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Høringssvar til forslaget ”Organisering af Fremtidens Fritidstilbud” fra fritidshjemmet Pingvinens 

bestyrelse 

Hermed indsendes høringssvar til Københavns Kommunes forslag ”Organisering af Fremtidens Fritidstilbud” 

fra bestyrelsen i fritidshjemmet Pingvinen, tilknyttet Sundbyøster skole.  

Pingvinens bestyrelse bemærker at der i det nye forslag lægges op til der fremover forsat vil være 

fritidshjem på Pingvinens matrikel, det er vi glade for. Men bestyrelsen er forsat meget bekymret over  

- forslaget om at samle fritidshjemmene i et organisatorisk fælles fritidscenter med en fælles leder 

- forslaget om at Pingvinen fremover skal være en kommunal- og ikke selvejende institution.  

Vi har delt dette høringssvar op i to.  

I den første del vil vi redegøre for de konsekvenser forslaget har for fritidshjemmet Pingvinen og hvorfor vi 

ser, at det er centralt at fastholde den nuværende organisering som selvejende institution med egen 

ledelse.  

I den anden del vil vi gå i dialog med de præmisser forvaltningen opstiller som baggrunden for hvorfor 

reformen er nødvendig – og redegøre for hvordan fritidshjemmet Pingvinen i dag imødekommer disse 

præmisser i den nuværende organisering.  

 

Del 1: Reformens konsekvenser og nødvendigheden af lokal ledelse, fleksibilitet og det 

forældreengagement den selvejende institution lægger op til  

Hvorfor lokal ledelse og medbestemmelse 

Mange mennesker og mange børn bliver mødt med mange forskellige og til tider modstridende 

forventninger. Det åbner for børn, der må skuffe, og børn, der shopper forventninger mellem voksne. I 

væsentlig fordel ved små institutioner med nærværende ledere er, at de kan skabe et voksenmiljø omkring 

det enkelte barn, hvor de voksnes forventninger er afstemte og hensigtsmæssigt tilrettelagt i forhold det 

enkelte barns behov for omsorg og støtte til at udvikle sin identitet i fællesskabet.  

Den nærværende leder kan i en lille enhed sikre, at barnet oplever afstemte forventninger, ikke blot 

mellem de voksne på institutionen, men også mellem pædagoger og forældre. Alle mødes stort set dagligt 

og kan se hinanden i øjnene. Det gør, at uafstemte forventninger bliver opdaget, og for det meste afstemt.  

Hvorfor selvejende institution  

Der er ikke mange, der stemmer til kommunalvalgene, så hvorfor har vi kommuner, og hvorfor har 

kommuner overhovedet et økonomisk råderum og et økonomisk ansvar. Vi har kommunerne, fordi det på 

mange områder er nødvendigt med lokale løsninger, når lokale udfordringer tager sig forskelligt ud. Men i 

det omfang, at det er rigtigt, hvorfor bør kommunerne så have et økonomisk råderum og ansvar? Hvorfor 

skal lokalpolitikkere ikke bare høres af de ”rigtige” politikkere. Her mener vi, at der ikke kan skabes ægte 

engagement uden ægte ansvar, derfor er det nødvendigt, at forældrene deltager og er med til at træffe det 

rigtige valg, når de svære beslutninger skal tages, og ikke mindst tage et medansvar.   
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Vi bemærker os ligeledes ved, at der er mulighed for at fastholde institutioner som selvejende i de rammer 

opstillet i forslaget. Her pointeres nemlig at 

at institutioner skal organiseres enten kommunalt eller selvejende – der er ikke mulighed for en 

kombination i den enkelte institution, det enkelte center eller det/den enkelte netværk/klynge. 

Til Sundbyøster skole er 2 ud af 3 fritidshjem i dag selvejende og har stor succes med denne form. Det at vi 

har selvejende institutioner, skaber større indflydelse og engagement fra forældre, mere lokal 

medbestemmelse for den enkelte medarbejder og større grad af fleksibilitet. Pingvinens bestyrelse 

anbefaler derfor at fritidshjemmene tilknyttet Sundbyøsterskole organiseres som selvejende institutioner 

Timing af reformen 

Store reformer kræver mange lokale ressourcer og tager år at implementere. De medfører usikkerhed hos 

medarbejdere, børn og forældre. Rammerne bliver løse og kvaliteten af det pædagogiske arbejde 

mindskes. Noget der desværre ofte bliver forstærket af, at der typisk kommer en større 

personaleudskiftning.  

En reform af fritidsområdet er måske nødvendig, men det betyder ikke, at det nødvendigvis skal være nu. 

Vi får en generation af københavnere, der er vokset op med uforudsigelighed og utryghed: Nu i folkeskolen, 

og hvis denne reform også skal gennemføres, så også i fritidslivet. Meget store dele af rammerne for det 

enkelte barns liv bliver derfor præget af utryghed. Noget der selvfølgelig vil ramme de børn hårdest, der 

også har utrygge rammer resten af tiden pga. manglende stabilitet og opbakning fra familien. Vi kan tabe 

mange på gulvet, hvilket er en skab for de unikke børn, for kommunen og København.   

Folkeskolereformen kræver i øjeblikket meget af både ledelse og medarbejdere på både skole og 

fritidstilbud. Nye arbejdstidsregler, ny forberedelsestid, nye måder at tænke det pædagogiske område på. 

