
Høringssvar	  –	  2.	  runde	  -‐	  fra	  forældrerådet	  på	  fritidshjemmet	  Troldevænget	  
	  
Kære	  politikere	  i	  Børne-‐	  og	  Ungdomsudvalget	  
	  
Hermed	  høringssvar	  fra	  Forældrerådet	  i	  Troldevænget	  
	  
Matriklerne	  
Af	  de	  to	  skitserede	  løsninger	  med	  henholdsvis	  2	  og	  3	  matrikler	  foretrækker	  vi	  en	  løsning,	  
hvor	  alle	  fritidshjem	  på	  almen	  området	  samles	  i	  et	  fælles	  fritidshjem	  på	  én	  matrikel	  med	  en	  
1:1	  ledelsesstruktur.	  Vi	  har	  vores	  daglige	  gang	  i	  Troldvænget	  og	  bliver	  dagligt	  mindet	  om	  at	  
bygningerne	  var	  midlertidige	  for	  længe	  siden	  og	  ikke	  tiltænkt	  at	  stå	  der	  den	  dag	  i	  dag.	  En	  
renovation	  bør	  være	  så	  gennemgribende	  at	  en	  nyopførsel	  formodentlig	  vil	  være	  lige	  så	  billig,	  
hvorfor	  ét	  stort	  fritidshjem	  virker	  mere	  hensigtsmæssigt.	  Dette	  under	  forudsætning	  af	  at	  der	  
både	  i	  byggeriet	  og	  det	  pædagogiske	  arbejde	  i	  den	  nye	  ’super’	  institution	  indtænkes	  
rummelighed	  i	  forhold	  til	  de	  mange	  forskellige	  slags	  børn	  der	  kommer	  til	  at	  gå	  der.	  Også	  
dem,	  som	  kan	  ha’	  svært	  ved	  at	  kapere	  så	  stor	  en	  institution.	  Som	  forældre	  vil	  vi	  gerne	  kunne	  
se	  (og	  finde)	  vores	  børn	  og	  være	  sikre	  på	  at	  de	  kan	  ha’	  nære	  relationer	  –	  ikke	  kun	  til	  deres	  
jævnaldrende,	  men	  også	  til	  pædagogerne.	  
	  
Vi	  håber	  meget	  at	  både	  ledelse,	  personale	  og	  forældre	  inddrages	  i	  udformningen	  af	  den	  nye	  
institution.	  
	  
Organisering	  
Vi	  ser	  med	  vis	  skepsis	  på	  en	  kommende	  leders	  arbejdsopgaver	  hvis	  ledelsen	  skal	  foregå	  på	  
flere	  matrikler	  og	  med	  så	  mange	  eksterne	  samarbejdspartnere.	  Fritidshjemmet	  skal	  i	  langt	  
højere	  grad	  samarbejde	  med	  skolen,	  ha’	  et	  stærkt	  samarbejde	  med	  klyngen	  og	  også	  
samarbejde	  med	  interessenter	  i	  lokalområdet.	  Her	  ud	  over	  ligger	  der	  så	  alle	  de	  
administrative	  opgaver	  med	  400+	  børn.	  Antallet	  af	  timer	  som	  pædagogisk	  leder	  virker	  til	  at	  
blive	  begrænsede	  og	  behovet	  er	  om	  muligt	  større	  end	  i	  dag,	  da	  et	  så	  stort	  hus	  skal	  ha’	  en	  
klar	  pædagogisk	  vision	  for	  at	  den	  ikke	  drukner.	  I	  det	  lys	  ser	  vi	  gerne	  institutionen	  knyttet	  til	  
en	  klynge	  med	  ’ligesindede’	  institutioner	  -‐	  fx	  6-‐14	  års	  institutioner	  i	  4-‐skole	  samarbejdet.	  I	  
forhold	  til	  det	  nuværende	  samarbejde	  i	  klynge	  A8	  vil	  vi	  gerne	  fremhæve	  overgangen	  mellem	  
børnehave	  og	  frit,	  som	  har	  været	  det	  primære	  bidrag	  fra	  fritidshjemmet.	  Vi	  ser	  gerne	  dette	  
samarbejde	  fortsætte	  og	  at	  der	  afsættes	  midler	  til	  at	  fastholde	  det.	  
	  
Overgangen	  
Udsigten	  til	  en	  ny	  institution	  er	  jo	  ikke	  lige	  om	  hjørnet.	  Processen	  frem	  mod	  et	  nyt	  
fritidshjem	  bliver	  lang.	  Og	  med	  et	  personale	  der	  allerede	  har	  været	  igennem	  en	  4	  års	  
forandrings	  stroppetur	  er	  det	  vores	  klare	  opfordring	  at	  fastholde	  de	  nuværende	  strukturer	  
ind	  til	  et	  nyt	  fritidshjem	  står	  færdigt.	  Vi	  frygter,	  en	  lang	  og	  kaotisk	  række	  af	  midlertidige	  
løsninger,	  som	  vil	  ha’	  konsekvenser	  for	  både	  børn	  og	  voksne.	  Og	  som	  vil	  svække	  vores	  
muligheder	  for	  at	  tiltrække	  nye	  og	  fastholde	  eksisterende	  familier	  samt	  de	  fantastiske	  
medarbejdere	  i	  fritidstilbuddene,	  som	  vores	  børn	  holder	  meget	  af.	  
	  
Specialfrit	  
Vi	  har	  ingen	  kommentarer	  til	  forslaget	  om	  at	  specialfritidshjemmet	  organiseres	  som	  en	  
special-‐KKFO.	  
	  


