
Høringssvar	  
	  
	  
Fra	  forældrerådet	  og	  forældregruppen	  på	  Hønsegården,	  integreret	  daginstitution,	  Kbh	  N	  
	  
	  
Vi	  sender	  her	  et	  høringssvar	  til	  planerne	  om	  ny	  klynge-‐	  og	  netværksstruktur.	  	  
I	  forældregruppen	  på	  Hønsegården,	  der	  både	  rummer	  børnehave	  og	  vuggestue,	  er	  vi	  
enige	  om,	  at	  forslaget	  til	  den	  nye	  struktur	  har	  affødt	  nogle	  presserende	  spørgsmål	  og	  
bekymringer	  blandt	  os.	  	  
	  
Vi	  oplister	  de	  væsentligste	  punkter	  her.	  	  
	  
1.	  Vi	  er	  nervøse	  for,	  at	  den	  nye	  struktur	  sætter	  små	  institutioners	  særpræg	  under	  pres.	  
Det	  har	  tidligere	  været	  meldt	  ud	  fra	  politisk	  side,	  at	  mangfoldighed	  blandt	  
institutionerne	  er	  en	  vigtig	  kvalitet.	  Vi	  håber,	  at	  den	  mangfoldighedstanke	  er	  tænkt	  ind	  i	  
den	  nye	  struktur,	  så	  man	  ikke	  udjævner	  den	  levende	  forskellighed	  og	  det	  særpræg,	  der	  
skaber	  stærke,	  nærværende	  og	  forskelligartede	  institutioner,	  der	  matcher	  børns	  
vidtspændende	  behov.	  	  
	  
2.	  	  Vi	  er	  fra	  forældrerådet	  side	  som	  udgangspunkt	  positive	  over	  for	  at	  effektivere	  
administration,	  så	  flest	  mulige	  timer	  bliver	  brugt	  ”på	  gulvet”	  –	  direkte	  sammen	  med	  	  
børnene.	  Men	  det	  er	  vigtigt	  at	  understrege,	  at	  fx	  et	  tab	  af	  afdelingsleder-‐funktionen	  ikke	  
må	  resultere	  i	  færre	  timer	  og	  mindre	  personale	  til	  børnene.	  Afdelingsledere	  bruger	  ofte	  
en	  del	  timer	  på	  gulvet	  sammen	  med	  børnene.	  Det	  er	  vigtigt,	  at	  den	  tid	  ikke	  sløjfes	  som	  
del	  af	  den	  nye	  struktur	  –	  og	  at	  administrationen	  ikke	  læsses	  over	  på	  de	  nuværende	  
pædagoger.	  	  
I	  skriver	  i	  forslaget,	  at	  ændringerne	  ”ikke	  påvirker	  den	  lokale	  pædagogiske	  metode”.	  
Hvordan	  kan	  det	  ikke	  påvirke,	  hvis	  man	  helt	  flytter	  en	  ledelsesfunktion	  væk	  fra	  selve	  
institutionen?	  	  
Vi	  føler	  generelt,	  at	  der	  er	  kommet	  sparsom	  informationen	  om,	  hvad	  det	  reelt	  vil	  betyde,	  
at	  afdelingsleder-‐funktionen	  fjernes.	  Den	  mangel	  på	  information	  gælder	  desværre	  hele	  
forslaget	  til	  den	  nye	  struktur.	  	  	  
	  
3.	  I	  forlængelse	  heraf:	  Det	  er	  blevet	  foreslået	  at	  lave	  såkaldte	  kombi-‐stillinger	  mellem	  
fritidshjem	  og	  daginstitutioner.	  Vi	  er	  meget	  åbne	  over	  for,	  at	  sådan	  en	  ordning	  kan	  være	  
et	  glimrende	  supplement	  og	  give	  en	  fin	  overgang	  fra	  daginstitution	  til	  fritidshjem.	  Men	  
det	  er	  til	  gengæld	  helt	  essentielt,	  at	  kombi-‐stillingerne	  ikke	  bliver	  brugt	  til	  at	  lukke	  
huller	  eller	  tager	  timer	  fra	  det	  eksisterende	  pædagogpersonale	  i	  dagsinstitutionerne.	  
For	  det	  første	  fordi	  der	  helt	  givet	  er	  stor	  forskel	  på	  arbejdet	  på	  fx	  et	  fritidshjem	  og	  en	  
vuggestue	  –	  og	  ikke	  mindst	  på	  børnenes	  behov.	  Der	  stiller	  vi	  os	  tvivlende	  over	  for,	  om	  
man	  gnidningsfrit	  kan	  skifte	  mellem	  de	  to	  steder	  som	  pædagog,	  uden	  det	  rammer	  
børnene.	  For	  det	  andet	  har	  børn,	  måske	  særligt	  de	  mindste,	  dokumenteret	  brug	  for	  
genkendelighed	  og	  faste	  relationer.	  Det	  er	  en	  forudsætning	  for	  tryghed	  og	  udvikling.	  En	  
konstant	  udskiftning	  med	  nye	  halvtidspædagoger	  udefra	  kan	  blive	  et	  direkte	  angreb	  på	  
den	  trygge	  genkendelighed	  og	  de	  tætte	  relationer,	  vi	  ser	  som	  essentiel	  for	  børnenes	  
trivsel.	  For	  det	  tredje	  risikerer	  de	  omskiftelige	  og	  måske	  skævt	  konstruerede	  kombi-‐
stillinger	  at	  gå	  ud	  over	  arbejdsglæden	  hos	  de	  berørte	  pædagoger;	  resultatet	  kan	  være,	  at	  
dygtige	  medarbejdere	  siger	  farvel	  –	  igen	  til	  skade	  for	  børnene.	  	  



