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Til Børne- og Ungdomsudvalget
Københavns Kommune

HØRINGSSVAR til forslag om justering af klynger og netværk
Sagsnr. 2015-0157818

Forældre, forældrebestyrelse, institutionsbestyrelse og medarbejdere ved Børnehaven Stadens Vænge 
ønsker at gøre opmærksom på en række uhensigtsmæssige forhold i forslaget om justering af klynger og 
netværk.

 
GENERELT
Børnehaven Stadens Vænge er en selvejende institution med en normering på 26 børn – ikke 36 børn, 
som det fremgår af høringsforslagets bilag 5b.

Stadens Vænge er en lille institution, der netop på grund af sin størrelse, sin pædagogik og de fysiske 
rammer har mulighed for at tage børn ind med specielle udfordringer og behov. Sådan har det været 
igennem mange år. Da den forhenværende borgmester for Børne- og Ungeforvaltningen, Anne Vang, 
sammen med overborgmester Frank Jensen i 2011 var på besøg i børnehaven, blev det også dengang 
bekræftet, at kommunen har brug for de små, selvstændige institutioner med deres særlige kvaliteter.

Vi er enige i, at selvstændighed for en institution er en kvalitet i sig selv. Børnehaven Stadens Vænge har 
pædagogisk succes med store og små initiativer og høster frugten ved en stor popularitet og økonom-
isk robusthed til følge. Børnehaven har samtidig stort udbytte af netværket, som er en garant for faglig 
sparring og erfaringsudveksling.
 
 
TILKNYTNING I EKSISTERENDE NETVÆRK
Vi forstår på forslaget, at Børne- og Ungdomsudvalget ønsker et mere forpligtende samarbejde mel-
lem institutionerne på det selvejende område. Vi mener, at samarbejde på tværs af institutionerne har 
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mange fordele, men vi understreger samtidig, at frivillighed og kontinuitet er en væsentligt motiverende 
faktor for samarbejdet, hvorfor vi er betænkelige ved udsigten til en anden organisering.

Børnehaven Stadens Vænge indgår i dag i et givende og velfungerende netværk (Netværket Frie 12/13) 
bestående af 14 større og mindre institutioner. Netværket har i løbet af fem år oparbejdet et godt og 
gedigent samarbejde uden overordnet administration og ledelse. Blandt netværkets aktiviteter og res-
sourcer er blandt andet:

• månedlige møder
• ressourceteam med seks pædagogiske ledere, talepædagog, psykolog, støttepædagog, pædago-

gisk konsulent, hvor specifikke pædagogiske problemer bliver vendt med fagfolk, og erfaringer 
bliver delt

• foredrag og kurser for medarbejdere om krop og bevægelse
• fælles årlig idrætsdag for alle børn og voksne i hele netværket
• sprog, krop og bevægelse-undervisning for børn og voksne i institutionerne
• tigertræning
• rytmisk forløb
• påbegyndt lederkursus (løber året ud)

Netværket er et kontinuerligt, stærkt aktiv for institutionerne og er med til at sikre en solid faglig, 
pædagogisk kvalitet, som kommer børnene til gavn. Netværksarbejdets robusthed er ingen selvfølge, 
men er et resultat af fem års stadigt stærkere samarbejde – med respekt for institutionernes egenart og 
pædagogikker. Netværket har yderligere oparbejdet værdi i kraft af institutionernes kendskab til hinan-
dens historik, særegne problemstillinger og ikke mindst en gensidig, opbygget tillid. Det samme gør 
sig gældende for netværkets ressourceteam, som ligeledes gennem flere års samarbejde har opbygget 
et stærkt fagligt forum, hvor den gensidige, opbyggede tillid spiller en væsentlig rolle for kvaliteten i 
teamets arbejde og resultater. Det er vores klare indtryk, at de øvrige netværk af selvejende institution-
er for langt størstedelens vedkommende er tilsvarende velfungerende og har et godt fagligt udbytte. 

Et godt netværk opstår ikke ud af det blå. Det tager lang tid at oparbejde. Vi mener derfor, at der er al 
mulig grund til at holde fast i de velfungerende eksisterende netværk. Det betyder ikke, at vi ikke er 
solidariske med de netværk, som måtte fungere mindre godt, og vi understreger i den forbindelse at 
Netværket Frie 12/13 er åbent for at optage institutioner. Således kan vi sammen højne det kommunale 
niveau i netværksarbejdet: Ved at bevare de fungerende netværk og lade dem optage andre institution-
er.
 

TILKNYTNING TIL SKOLE 
Vi anerkender vigtigheden af, at børnehaven som institution også fungerer som forberedelse til skole-
livet, og vi har i den forstand forståelse for forslagets hensigt om at styrke institutionernes tilknytning til 
skolen.  
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Børnehaven Stadens Vænge har i dag et godt og naturligt samarbejde med Nørre Fælled Skole – uafhæn-
gig af vores netværk. Samarbejdet består blandt andet i skolebesøg for børnehavens største børn hver 
anden uge og deltagelse i idrætsdag. Det medvirker på en pædagogisk ordentlig og tryg vis til at give 
børnene et praj om det kommende skoleliv.

Til trods for Nørre Fælled Skoles placering lige ved siden af børnehaven har vi ikke desto mindre ingen 
nævneværdig rekruttering til skolen. Børnehavens børn bor i lav udstrækning i skolens distrikt, og børnene 
begynder under alle omstændigheder i mange forskellige skoler efter børnehaven: Ud af seks børn fra 
børnehaven, som er startet i skole i sommeren 2015, er kun én startet på Nørre Fælled Skole. Vi forventer, 
at kun 2 ud af 13 til næste år vil søge til Nørre Fælled Skole. 

Det er vores erfaring, at skolesøgningen i København er af en sådan beskaffenhed, at det kun i meget 
ringe udstrækning giver mening at organisere eller strukturere netværk af selvejende institutioner geo-
grafisk.

 
KONKLUSION
Vi har gransket og diskuteret forslaget om justering af klynger og netværk. Vi mener på baggrund af oven-
stående, at netværksstrukturen på det selvejende område i vid udstrækning er aldeles velfungerende.

Det er derfor vores klare opfattelse, at kommunen, de selvejende institutioner og ikke mindst deres børn – 
det handler om dem – er bedst tjent med en uændret struktur på det selvejende område, og vi henstiller 
kraftigt til Børne- og Ungdomsudvalget, at dette aspekt af forslaget udelades.

Vi står naturligvis til rådighed for yderligere oplysninger, og vi inviterer gerne på besøg i børnehaven, så I 
kan få syn for sagn.

Med venlig hilsen

Forældre, forældrebestyrelse, institutionsbestyrelse og medarbejdere ved Børnehaven Stadens Vænge

Underskrifter på følgende sider
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