Giv medarbejderne mulighed for at fokusere på dette og få implementeret dette inden i kaster dem ud i en 

ny stor organisationsforandring.  

For forældre og børn skaber skolereformen usikkerhed. Her er fritidshjemmene et stabilt rum, der skaber 

tryghed og overskud.  

 

Del 2 Redegørelse for hvordan fritidshjemmet Pingvinen allerede i dag imødekommer de udfordringer 

forvaltninger opstiller 

Ud fra forslaget til ny organisering af fremtidens fritidstilbud kan vi forstå, at der primært er 3 baggrunde 

for den ønskede organisationsændring.  Herunder gennemgår vi kort hver enkelt argument for at vise, 

hvordan den nuværende organisation kan imødekomme de opstillede bekymringer.  

Sikre bedre samarbejde mellem fritidshjem og skole samt sikre større sammenhæng i børnenes hverdag. 

Et at de primære udgangspunkter i reformen er at skabe et 1:1 ledelsesforhold mellem skolelederen og en 

enkeltleder for alle fritidstilbud knyttet til skolen. Argumentet er her, at der skabes en bedre strukturel 

mulighed for samarbejde og sammenhæng mellem skole og fritidstilbud. Den nye skolereform sætter nye 

krav til samarbejdet mellem skoleleder og fritidshjemsleder, det anerkender vi. Men vi mangler i oplægget 

til ny organisering af fritidstilbud i KBH for det første information om hvordan 1:1 ledelsen konkret vil skabe 
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en større sammenhæng og bedre samarbejde. For det andet at få sammenlignet 1:1 ledelsen med andre 

mulige løsninger for at sikre sammenhæng og samarbejde. Der er store konsekvenser ved at indføre 1:1 

ledelse for både personale, forældre og børn (som vi har redegjort for herover). Konsekvenserne 

overskygger efter vores vurdering langt den øgede samarbejdsgevinst, Københavns Kommune ønsker at 

opnå.  

Samarbejdet og sammenhængen kan sikres på mange andre måder, f.eks. ved at fritidshjemmene indgår i 

en klynge struktur, som vi kender den i dag, hvor klyngelederen kan kommunikere med skolelederen, men 

hvor der stadig er både pædagogiskledelse og personaleledelse decentralt. Eller der kan nedsættes en form 

for samarbejdsorgan med på forhånd fastsatte arbejdsgange og mandat.  

Sikre attraktive stillinger for pædagoger og andet fritidshjemspersonale: 

Der påpeges i beslutningsoplægget til udvalget, at attraktive stillinger for pædagoger på fritidshjem vil 

kræve at pædagoger ansættelse i to enheder, da der ikke vil være timer nok alene på fritidshjemmene. 

Bestyrelsen på Pingvinen anerkender fuldt ud denne problematik. Derfor har Pingvinens leder i tæt dialog 

med den enkelte medarbejder fundet individuelle løsninger, der er attraktiv for den enkelte. For nogle er 

løsningen en dobbeltansættelse, for andre at gå ned i tid. Imødekommelse af dette behov kræver således 

ikke en ny ledelsesmæssig organisering, men kan, som vi har vist i Pingvinen, fint løftes med den 

nuværende organisering. Herudover har en evt. ny fælles institutionsleder os bekendt heller ikke mandat til 

at ansætte pædagoger på skolerne, hvilke handlemuligheder har en evt. ny fælles institutleder som den 

nuværende fritidshjemsledelse ikke har? Omvendt frygter vi, at en ny fælles organisering, hvor lederen er 

længere fra den enkelte medarbejder, gør det sværere at finde løsninger tilpasset den enkeltes behov.  

Herudover er attraktive stillinger også defineret ved andet en blot antal timer. På Pingvinen har personalet 

generelt være ansat i mange år, gennemsnit ansættelsen for det pædagogiske personale er på over 10 år. 

Det er bestyrelsen forståelse at det, der skabe arbejdsglæde og attraktive stillinger for medarbejderne i 

fritidshjemmet er den tætte kontakt til leder, mulighed for at få indflydelse på eget arbejde og 

institutionens udvikling og målsætning. Der er en meget udbredt grad af engagement og sammenhold, der 

skaber en positiv hverdag for både personale, forældre og børn.  Pingvinens bestyrelse frygter at fraværet 

af en lokal leder vil mindske arbejdsglæden for personalet, og dermed gøre det sværere for fritidshjemmet 

at fastholde gode medarbejdere og den høje pædagogiske kvalitet.  

Sikre en stærk fritidshjemspædagogik  

Der påpeges i beslutningsoplægget, at Københavns Kommune ønsker at sikre en stærk 

fritidshjemspædagogik og en forsat stærk faglig forankring af fritidshjemspersonalet. Der er ønske om at 

udarbejde et katalog til brug i fritidshjemspersonalets arbejdsdag og kortlægning af evt. behov for 

kompetenceudvikling. Fritidshjemmet Pingvinenes bestyrelse er glade for fokusset på at fastholde en stærk 

fritidshjemspædagogik. Men vi vil gerne understrege på det kraftigste, at den bedste måde at sikre at 

fritidshjemmene når deres faglige mål og den at den enkelte medarbejder løbende udvikler sine 

kompetencer, er ved at have en tilstedeværende pædagogisk leder i medarbejdernes og børnenes hverdag.   

Med venlig hilsen  

Bestyrelsen for Fritidshjemmet Pingvinen, Grækenlandsvej 53, 2300 København S.  


