretholde og sikre kombinationsstillinger med hhv. fritidsinstitution og 
fritidscenter. Hvis man ønsker at opretholde kvalificeret arbejdskraft på fritidsområdet er 
det nødvendigt, at der tilbydes kombinationsstillinger på tværs af institutionerne.  

 
Forældrebestyrelsen foreslår eventuelt, at endnu en 0-6 års institution lægges ind under 
VBH klynge E, for at opretholde en bæredygtig klynge, både i forhold til børnetal og 
opretholdelse af kombinationsstillinger på tværs af 0-18 års området.  
Vi opfordrer endvidere til et øget samarbejde på tværs af klyngerne for at muliggøre 
kombinationsstillinger med fritidsinstitutionerne i de klynger, der ikke har 
fritidsinstitutioner tilknyttet. 

 

- VBH klynge F 
VBH klynge F består udelukkende af 0-6 års institutioner, 6 stk., hvoraf fem af 



institutionerne er forholdsvis små, men velsøgte, mens den sidste er en større institution, 
som pt. er udfordret på belægningen. Vi er i forældrebestyrelsen bekymret for, at flere af 
de små institutioner på sigt bliver sammenlagt for at spare på det ledelsesmæssige 
område, hvilket kan betyde at VBH klynge E og VBH klynge F på sigt lægges sammen for at 
spare endnu en klyngeleder. I et sådan tilfælde bør dette effektueres med det samme, så vi 
undgår flere sammenlægninger.  
 

- Overkapacitet 
Samtidig er der udfordringer med belægning og børnetal i klyngen. I høringsforslaget er, 
børnetallet for flere af institutionerne sat for højt i forhold til den nuværende belægning 
(dette gælder også VBH Klynge F) ligesom de ikke sammenholdes med prognoserne for 
lokalområdet.   
 
I VBH Klynge E mangler der eksempelvis på nuværende tidspunkt i alt ca. 33 vuggestuebørn 
og ca. 27 børnehavebørn i forhold til tallene i høringsforslaget, og der er for nuværende 
meget få børn på ventelisterne. 
 
Områdets overkapacitet har ikke tidligere udgjort et problem. Vi ser dog i øjeblikket en 
tendens med et vigende antal børn på ventelisterne i flere af klyngens institutioner. Det 
vigende antal børn på ventelisterne skyldes ikke, at klyngens institutioner ikke er 
eftertragtede, men derimod et faldende antal børn på ventelisterne i klyngens 
optageområde samtidig med, at der de senere år har været en stigning i antallet af 
udbudte institutionspladser i klyngens nærområde, herunder også at der er oprettet nye og 
midlertidige institutioner.   

Det faldende antal børn på ventelisterne samt stigningen i antal pladser i klyngens 
nærområder betyder, at flere af klyngens institutioner nu med kort varsel står overfor for 
store besparelser i år og sandsynligvis også de kommende år. Én institution har allerede 
måtte finde besparelser gennem bl.a. personalereduktioner, og flere risikerer det samme 
næste år, såfremt prognoserne for ventelisterne fortsætter i samme retning.  

Når sådanne besparelser rammer institutionerne medfører det forandring af børnenes 
hverdag og forringelse af de ydelser som institutionerne hidtil har kunnet tilbyde. 
Udsigterne til flere besparelse de kommende år skaber også usikkerhed blandt personalet 
og ikke mindst os forældre midt i en periode med mange andre forandringer på 
dagsinstitutions-, skole-, og fritidsområdet. 

Løsningen er desværre ikke at reklamere og rekruttere flere til ventelisterne, da vi i så fald 
bare flytter problemet blandt hinanden eller nærliggende klyngeinstitutioner.   

Vi ønsker derfor, som forældre, at gøre kommunen opmærksom på det, som vi ser, som et 
strukturelt problem, og som vi mener, der bør findes en løsning på fra centralt hold, 
således at klyngen ikke fremadrettet skal risikere at skulle foretage gentagne og unødige 
besparelser, i en situation, hvor der faktisk er mulighed for at regulere på andre områder. 
Dette gør det endnu vigtigere at finde en bæredygtig og langtidsholdbar klyngestruktur. 

 

 



- Sammenlægning af Hyltebjerg og Vanløse Skole 
Foruden ovenstående bekymringer, er vi interesserede i at vide hvad der sker med 
klyngestrukturen, hvis Hyltebjerg Skole og Vanløse Skole lægges sammen i fremtiden, som 
der er snak om? Vi ønsker at der findes en bæredygtig løsning for klyngerne i hele området, 
så vi ikke om to år igen står foran en ny klyngestruktur, hvilket vil være den tredje på 6 år.  

 

2. Kommentarer til forslag om at ungdomsklubberne lægges sammen med fritidscentrene og 

indgår i klynger eller netværk 

 

Forældrebestyrelsen bakker op om, at ungdomsklubberne lægges sammen med 

fritidscentrene. Det skal dog bemærkes, at ungdomsklubberne bliver sårbare, hvis de 

indgår i klynger, hvor der ikke er nok 0-6 års institutioner til at opretholde 

kombinationsstillinger og dermed bæredygtige klynger.  

 

Forældrebestyrelsen i Van 3 

Formand Katrine Grytter 

 


