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Sendt: 22. november 2021 11:25 

Til: Gorm Gunnarsen (Borgerrepræsentationen) <Gorm_Gunnarsen@kk.dk>; Helle Bonnesen 

(Borgerrepræsentationen) <Helle_Bonnesen@kk.dk>; Henrik Svendsen (Borgerrepræsentationen) 

<Henrik_Svendsen@kk.dk>; Jens-Kristian Lütken (Borgerrepræsentationen) <Jens-Kristian_Lutken@kk.dk>; 

Jes Vissing Tiedemann (Borgerrepræsentationen) <Jes_Vissing_Tiedemann@kk.dk>; Borgmesteren for BUF 

<borgmester@buf.kk.dk>; Klaus Mygind (Borgerrepræsentationen) <Klaus_Mygind@kk.dk>; Knud Holt 

Nielsen (Borgerrepræsentationen) <Knud_Holt_Nielsen@kk.dk>; Laura Rosenvinge 

(Borgerrepræsentationen) <Laura_Rosenvinge@kk.dk>; Niko Grünfeld (Borgerrepræsentationen) 

<Niko_Grunfeld@kk.dk>; Sofie Seidenfaden (Borgerrepræsentationen) <Sofie_Seidenfaden@kk.dk> 

Emne: Indsigelse mod processen for justeret klyngestruktur i BUF 

Kære medlemmer af Børne- og Ungdomsudvalget 

Vi er stærkt bekymrede over forslaget til strukturændringer for Klynge Brønshøj-Vanløse F. 

Vi er som forældreråd meget forundrede over, at man ikke har sikret en lokal inddragelse 
af forældreråd, forældrebestyrelser og LokalMED, før man politisk fremlægger et så 
omfattende forslag til strukturforandringer. Vi tror på det lokale demokrati og mener derfor, 
at man i tråd med de nye pejlemærker for organisering af ledelse i dagtilbud, skal have en 
lokal inddragelse før, at en områdeleder kan indstille til, at en klynge skal splittes op. 

Vi håber I vil tage vores bekymringer med jer, når I skal diskutere sagen på jeres møde 
den 24/11. 

Vedhæftede skrivelse er underskrevet medlemmerne af forældrerådet for Vinkelager 
Børnehus og Grøndalslund 

Mvh 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Vinkelager Børnehus 
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Indsigelse mod foreslået strukturændring for Klynge BV F 

Kære medlemmer af Børne- og Ungdomsudvalget 

Vi vil med dette brev fortælle om vores store bekymringer ved den foreslåede strukturændring for Klynge BV 

F, hvor man foreslår at udskille vores to institutioner (Grøndalslund & Vinkelager Børnehus). 

Sagen kort: 

Forvaltningen har på baggrund af de nye politiske principper og pejlemærker for organisering af ledelse i 

dagtilbud udmøntet et forslag til strukturforandringer for klyngerne. Dette udspringer af det nye princip om, 

at klynger som udgangspunkt ikke skal have mere end 750 pladser. 

I Brønshøj-Vanløse har flertallet af klyngerne forholdsvist få pladser (fra 400 til 600). Eneste undtagelse er 

Klynge A i Tingbjerg, hvor man i forvejen har et vellykket projekt med ekstra pædagogisk ledelse på hver 

enhed, samt Klynge F, hvor man er normeret til 749 børn. Det reelle børnetal i Klynge F er dog i realiteten 

knap 650, hvorved vi ligger langt fra grænsen på 750 pladser.  

Alligevel har man peget på, at der skal udskilles to institutioner, som skal overflyttes til Klynge E, der er 

reduceret til knap 400 pladser, når fritidsdelen er skillet ud.  

Vi mener processen har været i strid med de nye pejlemærker for organisering af ledelsen i dagtilbud. Af 

pejlemærkerne fremgår det, at ”hvis der er mere end 750 pladser i en klynge, skal områdechefen gå i dialog 

med direktionen om den fremtidige klyngeorganisering i området og behov for eventuelle tilpasninger. 

Forældreråd, forældrebestyrelse og LokalMED inddrages.” 

Processen har imidlertid ikke indebåret en inddragelse af os i forældrerådene og i forældrebestyrelsen for 

klyngen. Dette forekommer yderst udemokratisk. Vi mener vi som forældreråd og forældrebestyrelse burde 

have været inddraget i processen forud for, at man præsenterer politikerne for et forslag til strukturændring. 

I stedet for dette, har områdechefen siddet bag lukkede døre og tegnet en ny struktur, selvom vores klynge 

ifølge de nye pejlemærker ikke burde blive splittet op.  

Vores bekymringer: 

Forældrerådene for Vinkelager Børnehus og Grøndalslund er stærkt bekymrede over den foreslåede 

strukturændring. Vores to institutioner blev formelt sammenlagt pr. 1/1 2021, men der blev på seneste 

forældreråds- og forældrebestyrelsesmøde indstillet til, at man ruller sammenlægningen tilbage i starten af 

det nye år.  

