
Brønshøj d. 30/9 2015 
 
Høringssvar vedr. justering af klynger og netværk 
Afsendere: Bestyrelsen i den selvejende institution Det Gule Hus, Håbets Alle 12, 2700 
Brønshøj. 
 
I forbindelse med forvaltningens forslag til justering af klynger og netværk er der flere 
forhold, som vi i bestyrelsen for børnehaven Det Gule Hus mener er helt essentielle at 
sætte fokus på.  
 
For det første er det vigtigt for os at understrege, hvorfor vi forældre til børn i børnehaven 
Det Gule Hus har valgt netop denne institution til vores børn: 

 
1. Vi ønsker en nærværende leder, der lytter til både personale, forældre og børn 
2. Vi ønsker en fast personalegruppe, der med erfarne og varme hænder favner 

mange forskellige børn 
3. Vi ønsker en tydelig kultur og stabilitet i praksis 
4. Vi ønsker et tæt samarbejde med en kompetent forældre- og 

institutionsbestyrelse, som er med til at sikre en kort arbejdsgang fra ide til 
handling. 

5. Vi ønsker en institution, der sætter fokus på kerneydelsen.  
6. Vi ønsker en institution, der ved, hvor vigtig relationsarbejdet er for børns 

udvikling. 
 

At man i det foreliggende forslag til ændringer har formuleret det således, at “Forslaget 
stiller IKKE nye eller ændrede krav til ledelsesformen i klynger, netværk eller enheder og 
forslaget påvirker IKKE den lokale pædagogiske metode, der anvendes i en enhed”, ser vi 
som et positivt element, som vi bestemt vil holde Børne- og Ungdomsvalget op på. 
 
Det forekommer os imidlertid besynderligt at man på den baggrund foreslår ændringer, 
som i den grad vil forandre stort set alt, hvad der i dag er grundstenene i både netværk, og 
den daglige ledelse og drift af selvejende institutioner. 
 
Med de foreslåede ændringer på det selvejende område, vil vores nuværende netværk, 
som i dag består af 6 selvejende institutioner (det nuværende ME3) komme til at bestå af 
18 institutioner og dække mere end 1.000 børn. Endvidere foreslås det, ”at 
netværksorganisering for de selvejende institutioner - i videst muligt omfang - organiseres 
med én netværksleder, og én netværksbestyrelse (evt. med formænd for de enkelte lokale 
bestyrelser). Institutioner har forsat mulighed for lokal ledelse og bestyrelse”. Dette finder 
vi både paradoksalt og problematisk af flere årsager, de vigtigste er som følger: 
 

 Netværkene er i dag organiseret på en måde, hvor en ”frivillig” koordinator 
fungerer som en formidler mellem politikere og forvaltning til de øvrige 
medlemmer af netværket. Netværket består af selvstændige juridiske enheder, 
der via netværket hjælper, sparrer og udveksler erfaringer mm hvor det giver 
mening i et pædagogisk og ledelsesmæssigt perspektiv. Koordinatoren har 
dermed ingen ”magt til ledelse” og kan på ingen måde sammenlignes med en 
klyngeleder. At ændre på denne struktur ved at organisere sig med én 



netværksleder og én netværksbestyrelse, som skal repræsentere langt over 
1.000 børn er at fjerne hele grundlaget for den selvejende institution og de meget 
velfungerende netværk som vi kender i dag.  

 Vi ønsker ikke en ændring af vores netværk. Det er et velfungerende og 
berigende netværk vi i dag er en del af. Det værner om vores selvejende status, 
om den nærværende leder, der kender personale, børn og forældre, om det 
pædagogiske arbejde med børns individuelle udvikling, og om den 
mangfoldighed, som politikerne så ofte ytrer, at de gerne vil have mere af.  

 Vi ønsker at holde fast i nærværsprincippet om, at Det Gule Hus’ leder har flest 
mulige timer i børnehaven sammen med børnehavens personale og børn. Den 
nære ledelse betyder handlekraft med professionalisme og personlighed, og de 
velkendte voksne i Det Gule Hus betyder tryghed både for os i bestyrelsen, for 
forældrene og ikke mindst for vores børn.  

 Vi undrer os over rollerne for den fælles leder og den fælles bestyrelse både 
overordnet set og i forhold til hverdagens praksis i Det Gule Hus. Hvis en fælles 
bestyrelse er ment som en kommunikationsvej fra forvaltningen til de enkelte 
selvejende enheder, mener vi, at det er meget problematisk at placere en så 
central funktion hos frivillige medlemmer; hvor er så kontinuiteten og stabiliteten? 

 
Som bestyrelse for børnehaven Det Gule Hus er det af stor vigtighed for os, at vores 
netværk er organiseret og sammensat på en sådan måde, at det er til størst mulig gavn for 
vores leder og personale. At justere på netværkenes størrelse tjener det ene formål at 
kunne flytte rundt på personale, som på grund af fritidsreformen ikke længere har 
mulighed for fuldtidsansættelse i samme institution. Den måde at løse udfordringerne på 
er, for os at se, også med til at underminere vores børnehave, som jf. de første punkter i 
dette høringssvar bl.a. bygger på nærvær, tryghed, stabilt personale og kontinuitet. 

 
Skulle en ændring komme på tale må det i den grad pointeres, at netværksenheder med 
mere end 1.000 børn, samt en netværksleder som i sagens natur vil være langt fra 
dagligdag og kerneydelse på ingen måde er ønskelig eller acceptabel.  
 
Vi ønsker en børnehave og et netværk, hvor det gode børneliv er i fokus, hvor nærvær er 
et nøgleord, og hvor vores selvejende juridiske enhed Det Gule Hus fortsat har mulighed 
for at holde fokus på kerneydelsen og mangfoldigheden.  
 
På den baggrund kan bestyrelsen i Det Gule Hus på ingen måde støtte op om 
Forvaltningens forslag til justering af netværk for selvejende institutioner. 

 
 

Med venlig hilsen 
 
Bestyrelsen i børnehaven Det Gule Hus 


