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Østerbro Lokaludvalg er en uafhængig lokal forsamling, der er oprettet af Københavns 
Kommune. Lokaludvalget fungerer som bindeled mellem københavnerne i bydelen og 
politikerne på Københavns Rådhus. 

Børne- og Ungdomsforvaltningen 
E-mail: buf@buf.kk.dk 
 

Høringssvar om ny institutionsstruktur – udkast til klynger 

Østerbro Lokaludvalg har forståelse for at BUF/BUU vil lette admini-
strations byrden ved dannelse af klyngeledelse for børne- og ungdoms 
institutioner der ikke er omfattet af folkeskoleloven.  
 
Lokaludvalgets bekymring ved forslaget går på: 
 At institutionerne mister deres individuelle særpræg 
 At det ikke er obligatorisk at oprette et forældreråd 
 At forældrenes indflydelse begrænses og distanceres ved at flytte foræl-

drebestyrelsen fra institutions- til klyngeniveau 
 At normeringen forringes I den enkelte institution 
 
På baggrund de udsendte bilag, finder Østerbro Lokaludvalg det vanskeligt 
at gennemskue forslagets konsekvenser for børn, forældre og personalets 
dagligdag. Lokaludvalget vil derfor opfordre til at der i vidt omfang tages 
hensyn tilbagemeldingerne fra de berørte institutioner og forældrebestyrel-
ser. 
 
Østerbro Lokaludvalg håber at samarbejdet blandt klyngemedlemmer kan 
optimeres. Ønsket om at den enkelte institution skal bibeholde deres pæda-
gogiske særpræg er udmærket, men en opgradering af samarbejde klyngerne 
imellem vil i højere grad berige den pædagogiske udvikling indenfor klyn-
gerne på børne- og ungdoms institutionerne. 
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At 6 ud af de 11 klynger er væsentlig større end det arbejdsgruppen har ar-
bejdet ud fra (230-400 normering pr klynge). Det er lokaludvalgets opfattel-
se, at Institutionerne Kong Gurli og Borgen på Kalkbrænderi vej 5 og 4 kun-
ne danne egen klynge med en samlet normering på 313. Dette betyder at 
klynge Ø10 reduceres til 559 mod det nuværende 804. Dette opfylder bedre 
de 5 kriterier der blev stillet op for klyngedannelsen. Østerbro Lokaludvalget 
forslår yderligere at klynge Ø1 opdeles i 2, da det nuværende normering på 
665 for 7 institutioner kan være svær at overse til gavn institutioner. 
 
 
 
Med venlig hilsen 
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