Kommunalbestyrelsen
Dragør kommune
Att. Benny brandt-Jensen
Dragør d. 09-03-2016

Høringssvar fra Dragør Menighedsbørnehaves forældrebestyrelse vedr. ændring af
dialogmødestruktur.

Bestyrelsen tilslutter sig forældrenævnets høringssvar, med følgende kommentar:
• Det giver mening at der også er et 0-18 års-dialogmøde – en rød tråd.

Hilsen
Forældrebestyrelsen v/
Trine Andreasen

Til BFKU

Dragør 3. marts 2016

Høringssvar vedr. ændring af dialogmødestruktur

Forældrenævnet stiller sig positivt i forhold at ændre dialogmødestrukturen, således at
der afholdes et årligt børnetopmøde for 0-18 års området, samt at der afholdes 1-2
årlige dialogmøder med dagtilbudsområdet, folkeskoleområdet og kultur-og
fritidsområdet.
Forældrenævnet finder, at dialogmøderne fremadrettet skal være kendetegnet ved at:
-

BFKU er fuldtalligt repræsenteret.
Møderne er tematiserede
Der kan inviteres eksterne foredragsholdere til at inspirere til dialog og debat
Der udarbejdes et referat fra møderne der kan danne grundlag for det videre
arbejde således at:
Resultaterne fra møderne kan inddrages i de videre politiske processer
Der inviteres bredt, således at alle kommunens interessenter på området får
mulighed for at deltage i dialogmødet.

Forældrenævnet finder ikke, at det i høringsmaterialet fremgår om der er tale om et og
samme børnetopmøde i høringsmaterialet vedrørende IS og Høringsmaterialet vedr.
ændring af dialogmødestruktur. Hvorfor vores positive holdning er med udgangspunkt i,
at det ikke er et og som topmøde, der refereres til.
Forældrenævnet finder det dybt bekymrende, at der i en ny dialogmødestruktur ikke
lægges op til inddragelse af brugerne af kommunens SFO’er og klubber. SFO og klub
er for hvert forældrepar et selvstændigt til- eller fravalg i forhold til folkeskolen.
Et tilvalg som man betaler for på lige fod med kommunens dagtilbud. De forældre der
vælger SFO/klub til, bør derfor også have et forum hvor de kan gå i dialog og blive
hørt.
Forældrenævnet finder ikke, at en evt. ny dialogmødestruktur kan erstatte
Institutionssamrådet og det arbejde der foretages i samrådet. Ligesom det aldrig har
været et oplæg fra Forældrenævnet, at Institutionssamrådet kunne nedlægges for at
blive erstattet af eksempelvis dialogmøder.
Forældrenævnet stiller sig positivt i forhold til, at ændringen i dialogmødestrukturen ses
som et supplement til Institutionssamrådet, og som en styrkelse af de dialogmøder der
allerede afholdes på området. Ligesom Forældrenævnet stiller sig positivt overfor, en
ændring i dialogmøde strukturen såfremt disse fremadrettet afholdes med flest mulige
interessenter og giver mulighed for, at forældre fra SFO og klub også kan deltage på et
selvstændigt møde ud over et børnetopmøde.
Høgevængets forældrebestyrelse bakker op om Forældrenævnets høringssvar.
På vegne af Forældrenævnet
Claus Holten
Formand for Forældrenævnet

Malene Sloth Eggers
Fra:
Sendt:
Til:
Emne:

Mette Rosendahl <mette.rosendahl@gmail.com>
15. marts 2016 20:42
Benny Brandt-Jensen
Høring

Hej Benny,
Jeg har været bortrejst, så beklager det forsinkede høringsvar.
Hollænderhuset læner sig op af Forældrenævnets høringssvar, og vi henviser således til dette.
Mvh. Mette Rosendahl
Formand for forældrebestyrelsen i Hollænderhuset
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Til Kommunalbestyrelsen
10. marts 2016

Høringssvar vedrørende ændring af dialogmødestruktur
Bestyrelsen i Harevænget tilslutter sig Forældrenævnets høringssvar vedrørende
ændring af dialogmødestruktur. Forældrenævnets høringssvar vedhæftes nedenfor.
På vegne af bestyrelsen for Børneinstitutionen Harevænget.
Annelise Warrer
Formand for bestyrelsen

FORÆLDRENÆVNETS HØRINGSSVAR:
Høringssvar vedr. ændring af dialogmødestruktur
Forældrenævnet stiller sig positivt i forhold at ændre dialogmødestrukturen, således at
der afholdes et årligt børnetopmøde for 0-18 års området, samt at der afholdes 1-2
årlige dialogmøder med dagtilbudsområdet, folkeskoleområdet og kultur-og
fritidsområdet.
Forældrenævnet finder, at dialogmøderne fremadrettet skal være kendetegnet ved at:
-

Møderne er tematiserede
Der kan inviteres eksterne foredragsholdere til at inspirere til dialog og debat
Der udarbejdes et referat fra møderne der kan danne grundlag for det videre
arbejde således at:
Resultaterne fra møderne inddrages i de videre politiske processer
Der inviteres bredt, således at alle kommunens interessenter på området får
mulighed for at deltage i dialogmødet.

