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Vi kan se mange fordele ved at den enkelte pædagogiske leder ude i
institutionen vil blive aflastet for de tidskrævende administrative
opgaver og i stedet kan koncentrere sig om institutionens børn og
pædagogik. Det har også i mange år været et stort og udbredt ønske
fra ledere og souschefer at bruge mindre tid på administration og mere
på at være sammen med børnene. For at sikre at kvaliteten bevares og
det pædagogiske miljø underbygges, vil vi fremhæve, at vi anser det
for nødvendigt at hver institution får en stærk pædagogisk leder.
Vi er ligeledes opmærksomme på, at man ved at samle flere
institutioner under samme leder, kan strømline samarbejdet mellem
børnehaver og de lokale skoler. Og dermed også åbne op for
muligheder i forhold til en aktiv fordelingspolitik, der sikrer at børn,
såvel i institutionslivet men også i skolelivet kommer til at være i
miljøer der er stærkt dansk talende. Endvidere vil det sikre at
institutioner/skoler dermed i større grad end på nuværende tidspunkt
ALLE afspejler Nørrebros sammensætning og får en bæredygtig
fordeling mellem børn med etnisk dansk og børn med anden etnisk
oprindelse.
Et stærkt samarbejde vil også give rigtig gode muligheder for at skabe
ressourcestærke miljøer med plads til at rumme og give de børn, der
har et behov et løft.
Vi lægger afgørende vægt på, at man – trods fremtidig stordrift –
stadig bevarer hver enkelt institutions egenart, da mangfoldighed er et
gode ved vores institutioner og mange forældre netop vælger
institution efter dens måde at udmønte pædagogik mv. på.
For at sikre demokratiets rødder anser vi det for meget vigtigt, at hver
enkelt institutions stadig har en forældrebestyrelse – og vel at mærke
en bredt sammensat forældrebestyrelse, der har en reel daglig
indflydelse på drift, egenart, økonomi mv. Man bør sikre dette ved, at
afsætte øremærkede midler hertil.
Samtidig med, at vi har forståelse og sympati for, at man med dette
forslag forsøger at spare uden, at hverdagen for børnene bliver berørt,
så føler vi os ikke sikre på, at den forventede besparelse reelt vil
kunne findes. Her har vi bl.a. kigget på de foreløbige erfaringer fra
Århus. Og vi er derfor nervøse for, hvordan man så vil sikre, at
bundlinien holder, hvordan man vil sikre, at det ikke kommer til at gå
ud over børnenes hverdag, og hvordan man vil sikre, at personalet
ikke flygter.
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Nørrebro Lokaludvalg er en uafhængig lokal forsamling, der er oprettet af Københavns
Kommune. Lokaludvalget fungerer som bindeled mellem københavnerne i bydelen og
politikerne på Københavns Rådhus.

Med venlig hilsen
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