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Distrikt Hedegårdens høringssvar vedr. organisatoriske placering af dagplejens ledelse

Distrikt Hedegårdens MED udvalg har gennemgået materialet om den fremtidige organisatoriske placering 
af dagplejens ledelse og vil gerne benyttet os af muligheden for, at afgive et høringssvar.

Vi forholder os positivt til scenarie 1 og ville med glæde hilse dagplejen velkommen til Distrikt Hedegården. 

Vi er bevidste om, at vi er kommunens mindste distrikt og mener, at der er flere positive muligheder for 
fremtidig dynamik og udvikling for både dagplejen og distrikt Hedegården, ved en evt. sammenlægning. Vi 
mener samtidig, at det er en fordel at distriktet ikke er større, således at dagplejen ikke vil få en 
fornemmelse af at drukne i helheden.

Ledelsesteamet vil være glade for, at byde en ny kollega velkommen og se frem til den mulighed det ville 
betyde for fremtidig fælles kvalificering og sparring.

Vi er et distrikt der gennem årene har haft mulighed for, at arbejde med en stor brede i vores tilbud i og 
med, at både Sesam og Specialgruppen har været en del af distriktet. Det betyder, at vi har mange gode 
erfaringer for hvordan man kan arbejde med fællesskab både i det pædagogiske og i ledelsessamarbejdet 
og samtidig værne om det unikke og de forskelligartede behov. Vi mener derfor, at vi er klædt godt på i 
forhold til, at tage i mod dagplejen og i fællesskab med dem, finde de gode og konstruktive muligheder for, 
at drage fordel af hinandens ressourcer og kompetencer.

I forbindelse med udviklingsforløbet omkring BAL, har Hedegårdens distrikt og dagplejen allerede udviklet 
deres samarbejde og haft flere personalearrangementer sammen. I den forbindelse giver distriktets 
personale udtryk for, at dette kendskab kommer børnene til gode bla. i forbindelse med overgang fra 
dagpleje til børnehave. Kendskabet til hinanden gør, at man får talt hurtigere og bedre med hinanden. Vi 
mener at disse erfaringer kunne udbygges således, at det også kom de børn og dagplejere til gode som bor 
uden for vores distrikt. Man kunne med fordel lave en større erfaringsudveksling, således at vi styrkede den 
sammenhængende indsats.

I forbindelse med, at Hedegårdens distriktsleder har været konstitueret dagplejeleder, har vi kunne 
konstatere, at den tættere sammenhæng også giver nogle muligheder for at arbejde med vores 
kapacitetsudfordringer på en ny måde. Helt konkret har den fornyede viden om tomme pladser i dagplejen, 
givet mulighed for at komme i dialog med nogle af de familier hvis børn det var vanskeligt at skaffe plads i 
ønskede vuggestue. Denne dialog har medført, at de pågældende familier har fået øje på muligheden for 
dagpleje og i sidste ende valgt, at tage i mod denne mulighed.

Vi afventer med spænding den politiske beslutning.
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