	  
4.	  De	  nye,	  større	  og	  færre	  klynger	  risikerer	  at	  udfordre	  forældresamarbejdet.	  Den	  nye	  
struktur	  skaber	  stor	  og	  øget	  afstand	  mellem	  forældre	  og	  institution.	  Det	  risikerer	  at	  gå	  
ud	  over	  den	  vigtige	  nærhed	  og	  medindflydelsen	  på	  institutionen.	  	  
	  
5.	  Måske	  vigtigst	  af	  alt	  vil	  vi	  argumentere	  for	  bevarelsen	  af	  de	  mindre	  institutioner.	  I	  
skriver,	  at	  forslaget	  skal	  ”sikre	  institutionernes	  levedygtighed”.	  Det	  er	  vi	  meget	  enige	  i,	  
hvis	  det	  skal	  tolkes	  sådan,	  at	  institutionerne	  skal	  bevares	  i	  den	  nuværende	  form	  og	  
størrelse.	  Hønsegården	  hører	  til	  blandt	  de	  mindre	  institutioner,	  og	  vi	  oplever	  dagligt,	  
hvordan	  nærheden,	  tætheden	  og	  den	  særlige	  ånd	  på	  stedet	  danner	  en	  fantastisk	  ramme	  
omkring	  vores	  børn.	  Sammenholdet	  blandt	  pædagogerne	  virker	  udefra	  set	  enestående,	  
og	  personalet	  bliver	  da	  også	  på	  stedet	  i	  usædvanligt	  mange	  år.	  Den	  stemning	  smitter	  af	  
på	  børnene.	  Muligvis	  derfor	  oplever	  Hønsegården	  også	  god	  søgning	  i	  en	  tid	  med	  små	  
årgange,	  og	  vi	  vil	  slå	  et	  slag	  for,	  at	  man	  ikke	  ødelægger	  et	  unikt	  sted,	  det	  har	  taget	  år	  at	  
opbygge,	  forfine	  og	  udvikle.	  Det	  er	  helt	  afgørende,	  også	  for	  den	  unikke	  identitet,	  at	  
Hønsegården	  bliver	  på	  matriklen	  i	  sin	  nuværende	  form.	  Forskningsmæssigt	  er	  der	  også	  
ganske	  udbredt	  dokumentation	  for,	  hvor	  vigtige	  små,	  overskuelige	  enheder	  er	  for	  nogle	  
børn,	  og	  vi	  noterer	  også,	  at	  det	  har	  været	  et	  mål	  fra	  flere	  sider	  politisk.	  	  
	  
5.	  Til	  slut:	  Man	  har	  netop	  brugt	  tre	  år	  på	  at	  opbygge	  og	  konstruere	  en	  ny	  struktur	  for	  
daginstitutionerne	  (konkret	  her	  Hønsegårdens	  fusion	  med	  daginstitutionen	  
Krummerne).	  Der	  er	  skrevet	  nye	  handleplaner	  og	  gjort	  et	  stort	  stykke	  arbejde.	  Nu	  rystes	  
posen	  og	  man	  begynder	  forfra.	  Det	  virker	  ulogisk	  og	  ressourcekrævende,	  når	  man	  netop	  
har	  opbygget	  en	  ny	  struktur,	  og	  vi	  frygter,	  det	  igen	  kommer	  til	  at	  tage	  timer	  fra	  børnene.	  
Resultatet	  kan	  blive	  en	  lang	  og	  krævende	  overgangsperiode,	  som	  vi	  ikke	  forestiller	  os	  
stimulerer	  arbejdsglæden	  hos	  personalet.	  Det	  undrer	  os,	  at	  man	  ikke	  bygger	  videre	  på	  
det	  arbejde,	  der	  er	  gjort.	  Desuden:	  Konkret	  skal	  Hønsegården	  flytte	  fra	  den	  nuværende	  
til	  en	  ny	  klynge,	  på	  den	  anden	  side	  af	  Nørrebrogade.	  Det	  kunne	  være	  mere	  logisk	  at	  
bygge	  videre	  på	  den	  nuværende	  klynge	  –	  også	  hvis	  argumentet	  er	  at	  skabe	  en	  naturlig	  
overgang	  til	  skolen,	  hvor	  mange	  forældre	  ventes	  at	  vælge	  skole	  inden	  for	  den	  
nuværende	  klynge	  (Guldbergsskolen).	  	  	  
	  
Opsummerende	  kan	  man	  sige,	  at	  der	  som	  en	  understrøm	  bag	  disse	  punkter	  ligger	  et	  
insisterende	  håb	  om,	  at	  den	  nye	  struktur	  ikke	  bliver	  en	  reel	  svækkelse	  og	  besparelse,	  på	  
børnenes	  bekostning.	  At	  forslaget	  ikke	  i	  højere	  grad	  følger	  kommunens	  behov	  end	  
børnenes.	  	  
Vi	  håber,	  at	  både	  udvalget	  og	  forvaltningen	  vil	  lytte	  reelt	  til	  vores	  indvendinger.	  Og	  vi	  vil	  
gerne	  invitere	  på	  besøg	  i	  Hønsegården	  eller	  uddybe	  nærmere.	  	  
	  
Bedste	  hilsner	  
	  
Forældrerådet,	  på	  vegne	  af	  forældregruppen,	  
Hønsegården	  	  
	  


