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Vedr. Høringssvar om klubstruktur i Hvidovre Nord
MED har på møde d. 23.juni behandlet høringsmaterialet vedr. klubstrukturen i
Hvidovre Nord fremover og fremsender hermed følgende høringssvar.
LokalMED på Præstemoseskolen anbefaler en kombination af scenarie 2+4
Følgende overvejelser ligger til grund for deres anbefaling:
●

Med baggrund i kommunens børne- og ungepolitik samt folkeskolereformens krav om tæt samarbejde mellem skole og klub er det vigtigt at skabe
de bedste forudsætninger herfor. Dette samarbejde omhandler bl.a.
indholdet og organiseringen af pædagogers arbejde i skolen, inklusion
(eksempelvis Præstemoseskolens C-klasser), det tværfaglige og
understøttende relationsarbejde omkring børnene, mødetider, samarbejdstid
mm. Det mener vi får de bedste betingelser, hvis skole og fritidstilbud er
under den samme organisatoriske ramme.

●

Diversitet og god kvalitet i fritidstilbuddene, både på den enkelte matrikel,
men også i Hvidovre Nords samlede fritidstilbud er vigtigt, hvis alle børn
uanset forudsætninger skal opleve at kunne få de bedst mulige rammer for
deres udviklingsmuligheder, trivsel, sundhed og parathed til fremtiden. Ved
et tæt samarbejde mellem de 2 SFO2´er (beskrevet i scenarie 4) forventer vi
at kunne imødekomme dette ønske. Det vil også skabe gode muligheder for
at øge fleksibiliteten i forhold til at imødekomme børnenes vekslende behov.
Herved gøres det attraktivt for alle børn at deltage i fritidstilbuddene og ikke
mindst at forblive i tilbuddene
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●

For at sikre en fælles linje, der understøtter ovenstående mål, vil vi med den
foreslåede organisatoriske ændring anbefale, at der laves overordnede fælles
retningslinjer for SFO2 i hele Hvidovre Nord. Det drejer sig både om
organisering, indhold og visitering.

●

Vi mener med den foreslåede organisering også i højere grad at kunne
imødekomme forældre-/elevønsker og dermed hindre, at børn ikke bruger
tilbuddet eller melder sig ud efter kort tid

●

Generelt finder MED det vigtigt at arbejde for at tiltrække de store elever til
klublivet og give dem nogle gode og attraktive tilbud som alternativ til alt for
meget selvforvaltning. For at kunne fastholde den gode kvalitet og
forældretilfredshed i Præstemoseskolens SFO2, mener vi, at en udvidelse til
8.klasse (scenarie 2) vil de få de bedste vilkår i en kombination med scenarie
4, idet vi ellers er bekymrede for, at de nuværende rammer og indretning
ikke vil kunne imødekomme denne aldersklasses behov. Til og med 6. klasse
vil det dog fortsat give god mening, også under de nuværende former.

●

Lokal MED påpeger endelig vigtigheden i at medtænke ressourcer i
forbindelse med fusionen af organisationer.

Med venlig hilsen
Marianne Kjems

Christoffer Cold-Ravnkilde
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