Hvidovre juni 2016
Vedr. Høringssvar på klubstruktur i Hvidovre Nord

Til Kommunalbestyrelsen
Vi vil, som forældrebestyrelse på Byggeren, gerne bidrage med vores synspunkter og forhåbninger for det
gode børneliv. Vi gør det i håb om, at en ændring i klubstrukturen vil understøtte de behov, som vi ser, at
børnemiljøet i Hvidovre Nord mangler.
Vi ønsker at scenarie 2 og 3 bliver gennemført:
Vi kan se en sammenhæng mellem en udvidelse af SFO Præstemosen og en sammenlægning af Byggeren
og Femagervej til en stor klub på to matrikler.
Vi ønsker at bevare og styrke det frie klubvalg, så børnene har større mulighed for at få deres ønsker
opfyldt, når de søger klub. Processen har i år været meget utilfredsstillende, da vi som forældrebestyrelse
ikke kan se en sammenhæng mellem børnenes ønsker og de tildelte pladser.
Byggeren har med stor succes skabt en kultur med tryghed som giver børnene en følelse af at være
velkomne. Et parameter som danner det bedst mulige brændstof for godt sammenhold og kammeratskab
og god trivsel. Denne kultur skal, ligesom i vores egne hjem, skabes af de voksne og dyrkes af børnene. Det
kræver engagement og pædagogisk indsigt og når det lykkedes, som på Byggeren, er det en katalysator for
vores børns mulighed for at danne tætte relationer og udvikle et fundament for at sikre bedst mulige
betingelser, for at blive det hele og kompetente menneske, som alle forældre ønsker, at deres børn skal
ende med at blive. Vi synes Byggeren i sin nuværende form opfylder alle de kriterier, vi som forældre
efterspørger.
Byggeren har stor medlemssøgning. I 2016 ansøgte 94 FK og 42 JK. Pt. er 170 børn tilknyttet Byggeren, som
er nomineret til 126 børn. Det opfatter vi som et klart signal fra børnene i Hvidovre Nord. De finder
Byggerens tilbud attraktivt og deres ønsker og behov bliver indfriet. Ved tilfredshedsundersøgelsen i
skoleåret 2014/15 scorede Byggeren højt på alle parametre, og der var udtryk for meget stor tilfredshed
hos brugerne og hos deres forældre. Byggeren har formået at oparbejde en kultur, hvor medlemmerne
forsætter længere tid i klub end tidligere, og det har resulteret i, at der i 2015 og 2016 kun har været få
ledige pladser, så mange børn har ikke fået opfyldt deres ønske om plads på Byggeren.
Vores børn og kommende unge i Hvidovre Nord, savner ikke aktivitets pædagogik. Derimod oplever vi, at
nutidens børn og unge har behov for et tilbud, hvor tid og nærvær er kerne fokus, bygget på værdisæt om
trivsel og relation. Qua skolereformen er langt det meste af vores børns hverdag planlagt og booket for
dem og derfor mener vi ikke at størrelsen på aktivitetsudbud er primært. Det vigtigste må være, at børnene
deltager og bruger deres klub regelmæssigt og at de føler tilknytning og har lyst til aktivitet hinanden
imellem. At de har lyst til at komme i en klub, hvor de på trods af størrelsen føler sig set og hørt, hvilket de
gør på Byggeren. Mængden af planlagte aktiviteter siger ikke nødvendigvis noget om på hvilket plan eller
noget om antal børn, der deltager. Vi og i særdeleshed vores børn, vægter roen, omsorgen og udelivet, som
Byggeren tilbyder, meget højt.

En sammenlægning af de to institutioner – Byggeren og Femagervej – med fælles pædagogiskledelse og
fælles personalegruppe, vil ikke kun skabe mulighed for udvikling af i forvejen pædagogiske kompetencer, men vil også gøre det muligt, at dække det behov, som vores børn ikke kan få dækket for nuværende og
som vi forældre efterlyser. Nemlig et socialpædagogisk tilbud som er målrettet til vores børn, når de når
udskolingen og det kunne meget vel være på Femagervej man samler uk. Det er på dette alderstrin, vi som
forældre oplever, at børnene mister interessen for de nuværende klubtilbud. Som det er pt oplever vi, at
børnene ved et klubskifte ikke oplever, at relationerne flytter med, det ender derfor ofte med en
udmelding.
Ved en storklub løsning hvor pædagogisk ledelse og pædagoger får mulighed for at drive kultur og miljø
med videre fra mellemtrinnet via brobygning til udskolingen, danner vi størst mulig grundlag for at børnene
bevarer, ikke blot de skabte relationer, men også tilknytning til klubmiljøet. Her vil også blive mulighed for
at stille skarpt på SSP samarbejde og arbejde med de socialpædagogiske parametre på et helt nyt plan.
Som klubtilbuddet er i Hvidovre Nord pt. er der ingen attraktive tilbud for udskolingsbørnene. Der er ingen
steder, hvor vores børn, med et styret pædagogisk værdisæt, kan dyrke en ungdomskultur i trygge rammer,
som på sigt kun kan være en styrke.
Ved scenarie 3 ser vi en mulighed for at sikre os, at den positive og givende kultur, som Byggeren i dag
repræsenterer, bliver en fast forankret del af det gode børne- og ungdomsliv. Det vil på alle måder komme
alle borgere i Hvidovre til gode og reelt give det frie klubvalg den frihed som det og vores børn fortjener.
En økonomisk gevinst vil understøtte vores ønske og kan således også kun være i kommunens interesse.
Vi ser følgende ved scenarie 3
Mulighed
Scenarie 3
Storklub:
FK, JK- Byggeren
JK & UK Femagervejen