Forældrenævnet finder ikke, at det i høringsmaterialet fremgår om der er tale om et og
samme børnetopmøde i høringsmaterialet vedrørende IS og Høringsmaterialet vedr.
ændring af dialogmødestruktur. Hvorfor vores positive holdning er med udgangspunkt i,
at det ikke er et og som topmøde, der refereres til.
Forældrenævnet finder ikke, at en evt. ny dialogmødestruktur kan erstatte
Institutionssamrådet og det arbejde der foretages i samrådet. Ligesom det aldrig har
været et oplæg fra Forældrenævnet, at Institutionssamrådet kunne nedlægges for at
blive erstattet af eksempelvis dialogmøder.
Forældrenævnet stiller sig positivt i forhold til, at ændringen i dialogmødestrukturen ses
som et supplement til Institutionssamrådet, og som en styrkelse af de dialogmøder der
allerede afholdes på området. Ligesom Forældrenævnet stiller sig positivt overfor, at
en ændring i dialogmøde strukturen giver mulighed for, at disse fremadrettet afholdes
med flest mulige interessenter.
På vegne af Forældrenævnet
Claus Holten
Formand for Forældrenævnet

Til BFKU

Dragør 8. marts 2016

Høringssvar vedr. ændring af dialogmødestruktur
Vi, forældrebestyrelsen i Sansehuset, stiller os positive i forhold til at ændre
dialogmødestrukturen, således at der afholdes et årligt børnetopmøde for 0-18 års
området, samt at der afholdes 1-2 årlige dialogmøder med dagtilbudsområdet,
folkeskoleområdet og kultur-og fritidsområdet.
Vi anbefaler, at dialogmøderne fremadrettet skal være kendetegnet ved at:
-

Møderne er tematiserede
Der kan inviteres eksterne foredragsholdere til at inspirere til dialog og debat
Der udarbejdes et referat fra møderne, der kan danne grundlag for det videre
arbejde så:
Resultaterne fra møderne inddrages i de videre politiske processer
Der inviteres bredt, så alle kommunens interessenter på området får mulighed
for at deltage i dialogmødet.

I høringsmaterialet fremgår det ikke, om der er tale om et og samme børnetopmøde i
høringsmaterialet vedrørende IS og Høringsmaterialet vedr. ændring af
dialogmødestruktur. Vores høringssvar til ændringen er derfor med udgangspunkt i, at
det ikke er et og samme topmøde, der refereres til.
En evt. ny dialogmødestruktur kan, efter vores opfattelse, ikke erstatte
Institutionssamrådet og det arbejde, der foretages i samrådet. Det har aldrig været et
oplæg fra Forældrenævnet, at Institutionssamrådet kunne nedlægges for at blive
erstattet af eksempelvis dialogmøder.
Vi stiller os positive i forhold til, at ændringen i dialogmødestrukturen ses som et
supplement til Institutionssamrådet, og som en styrkelse af de dialogmøder der
allerede afholdes på området. Ligesom vi stiller os positive overfor, at en ændring i
dialogmøde strukturen giver mulighed for, at disse fremadrettet afholdes med flest
mulige interessenter.

På vegne af Forældrebestyrelsen
Børnehaven Sansehuset
Frank von Bülow

Malene Sloth Eggers
Fra:
Sendt:
Til:
Emne:
Vedhæftede filer:

Janne Gundersen
14. marts 2016 14:09
Benny Brandt-Jensen
VS: Høringssvar
Forældrenævnet - Høringssvar vedr. ændring af dialogmødestruktur.doc

Venlig hilsen
Janne Gundersen
Dagtilbudschef
Kirkevej 7
2791 Dragør
janneg@dragoer.dk

Fra: Sascha Hermansen [mailto:saschahermansen@gmail.com]
Sendt: 10. marts 2016 19:48
Til: Janne Gundersen
Emne: Høringssvar

Til Kommunalbestyrelsen.
Børnehaven Kornblomsten lægger sig op af anbefalingen fra Forældrenævnet, se vedhæftet dokument.
På vegne af bestyrrelsen i børnehaven Kornblomsten
Sascha Perriard
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Til BFKU

