Til Børne- og kulturforvaltningen.
Vedr. omlægning af skovtilbuddene i Skanderup-Valhøj og Søtorp.
Hermed BUPL Storkøbenhavns høringssvar vedr. kommunens beslutning om omlægning af
skovtilbuddene i Skanderup-Valhøj og Søtorp.
Helt overordnet er BUPl Storkøbenhavn positiv over, for at Friluftsbørnehaven Valhøj sammenlægges med det øvrige Skanderup, da vi lige som kommunen længe har været bekymret
for om bygningen ved Valhøj levede op til den standart, som vi mener at alle børn i Rødovre
kommune skal færdes i.
Bygningen lever ikke op til et godt fysisk læringsmiljø.
Så BUPL bakker op om, at børn og medarbejder skal rykkes over i tidssvarende lokaler.
I forbindelsen med sammenlægningen er det dog vigtigt at understrege følgende.
I den lange periode der er frem til 1-5-20, er det vigtigt at der fortsat er en god dialog med
pædagogerne i de berørte afdelinger. Processen skal allerede starte nu, så medarbejderne
føler sig medinddragede.
Fremadrettet er det afgørende for sammenlægningsprocessen, at personalet får den nødvendige konsulentbistand i processen, hvor to eller flere personalegrupper inkl. ledelse, fremover skal fungere som en samlede personalegruppe.
Der kan være forskellige strukturelle og kulturelle vilkår på de to arbejdspladser, så hvis sammenlægningen skal blive en succes, er det afgørende, at der gives kvalificeret bistand til den
vigtige fremrettet opgave.
Det vil derfor være gavnligt om kommunen afsatte de timer, implementeringen af sammenlægningen kræver af personalet, således at tiden ikke går fra det daglige pædagogiske arbejde med børnene.
Derudover er det vigtigt, at alle medarbejder er klædt på til den nye opgave i skovprofilinstitutionen. Så alle medarbejder ved hvad det vil sige at arbejde i sådan en institution, samt hvad
det kræver pædagogisk.
Opgaven lykkes kun, hvis alle arbejder i samme retning, og ved hvad opgaven er, den skal
beskrives tydeligt.
BUPL Storkøbenhavn ser positivt på, at flere af børnene i Rødovre vil nyde gavn af at
komme oftere i skoven.
Men for os er det vigtigt at man sørger for, at der er voksne med som børnene kender, samt
at der fortsat er en bedre normering i skoven, da det alt andet lige kræver noget mere at
være i skoven hele dagen med en gruppe børn.
Vi må gå ud fra at det tillæg som vi har forhandlet til det personale, der er i skoven, fortsat
bibeholdes, og at det personale der fremadrettet vil få opgaven, også får tillægget.

Vi forudsætter at det ikke er pædagogerne selv, der skal flyttet materialer og andet fra Valhøj
til Skanderup. Derudover at der afsættes ressourcer til indkøb af inventar samt diverse materialer til brug for udviklingen af det pædagogiske arbejde.
BUPL Storkøbenhavn stiller sig naturligvis til rådighed for, en uddybning af dette høringssvar-og for det fremtidige samarbejde om at skabe en ny struktur for kommunens skovprofiler.
Med venlig hilsen
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