25. april 2019

Kære
Frank Jensen og Økonomiudvalget samt Jesper Christensen og Børne- og Ungdomsudvalget
Det er med stor bekymring og beskæmmelse, at vi forældre til børn på Sankt Johannes Gårdens Integrerede Børne og Ungeinstitution læser ”Effektiviseringsforslaget” om Øget forældrebetaling på fritidsinstitutioner fra Børne- og Ungdomsudvalgets budgetmøde den 13. marts
2019.
I dette forslag fremgår det klart, at man af økonomiske årsager ønsker at øge forældrebetalingen for fritidstilbud samt at denne forøgelse kun – under den gældende lovgivning – kan ske,
hvis man omlægger alle kommunens varierede fritidsinstitutioner til KKFO’er.
Såfremt dette forslag bliver vedtaget, vil alle os forældre og vores børn blive kraftigt berørt af
forslaget samt alle de andre forældre og børn, der har tilknytning til en anden selvejende fritidsinstitution i Københavns Kommune. Desværre forudser vi, at dette vil betyde en stærk
forringelse af det pasningstilbud vores børn får. Dette ønsker vi ikke. Derfor protesterer vi.
Hvorfor skal Københavns selvejende fritidsinstitutioner ikke omlægges til KKFO’er? Hvorfor skal
Sankt Johannes Gården ikke?
•

Den pædagogiske kvalitet vægtes betydelig højere under Dagtilbudsloven end under
Folkeskoleloven. Der er sat rammer, ambitioner og mål for det pædagogiske arbejde,
som motiverer og fastholder vores dygtige pædagoger. Det er ikke bare et sted, hvor
børn bliver opbevaret, men et sted, hvor der bliver arbejdet for og med børnene.

•

København baserer sig på mangfoldighed og diversitet ikke på konformitet. Selvejende fritidsinstitutioner bidrager til at holde liv i denne diversitet. Med muligheden for
at tilvælge selvejende fritidshjem kan københavnske forældre i dag være med til at
præge den del af deres børns liv, der foregår i den pågældende institution. Det giver
tryghed for både børn, pædagoger og forældre. Herudover skaber det lokalt engagement og ansvarsfølelse.

•

Specifikt for Johannesgården har man igennem årtiers arbejde fået skabt en stærk
sammenhængskraft for børn fra de er 3 år til de er 13 år. Derfor har vi børn, der er
trygge hver gang, der sker skift fra børnehave til fritidshjem og igen fra fritidshjem til
klub. Børnene kender de voksne, og de kender stedet. Og de voksne kender børnene.
Det giver noget helt unikt. Alle kender alle. Alle oplever et fællesskab og udvikler sig i
dette. Alle tager et ansvar for dette her er deres.
Desuden er der et stærkt sammenhæng og samarbejde mellem Sankt Ansgars Skole
og Johannesgården. For Johannesgårdens vedkommende kan det ikke gøres bedre
end det allerede bliver gjort. Skolen og fritidshjemmet er hele tiden i frugtbar kontinuerlig dialog, og det er vores erfaring, at begge institutioner, skolen med sin faglighed (læring og undervisning) og fritidshjemmet med sin (trivsel og sociale relationer)
supplerer hinanden på bedste vis.

Johannesgården er et rigtig godt og velfungerende fritidshjem med mange år på bagen og personalet gør et fantastisk stykke pædagogisk arbejde hver dag: Personalet
bruger deres tid og faglighed til at lære børnene at løse og håndtere indbyrdes konflikter, de trøster og giver omsorg, de lærer børn at sy og save, de bager snobrød og
de sørger for både at se og lytte til det enkelte barn. De har pædagogiske visioner og
idealer. Alt dette er bygget op af årtiers sammenhængende arbejde. At være personale på Johannesgården er noget særligt og vi ser, at denne særlighed er i fare for at blive slået i stykker. Derved bliver også den ånd, der kun har kunnet opstå som følge af
rammerne af Dagtilbudsloven og de krav til god fritidspædagogik, der er nedfældet
her, slået i stykker. Vi spekulerer over, hvad vi får i stedet?! Vi kan kun se, at vores
børn får større tilknytning til skolens lærings- og undervisningsrum, at de bliver ‘opbevaret’ i stedet for at blive udfordret, stimuleret og udviklet, at de bliver spist af med
aktiviteter, der er ‘nemme’, og hvor et godt KKFO-barn er et barn, der kan passe sig
selv og ikke forstyrrer de andre. Vi kan i det hele taget kun se, at vores børns fritidsliv
vil blive væsentligt forringet!
Vi anerkender, at der allerede nu bliver arbejdet på at genvinde lydhørhed blandt politikerne
på Christiansborg, at det skal være muligt at få gennemført en lovændring, således at de selvejende institutioner kan blive bevaret til trods for nødvendigheden af at øge forældrebetalingen. Vi har selv skrevet til alle politikerne i Social-, indenrigs- og børneudvalget for at forklare
dem, hvorfor vi mener, at lovgivningerne skal sidestilles.
Lige meget om der kommer en lovændring eller ej, skal forslaget, der lige nu er aktuelt i Københavns Kommune om, at selvejende fritidsinstitutioner skal omlægges til KKFO’er, væk.
Dette skal ikke være en mulighed. Der skal og må findes andre løsninger på de udfordringer,
som Københavns Kommune står med. Det er ikke børnene og deres hverdag og fremtid, der
skal stå på mål for dette.
Kære politikere, tænk jer om. I er på vej til at ødelægge noget ganske værdifuldt. I er så privilegerede at have det øverste ansvar i Københavns Kommune. I har nogle virkelig dygtige pædagoger ansatte. Giv dem arbejdsro. Lad dem fortsætte med at udføre det vigtige og betydelig
arbejde de gør hver dag for vores børn – for børn i København. Og giv os forældre ro og tag
vores bekymring væk. Vi har en fælles interesse for, at vores børn får de bedste rammer for et
godt børneliv, og én af de rammer er, at vores børn kan fortsætte på den selvejende institution, Sankt Johannes Gården. Når man først har prøvet at have et barn gående der, ved man, at
det ikke er muligt at genskabe sådanne forhold andet steds.
Med venlig hilsen
På vegne af alle forældre for 360 børn på Sankt Johannes Gården
Julie Frost Szpilman (mor til Rebecca på fritidshjemmet, Johanne i børnehaven og Esther, der
stadig går i vuggestue andet sted)
Brian Hjulmann (far til Rigmor på fritidshjemmet, Maud i børnehaven og lille Sikker på fem
måneder)
Julie Kirkegaard (mor til Idun på fritidshjemmet)

