Høringssvar fra Dragør Menighedsbørnehaves forældrebestyrelse.
Bestyrelsen tilslutter sig forældrenævnets høringssvar, med følgende kommentar:
 Det giver mening at der også er et 0-18 års-dialogmøde – en rød tråd.
Høringssvar fra Forældrenævnet, som også Børnehaven Kornblomsten, Høgevængets og
Harevængets integrerede institution bakker op om:
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.
Høringssvar fra Hollænderhallens Bestyrelse:
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.
Høringssvar fra Børnehaven Sansehuset:
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.

Høringssvar fra Skolebestyrelsen, St. Magleby Skole:
Skolebestyrelsen på Store Magleby Skole har forståelse for ønsket om at ændre
dialogmødestrukturen, og ser også det hensigtsmæssige i forslaget under forudsætning af, at
følgende opfyldes:
1.Ifølge loven er der forskel i antallet af dialogmøder der er ret til. Skoleområdet har ret til 2 møder
årligt, og det forventer vi selvfølgelig at få.
2. Vi forventer at hele skolebestyrelsen kan deltage (samtidig) i alle møder
3. Vi forventer at få mulighed for at byde ind med punkter til dagsordener
4. Vi ønsker, at det ene møde holdes sammen med institutionssamrådet.
Høringssvar fra Ungdomsskolebestyrelsen:
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.
Høringssvar fra Institutionssamrådet.
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.
Høringssvar fra Køjevængets forældrebestyrelse:
Forældrebestyrelsen i børneinstitutionen Køjevænget, læner sig i høj grad op af høringssvaret fra
Forældrenævnet og stiller sig på den baggrund også positivt 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.
Forældrebestyrelsen i Køjevænget finder i lighed med forældrenævnet, 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.

Fra forældrebestyrelsen i børneinstitutionen Køjevænget lægges der endvidere også vægt på, at
der er politisk opbakning og fremmøde ved dialogmøderne.

I lighed med forældrenævnet finder forældrebestyrelsen i børneinstitutionen Køjevænget ikke,
at en evt. ny dialogmødestruktur kan erstatte Institutionssamrådet og det arbejde der foretages i
Samrådet.
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