Dragør 3. marts 2016

Høringssvar vedr. ændring af dialogmødestruktur

Forældrenævnet stiller sig positivt i forhold at ændre dialogmødestrukturen, således at
der afholdes et årligt børnetopmøde for 0-18 års området, samt at der afholdes 1-2
årlige dialogmøder med dagtilbudsområdet, folkeskoleområdet og kultur-og
fritidsområdet.
Forældrenævnet finder, at dialogmøderne fremadrettet skal være kendetegnet ved at:
-

BFKU er fuldtalligt repræsenteret.
Møderne er tematiserede
Der kan inviteres eksterne foredragsholdere til at inspirere til dialog og debat
Der udarbejdes et referat fra møderne der kan danne grundlag for det videre
arbejde således at:
Resultaterne fra møderne kan inddrages i de videre politiske processer
Der inviteres bredt, således at alle kommunens interessenter på området får
mulighed for at deltage i dialogmødet.

Forældrenævnet finder ikke, at det i høringsmaterialet fremgår om der er tale om et og
samme børnetopmøde i høringsmaterialet vedrørende IS og Høringsmaterialet vedr.
ændring af dialogmødestruktur. Hvorfor vores positive holdning er med udgangspunkt i,
at det ikke er et og som topmøde, der refereres til.
Forældrenævnet finder det dybt bekymrende, at der i en ny dialogmødestruktur ikke
lægges op til inddragelse af brugerne af kommunens SFO’er og klubber. SFO og klub
er for hvert forældrepar et selvstændigt til- eller fravalg i forhold til folkeskolen.
Et tilvalg som man betaler for på lige fod med kommunens dagtilbud. De forældre der
vælger SFO/klub til, bør derfor også have et forum hvor de kan gå i dialog og blive
hørt.
Forældrenævnet finder ikke, at en evt. ny dialogmødestruktur kan erstatte
Institutionssamrådet og det arbejde der foretages i samrådet. Ligesom det aldrig har
været et oplæg fra Forældrenævnet, at Institutionssamrådet kunne nedlægges for at
blive erstattet af eksempelvis dialogmøder.
Forældrenævnet stiller sig positivt i forhold til, at ændringen i dialogmødestrukturen ses
som et supplement til Institutionssamrådet, og som en styrkelse af de dialogmøder der
allerede afholdes på området. Ligesom Forældrenævnet stiller sig positivt overfor, en
ændring i dialogmøde strukturen såfremt disse fremadrettet afholdes med flest mulige
interessenter og giver mulighed for, at forældre fra SFO og klub også kan deltage på et
selvstændigt møde ud over et børnetopmøde.

På vegne af Forældrenævnet
Claus Holten
Formand for Forældrenævnet

DRAGØR KOMMUNE
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Høringssvar vedrørende ændring af dialogmødestruktur for 0-18 års området
Institutionssamrådet har på møde den 7. marts 2016 besluttet følgende høringssvar vedrørende
ændring af dialogmødestruktur for 0-18 års området.
Institutionssamrådet (IS) udtaler:
IS stiller sig generelt positive over for forslaget om at ændre dialogmødestrukturen for 0-18 års
området, således at der afholdes et årligt topmøde og et-to årlige dialogmøder med henholdsvis
dagtilbudsområdet, folkeskoleområdet samt kultur- og fritidsområdet.
Fra forældrenes side udtrykkes ønske om, at der udarbejdes referat af hvert dialogmøde frem for
statusnotater.

På Institutionssamrådets vegne
Janne Gundersen
Daginstitutionschef

Det følger af lovgivningen, at du til enhver tid har ret til at få oplyst, hvilke oplysninger Dragør Kommune har registreret om dig. Henvendelse herom bedes
foretaget til Borgerservice på telefon 32 89 01 00

Malene Sloth Eggers
Fra:
Sendt:
Til:
Cc:

Emne:

Jan Hahn Nørgaard <nrgaardjanhahn@outlook.dk>
9. marts 2016 20:37
Benny Brandt-Jensen
Per Juel Mauritzen; Steen Jørgensen; Jerrik Walløe; Vexoe, Tina; Kurt Christensen
(kc@112.dk); Ole Andersen (majole@privat.dk); Anne-Marie Dahl; Henriette Thorius
(Henriette.thorius@hotmail.com); Steen Nielsen
Høring om ændring af dialogmødestruktur for 0-18 års området