Gevinst /vision
• Den tilstedeværende pædagogiske
ledelse af klubberne bevares på
stedet, så der videreudvikles i forhold
til de pædagogiske indsatser i barnets
fritidsliv.
• Alderssvarende pædagogiske
indsatser
• Understøtter tæt SSP samarbejde
• Relationsopbygning
• Skaber større mulighed for, at arbejde
med børn med forskellige behov.
• Sikre et sted i Hvidovre Nord
primært/målrettet for de unge
(JK&UK)
• Tilpasning af kultur og miljø på de to
lokationer vil være påkrævet – men vil
skabe grundlag for udarbejdelse af ny
fælles strategi og værdisæt

Økonomi

• Besparelse da modellen er
fremtidssikret mht. kapacitet
• Det vil kræve minimum af
ressourcer at tilpasse de to lokationer
til scenarie 3, da de i forvejen fysiske
rammer blot vil blive udnyttet
optimalt.
• Mulighed for ”stordrift”

Brobygning

Fælles ledelse
og personale
gruppe

Scenarie 3 muliggør styret brobygning med
høj kvalitet – qua en pædagogisk ledelse og
en samlet personale gruppe
•

Sikre flere børn som fortsætter i JK og
UK

•

Trygge forældre og børn som ikke
oplever et stort skridt/skift fra FK til
JK/UK

•

Udvikling af personalets pædagogiske
kompetencer
Større personalegruppe = fleksibilitet
og dækning.

•

• Besparelse qua mindre
administration pt. grundet
skift/overflytning og venteliste.

•
•
•

Besparelse qua to lokationer
med fælles ledelse.
Grundbeløbet på Byggeren på
345.000 vil kunne spares væk.
Der spares 73.000 kr. på
administration på
Femagervejens fritidscenter

•

Besparelse da to lokationer
med kendt personale muliggør
neddrosling på den ene
lokation i sommerferien og
andre ferier.

•

Fleksibilitet i forhold til
samarbejdet med skolerne.

Det er som valgte politikere og medlemmer af klubbernes forældrebestyrelse, at vi har indflydelse, til at
skabe forandring og præge strategien i en retning som gør det muligt at støtte op om og skabe de
betingelser, vi ønsker for vores børn i fremtidens Hvidovre.
Alle ønsker grundlæggende udvikling – sværere er det at forlige sig med den forandring som udvikling
kræver. Blod, sved og tårer! Ofte viser det sig, at børn hilser forandring velkommen og de har
tålmodigheden til at lade forandringen ske – de nyder rejsen og sigter ikke kun efter endestationen. Og det
skal vi benytte os af.
Lykkedes det at skabe tillid og tryghed, så kommer både børn og unge af sig selv og det må helt basalt være
den altoverskyggende målsætning.
For os som bestyrelse, borgere i Hvidovre og forældre er det os magtpåliggende, at der gøres op med det
nuværende set-up og i stedet arbejdes hårdt på at sikre at vores kommune, også i fremtiden kan
præsentere et aktivt, givende og udviklende socialpædagogisk tilbud.
En fremtidssikret løsning vil komme alle til størst gavn og derfor bakker vi op omkring forslag 3, hvori
Byggeren og Femagervejen sammenlægges til en storklub.

I en struktur, hvor Byggeren og Femagervejen lægges sammen, ser vi væsentlige muligheder i, at udnytte
de i forvejen fysiske rammer på begge lokationer. Byggerens fysiske rammer understøtter behovet hos børn
på klassetrin FK rigtig godt. Mulighed for fysisk og kreativ udfoldelse både ude og inde samt ”åben
væresteds kultur” giver børnene mulighed for at ”bevæge sig” frit og gennem den vej danne relationer på
tværs af årgange og dyrke nærvær med personalet. De fysiske rammer på Femagervejen indbyder til
gengæld til den type samvær som klassetrin JK & UK efterlyser. Mulighed for at tilbyde musik,
mediebearbejdning, film og sodavandsfester, - ergo ”ungdomsklub kultur” ligesom rammerne også
indbyder til ”hæng ud” miljø.
Som forældrebestyrelse i Fritidsklubben Byggeren, er det vores håb og forventning, at ovenstående vil
bidrage til at belyse og sætte fokus på scenarie 3. Forældrebestyrelsen på Byggeren har repræsentanter fra
både Præstemoseskolen, Holmegårdsskolen og Esajasskolen. Skulle der være behov eller ønske om
uddybende dialog stiller vi os selvfølgelig til rådighed og formand Lotte Hjelm Østergaard kan kontaktes via
lottehjelm@gmail.com eller telefon 51926655
Med venlig hilsen
På forældrebestyrelsen, Byggerens vegne
Formand, Lotte Hjelm Østergaard

