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Beslutning vedrørende lukning af Gersager Syd
Kære Byråd
BUPL Midtsjælland har med bekymring erfaret, at I den 16.12.2019 har besluttet at lukke den
selvejende institution Gersager Syd, og at forvaltningen nu planlægger at fordele børnene til
15 forskellige institutioner.
Vi har stor respekt for, at I reagerer, når I vurderer, at en gruppe børn ikke trives under de
aktuelle vilkår, men vi vil opfordre jer til at lade denne sag gå om for i samarbejde med bestyrelse, forældre, ledelse og medarbejdere at undersøge alternative løsninger for denne udsatte børnegruppe. Selv hvis I efter en fornyet behandling skulle fastholde lukning af Gersager Syd, mener vi det vil være afgørende, at de berørte parter bidrager med deres erfaringer
og særlige viden til en bedre løsning for børnene.
Det har ikke været muligt i denne sag, idet den – helt uforståeligt for BUPL Midtsjælland –
har været behandlet som en lukket sag. Vi mener ikke, der er noget i denne sag, der kan berettige den lukkede dagsorden.
I henhold til Greve Kommunes MED-aftale omfatter denne også de selvejende dagtilbud,
hvilket indebærer, at medarbejderne skulle have været hørt, og sagen skulle have været
drøftet i Hovedudvalget forud for, at sagen kunne behandles i Byrådet. Dette er selvsagt ikke
sket, hvilket i sig selv udgør tilstrækkeligt grundlag for, at sagen bør gå om.
BUPL Midtsjælland opfordrer til, at I genovervejer beslutningen, behandler sagen retmæssigt
i MED-organisationen og inddrager de berørte parter, så de kan bidrage til at finde den bedst
mulige løsning for børnegruppen.
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