
 

 

Til Børne- og Ungdomsforvaltningen,  Vanløse, den 8. oktober 2015. 
Københavns Kommune 
 

Høringssvar fra forældregruppe i Børnehuset Spiretoppen om  

’Justering af klynger og netværk’. 
  
Forældregruppe i Børnehuset Spiretoppen har drøftet det udsendte høringsmateriale 
om ny klynge- og netværksstruktur. Vores synspunkter er kort sammenfattet 
nedenfor.  
 
For det første er det vores klare holdning, at børn i vuggestue- og børnehavealderen 
har brug for stabile og trygge rammer i deres hverdag. Det indebærer blandt andet, at 
børnene skal være trygge ved de voksne, som har ansvaret for dem. Jo flere 
forskellige voksne børnene skal have en relation til, jo mindre trygge bliver børnene. 
Etablering af kombinationsstillinger vil nødvendigvis medføre, at børnene skal 
forholde sig til flere forskellige voksne. Vi er derfor af den klare opfattelse, at det vil 
indebære en forringelse af børnenes forhold til de voksne og dermed gå ud over 
børnenes tryghed og trivsel, i det omfang der indføres kombinationsstillinger. 
 
For det andet er det vores opfattelse, at forældresamarbejdet er meget betydningsfuldt 
for børnenes trivsel i institutionen. Den daglige kontakt mellem pædagoger og 
forældre er afgørende for forældresamarbejdet. Kombinationsstillinger vil imidlertid 
medføre, at en del af de pædagoger og medhjælpere, som skal have det daglige ansvar 
for børnene, skal være på fritidshjem før og efter skoletid. De kan dermed 
nødvendigvis ikke være til stede i vuggestue og børnehave i de tidsrum, hvor 
forældrene afleverer og henter børnene. Dermed vil der i realiteten ikke være 
mulighed for daglig kommunikation mellem de pågældende pædagoger og forældre, 
hvilket vil indebære en meget væsentlig forringelse af forældresamarbejdet. 
 
For det tredje er vi meget skeptiske over for, om de pædagoger, som skal fungere i 
kombinationsstillinger, vil få reel mulighed for at yde den samme pædagogiske 
indsats. De pågældende pædagoger vil skulle omstille sig fra arbejdet med skolebørn 
til vuggestue- og børnehavebørn – måske endda to gange hver dag. De vil endvidere 
skulle opbygge en tillidsfuld relation til dobbelt så mange børn på den samme tid – 
eller mindre, når der tages højde for transport. De vil skulle forholde sig til dobbelt så 
mange pædagogiske projekter og omstille sig mellem de praktiske rammer, som gør 
sig gældende i de forskellige institutioner, herunder eksempelvis 
sikkerhedsinstruktioner. Udover at det væsentligt forringer den enkelte pædagogs 
mulighed for at yde en optimal pædagogisk indsats, kan man nemt forestille sig 
samarbejdsvanskeligheder mellem fuldtidsansatte og kombinationsansatte pædagoger. 
  
Endvidere er det vores opfattelse, at der er betydelige forskelle mellem det 
pædagogiske arbejde i en småbørnsinstitution og det pædagogiske arbejde i en 
fritidsinstitution. Af samme grund er de pædagogiske uddannelser opbygget, så der 
fokuseres på specialisering af de pædagogiske kompetencer. 
 
Venlig hilsen 
Forældre i Børnehuset Spiretoppen 


