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Kære Pernille Rosenkrantz-Theil
Vi ved at du fra flere sider (bl.a. Børne- og ungdomsborgmester Jesper Christensen) er blevet gjort
opmærksom på, at fritidshjemmene i Københavns Kommune er i stor risiko for at skulle ændre
lovgivningstilknytning fra dagtilbudslovgivningen til skolelovgivningen. For os vil det betyde at ledelsen
skifter fra leder med fokus på fritidspædagogik til en leder, der naturligt nok har skolen som sin første
prioritet.
Fritidshjemmene i København har en lang tradition for at sætte fritidspædagogikken i højsæde, både i frittiden og efter skolereformen også i folkeskolen. Vores fritidshjem er tilknyttet Katrinedals Skole, som du jo
lige har besøgt. Vi har sammen med skolen oparbejdet et godt og ligeværdigt samarbejde både i ledelsen og
mellem lærere og pædagoger, det er sket på baggrund af vores forskellige fagligheder og med gensidig
respekt for, hvad de to faggrupper kan.
FI Katrinedal (med 400 børn på tre matrikler) er en del af en selvejende klynge. Denne klynge, der består af
en vuggestue, tre små børnehaver og FI Katrinedal, vil ikke kunne overleve at fritidshjemsbørnene bliver skilt
fra. I det interview der var i Politiken den 28. august, giver du udtryk for, hvor vigtigt det er, at der er en rød
tråd i børnenes liv lige fra sundhedsplejerskerne, over vuggestue og børnehave til fritidshjem og skole. I
vores klynge har det givet meget stor mening at samarbejde om aldersgruppen fra 0 til 10 år, og dele den
vigtige viden vi har om børnene og deres behov lige fra starten. Dette arbejde vil vi ikke kunne fortsætte,
hvis fritidshjemmet kommer under anden lovgivning og bliver adskilt fra klyngen.
Hos os er vi meget begejstrede for dine tanker om, at det er forældre og børnehavepædagogerne, der skal
kunne udsætte børns skolestart. Gennem vores tætte samarbejde med børnehaverne i klyngen, har vi via
dialog med børnehaven og forældrene kunnet sikre, at der blev søgt skoleudsættelse for de børn, vi blev
enige om ville få en alt for belastende start i skolesystemet, fordi de ikke var parate. Vi ser det som vores
fornemmeste opgave at sikre børn en god start på skolelivet, gennem at sørge for at de nærværende voksne
der omgiver dem har en høj pædagogisk faglighed.
Vi håber gennem dette brev, at få dig til at genoverveje om det skulle være muligt med et lille indgreb i
lovgivningen, at fastholde det gode arbejde der laves i København til gavn for børn og forældre. Der vil under
alle omstændigheder komme takts-stigninger uanset hvad du eventuelt gør, men at blive under
dagtilbudsloven betyder alverden for os.
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