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Høringssvar til forslag om justering af klynger og netværk 
Forældrebestyrelsen i klynge NB7 påskønner muligheden for at tilkendegive vores holdning til anbefalingen 

om justeringen af klynger og netværk. 

Set ud fra et brugerperspektiv er det vores vurdering, at de foreslåede ændringer er væsentligt mere 

betydningsfulde, end forvaltningen giver udtryk for i bilag 1 (afsnit Brugerperspektiv) samt i bilag 9.  

Ændringer der berører ledere og medarbejdere kan med rimelighed antages at have betydning for 

børnenes hverdag. Nedenstående punkter er eksempler på, hvorfor vi mener, at det er tilfældet, og disse 

ønskes inddraget i det endelige beslutningsgrundlag: 

1. Kombinationsstillinger  
Det må forventes, at den nye ansættelsesform vil gøre det sværere at tiltrække kvalificeret personale. 

Derudover bliver det nødvendigt at finde medarbejdere med et usandsynligt bredt kompetencefelt, når de 

skal arbejde børn i så forskellige aldre og med flere børn end normalt. Det må derudover forventes, at det 

bliver sværere at knytte relationer mellem pædagoger med kombinationsstillinger og børnene, på grund af 

den korte tid de er sammen i. Der hviler dermed implicit også et større ansvarspres på de øvrige 

pædagoger, hvilket kan føre til samarbejdsvanskeligheder.  

Det er svært at finde belæg for forvaltningens udsagn om, at de foreslåede ændringer vil sikre attraktive 

arbejdspladser. Skiftende arbejdssteder og øvrige skitserede ulemper må, alt andet lige, resultere i en 

meget lidt attraktiv ansættelsesform. Vi anerkender, at muligheden for fuldtidsstillinger er et vigtigt 

kriterie, men øvrige kriterier er tilsammen meget tungtvejende til den negative side.   

Udfordringen er særlig udtalt i klynger, med en stor andel af fritidsinstitutionspladser. Bekymringen bliver 

derfor meget aktuel for den kommende klynge Guldberg 1, der vil have en normering på 464 

fritidsinstitutionspladser. Hvis ret skal være ret, så må det konkluderes, at den foreslåede klyngemodel vil 

have en indbygget skævvridning, eftersom klynger med fritidsinstitutionspladser vil bære en større byrde 

end rene 0-6 års klynger. Bevillingsmodellen bør opveje denne skævvridning, men den nye bevillingsmodel 

kendes ikke endnu.        

Vi har tillid til at ledere og medarbejdere vil forsøge at minimere de negative følger af den mere udbredte 

brug af kombinationsstillinger, men den mulige negative direkte indflydelse på børnenes dagligdag bør 

anerkendes fra forvaltningens side - ikke bagatelliseres. Det, at børnene er i kontakt med voksne som de 

kender og er trygge ved, repræsenterer en vis værdi som nu bliver mindre som følge af 

kombinationsstillinger på tværs af aldersgrupper og enheder. Set fra et brugerperspektiv er dette at 

sidestille med et lavere serviceniveau på kerneopgaven.  

Vi ønsker derfor, at der på sigt skabes rammerne for kombinationsstillinger mellem fritidshjem og skolen 

for at skabe helhed og mere reelt attraktive stillinger – også for børnene. Dette ville give bedre pædagogisk 

mening sammenlignet med den nu forelagte model.  
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2. Effektiviseringer eller besparelser i ledelsesledet, herunder den manglende 

garanti om en pædagogisk leder per matrikel 
Udmøntningen af den nye klyngedimensionering og sammensætning vil resultere i et lavere antal ledere 

relativt set i forhold til antallet af børn.  

Forvaltningens indstilling for vores klynge indebærer, at der kommer i alt 76 flere børn i 0-5 års alderen, 

248 flere børn i 6-9 års alderen til 3 ledere færre. 

Klyngelederen skal favne over flere institutioner end hidtil, mens sammenlægningerne på 

fritidsinstitutionsområdet ligeledes medfører en nednormering i ledelsesledet. Forslaget udstikker 

derudover ikke nogen garanti for, at der fremover vil være én pædagogisk leder per matrikel.  

Færre ledere giver færre ledelsestimer, og kan som udgangspunkt ses som besparelser, med mindre andet 

er sandsynliggjort. Et større ledelsesrum for de enkelte klyngeledere ser umiddelbart ud til at ske ved en 

reduktion i antallet af lokale ledere. Dette forhold, samt det førnævnte større antal institutioner at favne 

over, kan ikke udelukkes at gøre det til en for stor opgave for klyngelederne. De enkelte institutioners 

særlige pædagogiske kendetegn kan derudover risikere at forsvinde i den nye model. Mangfoldigheden og 

alsidige tilbud til borgerne kan sagtens vise sig at blive ofret i en mere strømlinet model med nye og færre 

ledere.  

Grundvilkårene for synlig og nærværende ledelse vurderes at blive svækkede, sammenlignet med det 

eksisterende ledelsesmæssige setup. De foreslåede ændringer har mere karakter af besparelser end 

egentlige effektiviseringer. 

