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Udtalelse i forbindelse med forslag om fremrykning af renovering af Kompasset
BUPL Storkøbenhavn er af dagtilbudschef Karen Haudrum Larsen blevet orienteret om, at der
snarest fremsættes forslag om, at den planlagte renovering af Kompasset fremrykkes. Forslaget indbefatter, at renoveringen allerede påbegyndes i efteråret 2020. Renoveringen medfører,
at al personale og indskrevet børn overflyttet til andre institutioner. Det vides pt, ikke om dette
vil ske i etaper eller om alle overflyttes på en gang. BUPL Storkøbenhavn vil gerne gøre opmærksom på, at jo mindre en børnegruppe og jo færre medarbejdere, der er tilbage i den nuværende institution, jo mere sårbare vil gruppen være overfor personalets fravær, ferie m.m.
Det kan i den forbindelse anbefales, at personaler, der bliver i stillingerne frem til endelig overflytning, tildeles et fastholdelsestillæg.
Pædagogernes fællestillidsrepræsentant, Lena Grønsund deltog på et personalemøde i institutionen mandag den 29. juni. Her kom det bl.a. til udtryk, at personalet naturligvis var meget
berørt af situationen, hvilket vi i BUPL har stor forståelse for.
BUPL Storkøbenhavn finder det yderst vigtigt for pædagogerne ansat i Kompasset:
•
•

At pædagogerne tilbydes stillinger i Rødovre Kommune på vilkår svarende til deres nuværende stillinger.
At pædagogerne i omorganiseringsperioden får mulighed for i deres arbejdstid, at besøge de institutioner, som kunne være deres kommende arbejdspladser.

BUPL Storkøbenhavn er klar over, at der er tale om en meget omfattende renovering af Kompasset, og at institutionen pt. står uden ledelse. BUPL Storkøbenhavn har derfor forståelse for,
at Rødovre Kommune vælge en så drastisk løsning, som at overflytte personale og børn til andre institutioner. Alternativt ville renoveringen skulle finde sted, hvor både personale og børn
er på matriklen, uden fast ledelse.
Hvis den forslået renoveringen besluttes politisk, så vil BUPL Storkøbenhavn opfordre til, at
der bygges én ny bygning, hvor der skabes rum og gode fysiske muligheder, der kan understøtte etableringen og udviklingen af læringsmiljøer og implementeringen af de pædagogiske
lærerplaner.
BUPL Storkøbenhavn håber og forventer et tæt samarbejde med Rødovre Kommune i forbindelse med flytning og omplaceringen af pædagogerne. Vi vil i BUPL gerne medvirke til, at de
bedst mulige løsninger for den enkelte pædagog, ud fra den givende situation, drøftes og findes.
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