
Børne- og Ungdomsudvalgets principper for justering af  klynger og netværk oversættes 
uhensigtsmæssigt 

Baggrund 
Udvalget har i sine principper for justering af  klynger og netværk besluttet, at ”der tilstræbes 1 
pædagogisk leder/team pr. matrikel.” 

I forvaltningens forslag til etablering af  robuste klynger er det forudsat, at det styrker de pædagogiske 
lederes samarbejde i klyngen, hvis der ikke er meget stor forskel på størrelsen af  de enheder, som de 
pædagogiske ledere har ansvar for, fordi det sikrer et ligeværdigt samarbejde. 

Problem 
Når forvaltningen i sit forslag til justering af  klynger sammensætter institutioner af  meget varierende 
størrelse, er det en risiko, at små og velfungerende institutioner skal dele pædagogisk leder for at ”sikre 
et ligeværdigt samarbejde”, hvorved der ikke vil være en pædagogisk leder pr. matrikel. Det vil derfor 
være i strid med det princip, udvalget har vedtaget. 

Utilsigtet konsekvens 
Vores børn har deres hverdag i Gullandsgården, der er en integreret institution med 53 børn. 
Gullandsgården er ved flere lejligheder fremhævet som en særdeles velfungerende institution, hvor den 
pædagogiske ledelse fungerer godt. For eksempel viste kommunens egen rapport om sygefravær fra 
2014, at institutionen med 4,2 sygedage årligt var en af  de institutioner, der lå allerlavest. Børne- og 
ungeborgmester Pia Allerslev fremhævede i den forbindelse, at ”omdrejningspunktet er den gode leder, 
og de steder, hvor der er det, kan vi se, at sygefraværet er mindre” (Politiken den 24. marts 2014).  

Når institutionen af  forvaltningen placeres i en klynge, hvor de øvrige institutioner har mellem 72 og 
264 børn er vi bekymrede for, at det vil indebære, at Gullandsgården fremover skal dele pædagogisk 
leder med en eller flere af  de øvrige institutioner. Dermed fjernes den gode, nærværende pædagogiske 
ledelse, som ellers efterspørges i utallige sammenhænge, og som børnene og vi som forældre sætter stor 
pris på. 

Forvaltningens konkrete forslag om justering af  klyngestruktur åbner altså for, at man af  hensyn til 
ensartethed i størrelsen på de pædagogiske lederes ansvarsområde kan gå på kompromis med 
princippet om en pædagogisk leder/team pr. matrikel og slå den pædagogiske ledelse af  mindre 
institutioner sammen. Et sådant forslag har uhensigtsmæssige og utilsigtede konsekvenser, som ikke 
knytter sig til det erklærede formål med justeringen af  klynge- og netværksstrukturen. Ensartethed i 
størrelsen på de pædagogiske lederes ansvarsområde bør derfor ikke være en præmis i justeringen af  
klyngestrukturen. 

Spørgsmålet er derudover, om man nødvendigvis samarbejder, lærer, udvikler sig bedst og er mest 
ligeværdig, hvis man er ens eller forskellige? København plejer ikke at være bange for forskellighed. 

Med venlig hilsen 

Margrethe Nabe-Nielsen og Anders Thams, Finlandsgade 34, 3., 2300 København S 

Tania Engbo Dyck-Madsen og Mads Engbo, Italiensvej 46, 1., 2300 København S


