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Vi er på Byggeren for en sammenlægning. Se vores tidligere høringssvar ….
Som vi læser det i det fremsendte dokument, er der ikke lagt op til en decideret sammenlægning
af de to institutioner, men at Femagervejen ønsker, at blive en del af Byggeren. Hvis det skal
imødekommes af Byggeren, så ønsker vi ikke, at hele fundamentet kastes op i luften og skabes på
ny, da vi har en velfungerende klub. Vi ønsker at fortsætte den eventuelt nye storklub, med den
ledelse Byggeren allerede har.
Krav: at Heidi fortsat er leder også efter en fusion.
For at en fusion skal lykkes er det vigtigt, at pengene bevares i institutionen efter fusion og at de
børn der overgår til ungdomsklub, kan forblive i klubben til de fylder 18. Vi, som
forældrebestyrelse, skal forholde os til de fysiske rammer, visioner og udvikling, hvilket ikke kan
gøres uden penge. Det er en forudsætning for at sammenlægningen skal blive en succes at
grundløbet for 2017 samt 2018 for Byggeren og Femagervej fastholdes i den nye samlede klub, da
der vil være ekstra ordinære omkostninger ved en sammenlægning. Vi ønsker som minimum at
”forslag til økonomi” godkendes. Vi ønsker desuden økonomi til en konsulent, der er specialist i
denne type fusioner, så fusionen kommer godt fra start.
Ønske: Økonomi til konsulentbistand til fusionen
Vi forventer, at personalet i de to nuværende klubber, er omstillingsparate og villige til at arbejde
som én samlet og fleksibel enhed. Drøftelse af visioner og værdier er en vigtig faktor for et godt
fællesarbejde og for en fælles pædagogisk forståelse.
Forventning: At personalet er omstillingsparate
Hvis forslaget godkendes, så ønsker vi på Byggeren, mulighed for åben indskrivning så snart det er
muligt, så et større antal børn får mulighed for at få opfyldt deres 1. prioriterings ønske allerede
fra i år.
Vi ser fusionen som positiv for Hvidovre Nords børn og unge, da vi ser et tilbud, der åbner
muligheder for at rumme de store børn og giver nogle andre muligheder for UK end der er pt.
Vi ser ikke en udfordring mht. at skabe en ny bestyrelse. Vi ser det som et positivt aktiv. Vi foreslår,
at de to eksisterende bestyrelser arbejder sammen i starten, så begge matrikler er ligeligt
repræsenteret i opstartsfasen. Senere kan vi så se på ny struktur.
På vegne af bestyrelsen på Byggeren.
Formand Lotte Hjelm Østergaard.

