
Høringssvar vedr. justering af klynger og netværk 
 

Med håb om at pædagogikken og omsorgen for børnene bliver vægtet højest i de kommende klynge 

justeringer, sender jeg dette høringssvar. 

Det er med bekymring jeg læser København Kommunes oplæg til justering af klynger og netværk.  

Hovedbekymringen går på sammenlægningen af fritidsområdet og daginstitutionsområdet i fælles 

klynger. Argumentationen om at forankre et stærkt samarbejde, der skal skabe helhed for børnene 

gennem hele deres institutionsliv, er bedre på papiret end i praksis. Forslaget tager ikke højde for, at 

både opskrivningen til daginstitutioner og det frie skolevalg skaber en hel anden praksis, hvorfor 

afsættet i at inddele klynger efter skoledistrikt har begrænset værdi. Det virker kort sagt som om 

forslaget hviler på et geografisk fremfor et pædagogisk argument. Det langt fra alle børnene der 

fortsætter i fritidshjem/skole indenfor det skoledistrikt deres dagsinstitution er tilknyttet. Derved 

skifter en stor andel af børnene fra en klynge til en anden, når de påbegynder skole, og effekten af 

samarbejdet på tværs af fritidsinstitution og daginstitution forsvinder.  

I oplægget fra KK fremhæves det ligeledes hvordan man ønsker at tilbyde sine medarbejdere 

fuldtidsansættelser, ved at medarbejderne kan arbejde både i fritidshjem og børnehave. Jeg mener 

at dette er en drejning henimod mere pasning fremfor pædagogik i institutionerne. 

Mine bekymringer falder indenfor 3 perspektiver:  

Pædagogisk / fagligt perspektiv 

- For børn i daginstitutioner er tryghed, genkendelighed og omsorg fra kendte voksne alfa 

omega for deres udvikling. Mange skiftende voksne, skaber forvirring og utryghed for 

børnene.  

- Det er svært at planlægge pædagogiske forløb, når der er mange forskellige medarbejdere 

der skal praktisere dem. Svært at sikre høj faglighed og ejerskab i de pædagogiske projekter. 

- Pædagog uddannelsen er for nylig blevet inddelt i grenspecialisering, hvor man vælger hhv. 

dagtilbudspædagogik, skole- og fritidspædagogik og special- og socialpædagogik. Det virker 

derfor paradoksalt at indrette en praksis, der ikke tager afsæt i pædagogernes specifikke 

kompetencer. Jeg er stærkt bekymret for at den pædagogiske faglighed – og derved 

børnenes trivsel og udvikling, kommer til at lide under det.  

 



 

Forældre perspektiv 

- Der vil være personale i barnets daginstitution, som forældrene meget sjældent møder. Det 

er utrygt ikke at have kendskab til det personale, der er sammen med barnet i hverdagen, og 

det besværliggør kommunikationen mellem hjem og institution. 

Ressource perspektiv 

- Helt lavpraktisk skal personalet bruge transporttid fra en institution til en anden. Tid der går 

fra børnene.  

- Mængden af kommunikation og møder vil fylde mere, hvis man skal kunne samarbejde 

ordentligt omkring børnene på tværs af institutioner. Tid der går fra børnene.  

- Klyngerne har brug for arbejdsro. Hver gang der foretages ændringer i en klynge, skal 

personalet bruge tid på at lære de nye kollegaer/institutioner at kende. Tid der går fra 

børnene.  

Min opfordring til kommunen, er at finde en langtidsholdbar løsning, hvor klyngerne får arbejdsro til 

at etablere sig på den lange bane, og hvor man vægter den pædagogiske faglighed og omsorg for 

børnene højst.  

Jeg mener dette bedst sikres ved at sammensætte klynger der deles i dagtilbudsområdet (0-6år) og 

fritidsområdet (6-18). Dette vil i langt højere grad skabe helhed omkring barnet, sikre høj 

pædagogisk faglighed og omsorg for børnene. Det har kunnet lade sig gøre på Amager, så hvorfor 

ikke bruge denne klynge som inspiration til at skabe gode, solide og langtidsholdbare fritidsklynger i 

hele kommunen?  

Afslutningsvis vil jeg sætte spørgsmålstegn ved at klynge NB8 opsplittes i 3 forskellige klynger. NB8 

har opbygget et stærkt samarbejde både økonomisk og pædagogisk, og det er et stort tab for alle 

parter (medarbejdere, institutioner, børn, forældre) at alle de ressourcer der er sat ind på dette 

samarbejde, går tabt.  

Med Venlig hilsen 

Annitta Østrup Madsen (mor til barn i Kastaniehuset) 


