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Dagplejens forældrebestyrelse har gennemgået kommunens scenarier for organisatorisk placering af 

Dagplejen og ønsker at uddybe vores aktuelle overvejelser vedrørende Dagplejen i Ballerup Kommune. Af 

den grund har vi udarbejdet et høringssvar til Ballerup Kommune, hvor vi har tilladt os at skrive vores eget 

forslag til en konstruering af eventuel ledelse, som kommunen ikke har anført i sin høringsskrivelse. 

I vores forslag lægger vi os tæt op af det første forslag i høringsmaterialet. Dagplejen lægges ind under 

distrikt Hedegården, og der ansættes en pædagogisk leder, der har base i gæstehuset, og som samtidig er 

knyttet til distriktets ledelsesteam. På denne måde opnås de fordele, der skitseres i model nr.1. For os, som 

forældre, er det dog vigtigt for at vi kan pege på at Dagplejen lægges ind under Hedegården, at denne model 

udvides med følgende tilføjelser:  

Dagplejen bibeholder egen bestyrelse, eget budget og er repræsenteret som hidtil ved dialogmøder med 

Ballerup Kommune.  

Begrundelsen for denne tilføjelse er, at det for os som forældre er vigtigt, at Dagplejen bibeholder nuværende 

rettigheder, som er gældende i bestyrelsen, idet vi ikke finder, det kan sidestilles med at være et husråd. Vi 

fremhæver, at forældrerepræsentationen er bedst stillet ved at forblive en bestyrelse, som er hjemlet i 

Dagtilbudslovens § 14 med egen økonomi. Som i høringsforslaget skal Dagplejen fortsat have sin egen 

økonomi, som er uafhængig af distriktets økonomi. Vi finder det dog relevant og interessant at få ret til at 

blive repræsenteret i distriktsbestyrelsen, og dermed det fællesskab som denne mulighed byder sig. Ved at 

bibeholde en bestyrelse i Dagplejen vil vi fortsat have medbestemmelse for eget budget samt drøfte 

forældreinvolverede opgaver og kunne medvirke i slutfasen af ansættelse af personale i Dagplejen. Ligeledes 

ønsker vi at fremhæve vores repræsentation ved dialogmøder som repræsentanter fra forældrebestyrelsen i 

Dagplejen, idet vores nuværende position findes udbytterig og væsentlig i forhold til de dagtilbud som 

tilbydes i Ballerup Kommune. 

 

Forældrebestyrelsen anerkender kommunens intentioner om udstrakt fleksibilitet på lederplan, hvor vi på 

nuværende tidspunkt har en konstitueret leder, hvis erfaring er godt forankret i vuggestuerne mv. i Ballerup 

Kommune.  

Forældrebestyrelsens intention er i sin enkelthed, at vi ønsker en pædagogisk leder, som fysisk befinder sig i 

Dagplejehuset på Kornvænget og som alene får et led til distriktet. Når Dagplejen har sin ”egen leder” 

ønsker forældrebestyrelsen fortsat en selvstændig beslutningsdygtig forældrebestyrelse, som Dagplejen har 

på nuværende tidspunkt. Vi har, som forældre taget et aktivt valg ved at sende vores børn i Dagpleje, og det 

skyldes bl.a. de rammer som børnene og dagplejere tilbydes.  

 

Slutteligt vil forældrebestyrelsen gerne takke for muligheden for at afgive høringssvar, så der kommer fokus 

på det unikke, vi har i Ballerup Kommune, nemlig vores fantastiske dagplejere, som engagerer sig i sådan 

omfang, at det er beundringsværdigt. Ballerup Kommune må passe på dem, lige så godt, som de passer på 

vores børn. 

 

Med venlig hilsen Forældrebestyrelsen for Dagplejen i Ballerup Kommune 


