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BUPL’s høringssvar om omlægning af strukturgrupperne på dagtilbudsområdet i
Rødovre Kommune – høringsfrist d. 8. maj 2020
BUPL Storkøbenhavn har med interesse læst forslag til omlægning af strukturgrupperne.
Det er et godt udgangspunkt, at forslaget er udarbejdet i tæt dialog med de involverede ledere,
og at der er enighed om, at den foreslåede ændring vil øge kvaliteten i strukturgrupperne. Vi
har derfor ingen bemærkninger til eller er bekymret for selve omlægningen. Vi har dog et par
spørgsmål og et par forslag, som fremgår under de enkelte afsnit.
Strukturgrupperne fremadrettet
Af forslaget fremgår det, at antallet af pladser i Nyager og Rønneholm justeres. Betyder det, at
der alene er tale om en opnormering i forhold til antallet af børn i strukturgrupperne? Eller betyder det, at der nedjusteres tilsvarende i børneantallet i almengrupperne? I så fald hvilken betydning vil det få?
Fysiske rammer i Rønneholm
Vi finder det vigtigt, at der afsættes midler til nødvendige ombygninger og inventar.
Vi kan af forslaget læse, at der er taget stilling til, at midler til mindre ombygninger kan afholdes indenfor dagtilbudsområdets samlede ramme.
Det fremgår dog ikke af forslaget, hvordan midlerne til indkøb af inventar m.m. bevilges. Vi finder det vigtigt, at de nødvendige midler er til rådighed og tilføres institutionen.
Pædagogisk indhold i Rønneholm og Nyager
Det er positivt, at den faglige udvikling på tværs af de to strukturgrupper fortsat prioriteres.
Vi vil i den sammenhæng foreslå, at det samlede personale også tilbydes en kontinuerlig faglig
udvikling i forhold til arbejdet med børn med specialpædagogiske behov. Dette vil efter vores
opfattelse medvirke til at nå målet om, at specialområdet integreres succesfuldt i de to institutioners pædagogiske grundlag.
Vi ved dog, at strukturgruppens børn i Nyager er tilknyttet de almene stuer, hvorfor pædagogerne i almengrupperne har forholdt sig til den specialiserede opgave - en opgave som pædagogerne i Nyager også aflønnes for.
Men der vil fortsat være behov for opkvalificering af alle pædagoger i de to huse, så pædagogerne er så godt rustede som muligt til at løse den specialiserede opgave. Pædagogerne er
klar over, at det muligvis er dem, der skal klare opgaven ved sygdom og ferie, derfor er en stor
viden om specialbørn afgørende, hvis opgaven skal lykkedes på alle tidspunkter.
Med venlig hilsen
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