Til Ankestyrelsen
Protektor
Hendes Majestæt
Dronning Margrethe II
Den 15. januar 2020

Klage over usaglig opsigelse af driftsoverenskomst med Børnehuset Syd
På vegne af den selvejende daginstitution Børnehuset Syd, Greve Kommune, ønsker
Børneringen hermed at klage over Greve Kommunes beslutning om at opsige
driftsoverenskomsten med institutionen, da det efter vores opfattelse er sket på usagligt
grundlag.
Baggrunden for nærværende klage/indsigelse er Greve kommunes beslutning af 17.
december 2019 om at opsige den mellem kommunen og Børnehuset Syd indgåede
driftsoverenskomst indgået i henhold til dagtilbudslovens §19, stk. 3.
Vi ønsker at klage over flg. forhold:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Manglende forudgående inddragelse og dialog
Spørgsmål om ligebehandling
Selve grundlaget for opsigelsen
Indsats for børn i udsatte positioner
Negligering af viden og lemfældig omgang med ressourcer
Frit valg af dagtilbud?
Manglende proportionalitet

Ovenstående uddybes herunder;
Ad. 1) Vi finder det stærkt kritisabelt at Greve kommune ikke involverede Børnehuset Syd
forud for beslutningen, men i stedet blot udnytter sin styrkeposition til ensidigt at opsige
driftsoverenskomsten. Efter vores opfattelse bygger driftsoverenskomsten på en gensidig
aftale og forståelse, hvor begge parter opretholder løbende dialog om væsentlige forhold.
Det vidner om en uhensigtsmæssig brug af sin magt når kommunen træffer afgørelsen
uden forudgående dialog. Vi ønsker derfor at klage over den manglende dialog og
inddragelse.
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Ad. 2) I nærområdet ligger yderligere et kommunalt drevet dagtilbud, som har samme
problemstilling som Børnehuset Syd. Den kommunale institution indgik i kommunens
ansøgning om statslige puljemidler, med nøgletal som indikerer en mere udsat
børnegruppe end i Børnehuset Syd. Det virker påfaldende når to institutioner, med
næsten identisk børnegruppe, bliver udsat for en så uens administrativ praksis. Vi undrer
os over den manglende ligebehandling af Greve Kommunes institutioner.
Vi ønsker at klage over den manglende ligebehandling af kommunens institutioner.
Ad. 3) Som begrundelse for opsigelsen anføreres at ”Trods stor egne indsats fra ledelse
og personale i institutionen ser de mange tiltag og ressourcer desværre ikke ud til at
ændre den meget udfordrede børnegruppe, hvor børnene helt overordnet mangler
alderssvarende rollemodeller”. En række børn i Børnehuset Syd er i udsatte positioner,
og derfor er der tilført ekstra ressourcer. Medarbejder og ledelse i Børnehuset Syd har
arbejdet målrettet og intenst for at skabe gode rammer for børnene, og at sikre det
enkelte barns udvikling. Men dette arbejde tager tid. PPR har ved selvsyn konstateret
fremgang, og udtrykt ros til de resultater, der er opnået. Alle parter har været enige om at
dette er en proces, og det naturligvis tager tid.
Vi ønsker at klage over kommunen negligering af opnåede resultater, og manglende
anerkendelse af den positive proces, kommunen ved selvsyn har konstateret.
Ad. 4) Vi kan kun tilslutte os at man yder en særlig indsats for børn er i udsatte
positioner, f.eks. udviklingsmæssigt, sprogligt osv. Men det er tvivlsomt om der er
forskningsmæssigt belæg for at sige at alderssvarende rollemodeller vil have en positiv
effekt. Vi har forhørt os hos Grethe Kragh-Müller, som siger: ”Jeg har lige interviewet
socialt udsatte børn – der skal virkelig meget til for at de skal blive skoleparate – man er
virkelig på opgave i børnehaverne. Så det er helt urealistisk at tro at et børnehaveskift til
stedet med flere velfungerende børn skulle hjælpe i sig selv.” Vi finder det bekymrende at
en så vidtrækkende beslutning træffes uden forskningsmæssig belæg.
Vi ønsker at klage over det mangelfulde grundlag for beslutningen.
Ad. 5) Lederen har igennem kun 3 år opbygget en stor faglig forståelse for de problemer,
børnene har. Der er ansat en meget engageret og fagligt dygtig personalegruppe, som
arbejder målrettet for at løfte børnene. Den høje faglighed og det utrættelige arbejde for
at løfte børnene har medført bl.a. en indstilling til ”Lillebror prisen”. På link herunder kan
man høre lederen fortælle om sit arbejde i Børnehuset Syd. Greve Kommunes beslutning
om opsigelse er en total afvisning af de kompetencer, der er opbygget og en negligering
af et kæmpe arbejde. Med andre ord, man ”smider guld på gaden”. Vi mener det er en
lemfældig omgang med offentlige midler, når man smider værdifuld viden og
kompetencer ud på et ringe grundlag.
https://socialtalksonline.dk/video/redskaber-og-metoder-til-at-kortlaegge-boernegruppens-trivseler-en-noedvendighed/
Vi ønsker at klage over den lemfældige omgang med personalets viden og kompetencer.
Ad. 6) beslutningen gennemføres med stor hast. Nye børn omfordeles og allerede
indskrevne børn skal udskrives senest 1. april 2020. Uagtet et normalt opsigelsesvarsel
for en driftsoverenskomst er 9 måneder, arbejdes for en administrativ nedlukning
væsentligt hurtigere. Familier, som i dag har børn indskrevet i Børnehuset Syd, har fået
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brev om at de i begyndelsen af januar får besked om hvor deres barn fremover skal få i
dagtilbud. Omplaceringen af børn er iværksat allerede fra 1.1.2020 og dermed er
forældrenes frie valg reelt sat ud af kraft.
Vi ønsker, at klage over at kommunen tilsidesætter forældrenes ret til frit valg af
dagtilbud.
Ad. 7) Beslutningen om opsigelse afdriftsoverenskomsten og ikke mindst begrundelsen
står ikke i rimeligt forhold. Det kommunen ønsker at opnår f.eks. gennem en anden
fordeling af børnegruppen, kunne allerede i dag opnås gennem de almindelige
opskrivningsregler m.v. Det virker derfor underligt at kommunen griber til det mest
indgribende håndtag, når andre lempeligere håndtag lå lige for.
Vi ønsker at klage over den manglende proportionalitet i beslutningen.
Vi sendte ovenstående klage i udkast til Borgmester og udvalgsformand før jul i håb om
at kunne indgå i en dialog. Herefter modtog vi med forventning invitation til møde den
14.1.2020. Desværre uden at komme en dialog nærmere, og vi har besluttet at
fremsende klagen.
Dette er en ærgerlig sag, som vi håber ankestyrelsen vil behandle hurtigt. Endvidere vil vi
bede om at ankestyrelsens behandling kan få opsættende virkning for så vidt angår
opsigelsen.

Med venlig hilsen
Nete Dietrich
Direktør Børneringen

:// Kopi sendt til Greve Kommune
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