Væsentligste konklusioner fra høringssvarene
Bilag 3
BUPL

BUPL peger indirekte på scenarie 2 med udvidelse til 8. klasse. Dels
fordi scenarie 1 ikke giver nogen løsninger, dels fordi de ikke mener, at
scenarie 2a er en pædagogisk fornuftig løsning.
Med henblik på mulige kombinationer har de en række forbehold og
bekymringer, som de mener bør indgå i beslutningen. Dette er bl.a.
økonomi, ledelse samt SFO på flere matrikler. De er ikke afvisende
over for nogen af scenarierne, men de kan se nogle udfordringer, der
skal tages højde for.

Bilag 4
Bestyrelse og
personale på
Femagervejens
Fritidscenter

Femagervejen går som udgangspunkt ind for scenarie 1; at der ikke
sker ændringer, da de er af den opfattelse, at den nuværende struktur
fungerer udmærket, evt. i sammenhæng med at Præstemosens SFO2
udvides med 6. klasse.
De peger endvidere på scenarie 2 med udvidelse til 8. klasse på
Præstemoseskolen som den næstbedste løsning.
De ser ikke sig selv som værende truet af en evt. udvidelse, men
ønsker ikke at indgå i andre kombinationer.
Herudover fremfører de en række forbehold og bekymringer i forhold
til de øvrige scenarier.

Bilag 5
Bestyrelsen på
Byggeren

Bestyrelsen på Byggeren ser gerne, at scenarie 2 og 3 gennemføres.
Dvs. en udvidelse af klubben på Præstemosen til 8. klasse samt en
sammenlægning af Byggeren og Femagervejens Fritidscenter. Med
denne løsning mener de, at der skabes den største fleksibilitet i forhold
til det frie klubvalg, samt at der skabes den mest rationelle drift til
gavn for brugere og borgere.

Bilag 6
MED-udvalget
Byggeren

MED-udvalget på Byggeren forholder sig alene til egen situation og
peger på scenarie 3; en sammenlægning mellem Byggeren og
Femagervej. Dermed forholder de sig ikke til den samlede
kapacitetsproblematik for området.

Bilag 7
MED-udvalget
Præstemoseskolen

MED-udvalget på Præstemoseskolen ønsker en kombination af scenarie
2 og 4. Dette scenarie giver dels en udvidelse af Præstemosens SFO til
8. klasse, samt at det sammenlægges med Byggeren som en del af
den samlede SFO. Hermed afhjælpes noget af pladsproblematikken
samlet i Hvidovre Nord, og der skabes en tæt pædagogisk
sammenhæng og entydig ledelse omkring skole og fritidsdel.

Bilag 8
Skolebestyrelsen
Præstemoseskolen

Skolebestyrelsen på Præstemoseskolen anbefaler scenarie 2 med
udvidelse til 8. klasse. Dette kan bl.a. være med til at sikre en
sammenhængende pædagogisk helhed for C- klasserækkens elever
(specialklasserække). Der er et flertal i skolebestyrelsen, der samtidig
gerne ser det kombineret med scenarie 4; at Byggeren og Femagervej
omdannes til en del af skolernes SFO’er.

Bilag 9
Skolebestyrelsen
på
Holmegårdsskolen

Skolebestyrelsen er som udgangspunkt positiv over for at udvikle
strukturen omkring de tre klubber i Hvidovre Nord.
Skolebestyrelsen vil dog ikke pege på et af de fem scenarier, men de
foreslår i stedet at opstille et sjette scenarie, hvor der etableres én
samlet klub på tre matrikler og herunder kommunalisere
Femagervejens Fritidscenter.