Både Grøndalslund og Vinkelager har gennem de seneste 2-3 år været igennem en turbulent tid, der har 

været præget af stor medarbejderudskiftning, flere langtidssygemeldinger, flere lederskift og et forsøg på 

sammenlægning, der aldrig reelt er blevet materialiseret. Den meget uro har påvirket både personalet, 

børnene og os forældre. Senest har den nuværende pædagogiske leder måtte kast håndklædet i ringen, da 

opgaven med at lede en sammenlagt institution på to matrikler, hvor der er to vidt forskellige pædagogiske 

udgangspunkter og kulturer, været en for stor opgave. At vores to institutioner blev sammenlagt, skyldtes 

også ene og alene et indirekte krav fra områdeledelsen i 2019, da vores klynge var blevet sat under en 

økonomisk handleplan. Allerede dengang udtrykte vi som forældreråd stor bekymring over hvilke 

konsekvenser det ville have, når vi gik fra 2 pædagogiske ledere i 2 institutioner til 1 pædagogisk leder i 1 ny 

stor sammenlagt institution. Vores bekymringer dengang har desværre vist sig at være fuldt ud berettigede.  

Med de ekstra midler til pædagogisk ledelse, som der er udsigt til, var det vores håb, at vi i den nærmeste 

fremtid forhåbentlig kunne få ansat 2 nye gode pædagogiske ledere til henholdsvis Grøndalslund og 

Vinkelager, så vi kunne få skabt ro om situationen og igen få fokus på det pædagogiske arbejde, fremfor at 

personalet skal fokusere på strukturændringer m.v. Det forholder sig nemlig sådan, at vores to matrikler 



ligger mere end 200 meter mellem hinanden, med henholdsvis 17 og 12 medarbejdere på de to matrikler, 

hvorved vi hører under det nye politiske pejlemærke om behov for pædagogisk ledelse på hver matrikel. På 

seneste forældrebestyrelsesmøde blev der derfor lagt op til, at man med de nye midler netop skal prioritere 

vores institutioner, da de i den grad har behov for at få skabt en mere stabil situation.  

Hvis forvaltningens forslag om at udskille vores institutioner fra Klynge F bliver vedtaget, så vil der i stedet 

for mere ro om situationen pludselig blive skabt øget uro. Dette kan forplante sig til personalet og også 

påvirke muligheden for at tiltrække nye medarbejdere til de ledige stillinger vi har. 

Det vil nok ikke gøre det lettere at tiltrække nye pædagogiske ledere, når de potentielle ansøgere skal 

tiltræde arbejdet i én klynge, men kort efter bliver stillet overfor at skulle påbegynde helt nye samarbejder i 

en anden klynge. 

Endelig vil vi også være kede af, hvis vi skal sige farvel til vores nuværende klyngeleder, som kender vores 

”historie” og so  vi tror på er gara t for at ku e skabe gode forhold i vores institutioner.  

Derudover vil vi som forældreråd også være superærgerlige over at skulle forlade Klynge F, da vi igennem de 

seneste par år har fået oparbejdet et rigtig godt samarbejde med de andre institutioner gennem vores fælles 

forældrebestyrelsesarbejde.  

Ser man på kortet over hvor vi er placeret rent geografisk, så er det jo heller ikke ligefrem fordi, at vi er 

placeret særlig tæt på de nuværende enheder i Klynge E. Tværtimod, ville vi komme til at være temmelig 

adskilt fra de andre, hvilket ikke lige fordrer det tætte samarbejde – hverken for os forældre eller personalet 

imellem. 

Vores løsningsforslag 

Vi ser 2 løsningsforslag: 

• Klynge F bibeholder sin nuværende størrelse på ca. 700 børn, som er under grænsen på 750 børn, 

som man politisk har fastsat som loft over klyngestørrelser. Klynge E kan i stedet for Grøndalslund og 

Vinkelager få tilføjet den nye daginstitution, som skal bygges på Hanstholmvej 10 i Vanløse. 

Der er i dag et godt samarbejde i ledelsesteamet i Klynge F, hvilket vil være ærgerligt at skulle splitte 

op. Med tilføjelse af ekstra ledelsesressourcer til klyngen, som følge af budgetaftalen for 2022, vil 

man i fremtiden have endnu bedre mulighed for at udøve nærværende ledelse.  

• Hvis man død og pine skal udskille en institution fra klyngen, så giver det selvfølgelig mest mening at 

pege på den institution, der ligger geografisk tættest på Klynge E, hvilket vil sige Andedammen. Vi vil 

imidlertid også være kede af, hvis Andedammen skal forlade vores klynge, da det er en institution 

med gode fysiske rammer, der også er hjemsted for børnene i forbindelse med sampasningsugerne. 

Ikke desto mindre, så skal man ved udskillelse af en institution også kigge på hvor robust den enkelte 

institution er, og her må det siges, at Andedammen er væsentlig mere robust end Vinkelager og 

Grøndalslund, som netop har været præget af en meget ustabil situation de seneste år.  

Ved at udskille en institution (i dette tilfælde to daginstitutioner, Grøndalslund og Vinkelager), hvor 

situationen i forvejen er præget af meget uro, kan man meget vel forårsage, at tingene går fra slemt til 

værre. Dette kan potentielt få store negative konsekvenser for personalet og i sidste ende børnene, 

hvilket vi som forældre ikke kan og vil acceptere. 

 

Forældrerådet i Vinkelager Børnehus og Grøndalslund 

Vanløse, 22/11 2021 
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