Kære Benny
Hollænderhallens bestyrelse har modtaget nedenstående høring om ændringen af dialogmødestrukturen for 0-18
års området.
Bestyrelsen har på bestyrelsesmødet den 7. marts 2016 haft mulighed for at drøfte forslaget. Flere af vores
bestyrelsesmedlemmer har i anden sammenhæng erfaringer fra tilsvarende mødestrukturer og alle udtrykte
positive holdninger til den foreslåede dialogmødestruktur.
Bestyrelsen havde endvidere det synspunkt, at dialogmødestrukturen kan have en svaghed idet det for deltagerne
ikke altid står et helt klart billede af mødets resultater eller hovedpunkter. Denne uklarhed er jo ganske naturlig idet
dialogen ofte foregår decentralt og netop ikke centralt.
På den baggrund vil bestyrelsen for Hollænderhallen foreslå, at dialogmødestrukturen suppleres med en
struktureret opfølgning. Ud over referatet kunne dette sikres ved at der ved de enkelte workshops eller ved de
enkelte samtale plancher osv. udpeges en "ordførende", som i plenum skal resumere hvilke input der er
fremkommet som en afslutning på mødet.
Videre drøftede bestyrelsen hvorledes tilsvarende dialogmødet på idrætsområdet også kan omfatte øvrige
aldersgrupper. Som udgangspunkt finder vi, at dialogmøder for vores brugere i alderen 18-og opefter herved ikke
tilgode ses.
Vi tænker at det fx kunne ske ved supplerede møder for aldersgruppen 18+ eller alternativt ved strukturerede fælles
møder for alle aldersgrupper inden for idrætsområdet kunne være til debat. Dette kunne fx ske kombineret med
ovennævnte forslag om en struktureret opfølgning hvor de "ordførende" sikrer opfølgning og resume i dette tilfælde
fx aldersopdelt.
Men grundliggende skal fra Hollænderhallens bestyrelsen lyde en klar tilslutning og ros til alle for initiativet.
Vi ser frem til at deltage i de fremtidige dialogmøder.
Mvh
Formand for HH-bestyrelsen
Jan Hahn Nørgaard

_____________________________
From: Steen Jørgensen < steenj@dragoer.dk>
Sent: søndag, februar 28, 2016 10:50 PM
Subject: Fwd: Høring om ændring af dialogmødestruktur for 0-18 års området
To: Steen Nielsen < steenn@dragoer.dk>, Jerrik Walløe < jerrik@walloe.dk>, Ole Andersen < majole@privat.dk>,
Tina Vexø DB formand < tina.vexoe@medtronic.com>, Jan Hahn Nørgaard formand < nrgaardjanhahn@outlook.dk>,
Kurt Christensen < kc@112.dk>, Henriette Thorius < henriette.thorius@hotmail.com>, Henriette Thorius <
holte.thorius@get2net.dk>, Per Juel Mauritzen < perm@dragoer.dk>
Kære bestyrelse
T.o.
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Bh. Steen
Med venlig hilsen
Hollænderhallen
Steen Jørgensen
Halinspektør
www.hollaenderhallen.dk
Emne: Høring om ændring af dialogmødestruktur for 0-18 års området
Kære ledere.

Vedlagt fremsendes høringsskrivelse vedr. ”Ændring af dialogmødestruktur for 0 – 18 års
området”, som
Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 2. december 2015 besluttede at sende i høring.
Der vedlægges sagsfremstilling fra BFKU’s møde den 2. december 2015 samt den
indledende dialogdrøftelse i BFKU den 7. oktober 2015.
Jeg skal bede jer sikre, at bestyrelserne bliver hørt.
Bemærk, at høringssvar senest skal være mig i hænde fredag den 11. marts 2016 kl. 09.00
fremsendt ved e-mail til bennyb@dragoer.dk

Venlig hilsen
Benny Brandt-Jensen
Sekr.chef
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DRAGØR KOMMUNE
Ungdomsskolen

Kirkevej 8 ž 2791 Dragør
E-mail: ungdomsskolen@dragoer.dk
Hjemmeside: www.dragoerungdomsskole.dk
Telefon 2964 5208
CVR-nr: 12881517

11-03-2016

Ungdomsskolebestyrelsens høringssvar er:

Ungdomsskolen ser positivt på, at mødestrukturen ændres til at være mere tværgående og
med højere frekvens end i dag.
Ungdomsskolen ønsker at fastholde, at der sættes mål for skolens indsats og at der
konstruktivt følges op på disse mål. Forslag til ny struktur afspejler ikke om dette er
tilfældet i fremtiden.

På vegne af ungdomsskolebestyrelsen.
Skoleleder
Christoffer Søe

