Hedehusene d.29.09.2021

Herved fremsendes et fælles høringssvar fra forældrebestyrelsen af Klub Inn og Klub 5´eren

Til ISU02: Forældrebestyrelsen (herefter vi) anser en ændring af fordelingen mellem lærer og pædagoger i
den understøttende undervisning som en udfordring, da børnene/ungerne vil have svært ved at skelne
mellem skoletiden kontra klubfritid. Samtidig mener vi at den nuværende procentuelle fordeling af
undervisningen mellem lærer og pædagog understøtter kvaliteten i indlæringen hos børnene/ungerne.
Endvidere mener vi at en forøgelse af pædagogtimerne i den understøttende undervisning vil påvirke
klubbernes kvalitet, da ekstratimerne forventeligt skal findes i pædagogernes arbejdstid i klubberne.
Til OU01: Vi anser en reduktion af budgettet til vedligeholdelse af kommunes bygninger som en markant
forringelse af tilbuddet for vores børn/unge i klubberne. Der er i forvejen behov for flere økonomiske
midler end der er budgetteret med, for at holde bygningssubstansen på et nogenlunde niveau. På
baggrund af tilflytningstrykket i Nærheden, forventer vi samtidig en markant tilgang af unge i de
aldersgrupper, som er klubbernes målgruppe i Hedehusene. En sådan forøgelse vil med sikkerhed medføre
en større slitage, og derved et større behov for vedligeholdelse.
Til ISU09: Med henblik på en reduktion af antallet af uddannelsesvejleder, og overtagelse af denne opgave
af pædagogerne, ser vi det som en forringelse i kvaliteten af børnenes/ungernes klubtilbud, da
uddannelsesvejledningen kræver tid, som nødvendigvis går fra pædagogerne kontakttid med
børnene/ungerne.
Til ISU06/TVÆR01: Begge punkter medfører efter vores vurdering en markant forringelse af klublivet for
vores børn/unge. På nuværende tidspunkt er det for os som forældre meget tydeligt af klubbernes
pædagogiske personale løber meget stærkt for at fastholde det høje kvalitet i deres pædagogiske arbejde,
samtidig med at det fortsat kræver en kæmpe indsats at få flest mulig børn/unge tilbage i klubberne efter
Corona nedlukningen af Danmark. Ydermere forventes der en forøgelse af antallet af børn/unge i
klubberne, på grund af tilflytningen til Nærheden. Dette vil betyde at pædagogernes kontakttid med de
enkelte børn/unge bliver minimeret, hvilket vi på ingen måde ser som gavnligt for vores børn/unge.
Endvidere kan vi allerede nu se at pædagogerne i klubberne i Hedehusene skal fordeles på flere lokationer,
når klubben ved læringshuset åbner.
Til ISU14A: Det vil være ønskeligt at klubberne ikke begrænses, ved ferielukning. Vi anser det nødvendigt at
holde klubberne åben, da flere og flere familier har behov for at børnene/ungerne kan komme i klub, også i
ferierne.
Afslutningsvis vil vi gerne påpege at en serviceforringelse på samtlige 5 enheder under Klub Inn og Klub
5`eren, vil efter vores vurdering forringe kvaliteten af det pædagogiske arbejde og derved gå ud over
klubbernes børn/unge i en tid med fusion, hvor der er massivt behov for tydelig anerkendelse og
opbakning til arbejdet.
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