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Høringssvar vedr. ny struktur i Institutionssamrådet
Institutionssamrådets sammensætning med ledelsesrepræsentanter fra hele 0-18 års
området, forvaltning, BFKU og brugere af kommunes dagtilbud, giver forældrene stor
mulighed for at bidrage til udvikling og forbedringer på området, ligesom det giver Jer
politikere mulighed for at komme i dialog med forældrene og dermed brugerne af
kommunens dagtilbud.
Forældrenævnet (FN) har tidligere anbefalet, at IS bevares i sin nuværende form, dog
med den ændring, at dagsordenerne bliver mere temabasseret og tilpasset et årshjul
således at dagsordenen ikke udelukkende bestå af spørgsmål fra FN og meddelelser
fra forvaltningen.
Dagsordenen bør tage udgangspunkt i et tema, der er relevant for området, og som
allerede er blevet diskuteret i FN eller i BFKU, ligesom møderne bør have form af
dialogmøder.
Denne ændring vil imidlertid betyde, at FN fremover skal ændre sin mødestruktur.
FN har afholdt sit første møde i år 1. februar 2016, hvor vi netop har afprøvet ny
mødestruktur, samt planlagt temaer for møder i Forældrenævnet resten af året. Dette
helt i overensstemmelse med beslutningen i IS 17. november 2015, hvor der blev lagt
op til, at give denne mødeform en prøvetid på et år.
Forældrenævnet finder ikke, at der i høringsmaterialet fremgår nogen begrundelse for,
at IS vil styrkes og forbedres ved 2 årlige møder og et børnetopmøde for 0-18 års
området. Ligesom det ikke fremgår af høringsmaterialet, om der er tale om et og
samme børnetopmøde i høringsmaterialet vedrørende IS og Høringsmaterialet vedr.
ændring af dialogmødestruktur.
Reduceres IS møder til 2 årlige møder, er det Forældrenævnets bekymring, at der ikke
er nok dynamik i nævnet, ligesom nævnets medlemmer ej heller i lige så høj grad, vil
kunne drage nytte af videndeling mellem samrådets medlemmer. Såfremt det skulle
blive besluttet at IS fremover kun afholder 2 årlige møder, er det forældrenævnets
forventning, at der herudover afholdes et selvstændigt møde, hvor på IS kan udarbejde
høringssvar til budgettet.
Forældrenævnet vil gerne understrege, at det ikke på noget tidspunkt, har været
Forældrenævnes anbefaling, at der reduceres i antallet af møder i Institutionssamrådet,
men vores anbefaling har alene været at ændre på indholdet af møderne.
Forældrenævnet anbefaler derfor, at der fastholdes minimum 4 årlige møder i IS,
enten som på nuværende tidpunkt, eller alternativt, at man holder minimum 3 møder i
traditionel form, og erstatter det 4. møde med et børnetopmøde. Ligesom det anbefales
at møderne tager udgangspunkt i en mere temabasseret dagsorden.
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