3. Den integrerede institution Hønsegården 
Det er med stor forundring, at vi kan konstatere at Hønsegården planlægges indlemmet i en anden 

klynge(Blågård). Dvs., at institutionen ville skulle have en ny klyngeleder og skal på ny opbygge 

samarbejdsrelationer til andre institutioner. Det er svært at få øje på de gode grunde, der bør ligge til grund 

for beslutningen. Det er svært at se, hvorfor Hønsegården ikke kan beholdes i Guldberg 1-klyngen, når alle 

angivne kriterier som geografisk placering m.fl. tages i betragtning. Institutionen spiller jo, på grund af sin 

størrelse(69 pladser), ikke nogen større rolle i klyngernes samlede dimensionering.  

Vi ser gerne, at Hønsegården ikke fjernes fra sit nuværende klyngefællesskab. Dette ville spare alle parter 

for en langvarig, og for os at se, unødig omstillingsproces.    

4. Lang og rodet overleveringsperiode  
Den foreslåede tidsplan lægger op til, at den nye struktur først træder i kraft den 1. august 2016, selvom 

den allerede besluttes pr. 1. januar 2016. Især det forhold, at nyudpegede klyngeledere allerede tiltræder i 

januar, mens eksisterende ledere først fratræder den 1. august virker mildest talt uhensigtsmæssig. Den 

opståede situation med nye og forhenværende ledere i samme ledelsesrum ville med stor sandsynlighed 

medføre stor forvirring iblandt både medarbejdere og brugere.   

Det indstilles, at ikrafttrædelsestidspunktet ændres til 1. januar 2016 eller straks efter(senest 1. marts). 

5. Økonomi 
Bevillingsmodellen er ikke forelagt samtidigt med forvaltningens forslag om justering af klynger. Dette er i 

sig selv meget beklageligt, eftersom det er essentielt, at den økonomiske model afspejler og understøtter 
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den planlagte forandringsproces. Det er helt afgørende, at eventuelle effektiviseringsgevinster ikke 

indregnes og ”høstes” før effektiviseringerne har fundet sted. Indregning af effektiviseringer, fra f.eks. 

sammenlægning af matrikler, inden disse effektueres, ville gøre det nødvendigt at finde besparelser andre 

steder i institutionen/klyngen. Faren for utilsigtede konsekvenser er overhængende, når forslag om 

økonomimodel og strukturændringer ikke følges ad.  

Det er umuligt at vurdere forslagets reelle proportioner og konsekvenser, eftersom den justerede 

bevillingsmodel ikke indgår i høringsmaterialet. Forslaget om justering af klynger må derfor siges at være 

utilstrækkeligt belyst.  

Sammenfatning 
Betingelserne for forældrebestyrelsens arbejde er i forvejen svære. Sagerne, som vi skal tage stilling til, er 

komplekse, og vedrører et område, som de fleste af os ikke har et indgående kendskab til.  

Det er forvaltningens opgave at inddrage og oplyse om de væsentlige forslag, der forelægges udvalget, for 

at klæde de forskellige interessenter bedst muligt på. Formidlingsopgaven skal løses på en nøgtern måde, 

hvor både fordele og ulemper tydeliggøres, hvis vi skal have en chance for at forholde os konstruktivt til 

forslagene. 

Forældrene vil gerne bidrage til at skabe rammerne for, at vore børn kan få en god udvikling og en sund 

opvækst, så de har det bedste grundlag for at trives og få et godt og meningsfuldt liv sammen med andre. 

Vores vurderinger skal dog ske på basis af et tilstrækkeligt oplyst grundlag. Det synes vi ikke, at vi har 

mulighed for i denne sag. Høringsmaterialet undlader at forholde sig til helt oplagte potentielle ulemper, 

som forslaget kan føre med sig – set ud fra et brugerperspektiv. Forvaltningen understreger tværtimod, at 

justeringen af klynger IKKE kommer til at have nogen direkte indflydelse på børnenes hverdag eller den 

lokale pædagogiske metode, der anvendes i en enhed.  Det er forældrebestyrelsen, som tidligere nævnt, 

meget uenig i.  

Vi ønsker, at der på sigt skabes rammerne for kombinationsstillinger mellem fritidshjem og skolen for at 

skabe helhed og reelt attraktive stillinger – også for børnene. Vi anbefaler samtidigt, at den integrerede 

institution Hønsegården bibeholdes i vores nuværende klyngefællesskab, og at det overordnede tidsplan 

for klyngedannelser revideres med henblik på afkortelse af perioden frem til de nye klyngers ikrafttrædelse. 

Forældrebestyrelsens vurdering er, at forslaget ikke er tilstrækkeligt belyst, herunder især i forhold til 

sagens økonomiske og planmæssige konsekvenser, men heller ikke i forhold til forslagets eventuelle 

ulemper i forlængelse af de planlagte effektiviseringer i ledelsesledet mv.. Det er for os vigtigt at 

understrege vigtigheden af, at der er den nødvendige ledelseskraft på hver af matriklerne, herunder også 

på hver af den nye store fritidsinstitutions 3 matrikler. Vi anerkender dog, at justeringerne ville kunne 

bidrage til at skabe mere robuste og bæredygtige klynger – men også dette forhold afhænger af den 

økonomiske model, der bliver gældende fremover. 

 

Med venlig hilsen 

Forældrebestyrelsen i Klynge NB7 


