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Høringssvar vedr. Fremtidens fritidstilbud
Vesterbro Lokaludvalg stiller sig i første omgang kritisk overfor
høringsmaterialet idet at udvalget har svært ved at forestille sig,
hvordan det skal kunne realiseres bl.a. på Vesterbro, hvor der er et
broget og mangfoldigt udbud af institutioner på kryds og tværs af
bydelen, både af selvejende, kommunale og tværkommunale
institutioner, som pt. næsten kan vælges fra eller til alt efter behov og
ønsker for de lokale børn og unge.
Lokaludvalget mener desuden at der i forslaget er et
demokratiunderskud ifht. en række institutioner, der i mange år hver
især, har haft hver deres forældrebestyrelse.
Med dette forslag vil der komme større bestyrelser, der vil få mindre
indflydelse.
En anden problematik er alle de selvejende institutioner, som vi har
mange af på Vesterbro. Lokaludvalget finder det derfor både
mærkværdigt og uigennemtænkt og har svært ved at forestille sig
ledelsesret og arbejdsfordeling med skoleleder og de selvejende
daginstitutioner.
På Vesterbro ligger desuden flere tværkommunale kulturelle
institutioner i Kødbyen, som f.eks. Billedskolen og Teaterbutikken og
som det er svært at se passet ind i den foreslåede model
I høringsmaterialet mangler der da også helt en faglig pædagogisk
begrundelse for forslaget; Hvad er argumentet for at dette vil blive
godt for børnene?
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Desværre deltog Lokaludvalget ikke i mødet d. 14. januar, men kan
læse i de forskellige høringssvar at der efterspørges en 2.
Høringsrunde. Vi opfordrer til at der tages højde for de forskellige
bydelsproblematikker, så som de lokale issues, geografiske
forskelligheder, ude –og inde arealer målt i m2, skolernes og
Vesterbro 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.

institutionernes placering, netværk og muligheder ifht. hinanden,
pædagogernes arbejdsforhold, ansættelsesforhold og fremtidige
position. Børnenes ve og vel, den almene tilstand målt på sundhed og
trivsel. Evt. at der sikres en løbende dialog mellem forvaltningen og
institutioner om udviklingen af løsninger, der lokalt gavner vores børn
og unge bedst.
Vesterbro Lokaludvalg mener at det er alt for hurtigt at bringe dette
forslag i spil, så tæt på skolereformens implementering i vores børns
hverdag. Det stiller store krav til den enkelte institution,
skolebestyrelse, forældre mfl. om, hvorvidt det skal være på den ene
eller anden måde
Lad os først høste de nødvendige erfaringer og iagttagelser på
skoleområdet, før end vi kaster os over fremtidens fritidstilbud!
Vi afholder møde i marts med skolebestyrelserne på Vesterbro bl.a.
om Skolereformen og om muligt nyt punkt om Fremtidens
Fritidstilbud.
Vesterbro Lokaludvalg opfordrer ligeledes til, at der lyttes til de
forskellige lokale høringssvar fra skolerne, fritidsinstitutionerne,
fagfolk og fra private.
Med venlig hilsen
Mia Rosenkilde, pva.
Vesterbro Lokaludvalg
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