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Kære Finn Rudaizky
Tak for din henvendelse af 9. oktober 2012, hvor du stiller følgende
spørgsmål til forvaltningen:
”Finn
Finn Rudaizky har følgende spørgsmål, i relation til Anette Laigaards
brev af 3. oktober 2012, om Ungdomspensionen Brydes Allé.
I svaret henvises der til en undersøgelse, som centret har igangsat.
1. Det bedes oplyst, hvad baggrunden for at beslutte at igangsætte
undersøgelsen er?
2. Undersøgelsen med udgangspunkt i fratrædelsesinterviewene
samt konklusioner bedes tilsendt.
3. Ang. justering af pædagogisk praksis: Hvad er årsagen til, at
der nu skal foretages en justering af den pædagogiske praksis,
når der det seneste halve år, og senest på udvalgsmødet den 19.
september 2012, er blevet fastholdt, at der ikke var behov for
pædagogiske
ke justeringer?”
justeringer?
Socialforvaltningens svar
1. Baggrund for at beslutte at igangsætte undersøgelsen
I perioden maj-august
august 2012 var der ni opsigelser på Brydes Allé, hvorfor Centerchefen valgte at igangsætte en undersøgelse vedrørende de
fratrådte medarbejdere.
De fratrådte medarbejdere angiver
angive i første omgang forskellige årsager
til deres opsigelser, og det er umiddelbart ikke muligt at se en sammenhæng mellem dem. De fratrådte medarbejdere nævner således
ikke de ledelsesmæssige udfordringer på Brydes Allé som en årsag til
deres opsigelse. Det høje antal opsigelser vækker dog en vis undren
hos Centerchefen,, og derfor bliver undersøgelsen med fratrædelsesinfratrædelsesi
terviews sat i gang. Det er først i forbindelse med undersøgelsen,
unde
at de
fratrådte medarbejdere fortæller, at der er ledelsesmæssige udfordrinudfordri
ger på Brydes Allé, og at det er årsagen til deres opsigelser.
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2. Udlevering af undersøgelse
undersøge vedr. fratrædelsesinterviews
Udlevering af undersøgelse vedr. fratrædelsesinterviews
fratrædelse
er behandlet
som en sagsindsigtsanmodning jf. styrelseslovens § 9. Materialet er
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indsamlet og ligger til gennemsyn hos udvalgssekretær Peter Aarup
Kjær i Socialforvaltningens Sekretariatet på Rådhuset, stuen, værelse
10. Materialet indeholder fortrolige oplysninger og ligger til gennemsyn indtil 1. december 2012.
3. Ang. justering af den pædagogiske praksis.
Ledelsen fra Den Flyvende Hollænder er indsat som midlertidig ledelse på Brydes Allé. I mit svar den 3. oktober 2012 skrev jeg, at den
midlertidige ledelse på Brydes Allé vil vurdere, om der er behov for
justeringer i den pædagogiske praksis. Denne vurdering er fortsat i
gang, da det tager tid for den midlertidige ledelse at få den fornødne
indsigt i hverdagen og den pædagogiske praksis på Brydes Allé.
Den midlertidige ledelse har som primær opgave at sikre, at der er ro
omkring de unge og deres hverdag på Brydes Allé. En ny ledelse betyder dog også, at der kommer nye øjne på institutionen. Hvis det viser sig, at der hidtil har været en uhensigtsmæssig praksis, vil det naturligvis blive ændret, men det er op til den midlertidige ledelse at
vurdere, om det er tilfældet.

Venlig hilsen

Anette Laigaard
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