Høringssvar til Ballerup kommunes budget 2019-2020
Børne- og Skoleudvalget – Dagplejen.
I budget 2019-2020 er der beskrevet 5 forslag fra Direktionen, hvor der ses på mulige besparelser i
dagplejen.
Det mest vidtgående forslag er at lukke den kommunale dagpleje.
Ballerup kommune har i dag en højt kvalificeret dagpleje, som et godt tilbud til borgerne.
Den kommunale dagpleje i Ballerup har gennem en årrække været presset og udsat for gentagne
nedskæringer. Flere af de afskedigede dagplejer arbejder i dag som private /selvstændige børnepassere
med et pasningstilbud forældre i kommunen gør god brug af.
Bevares dagplejen som et kommunalt tilbud vil dagplejen, til forskel fra de private børnepassere, fortsat
være en del af den koordinerede indsats med dagplejer og pædagogisk tilsyn som en enhed samt med
kompetenceudvikling for de ansatte bl.a. set i relation til den styrkede pædagogiske læreplan. Dagplejen vil
også være en del af småbørnsløftet.
Ved kommunalbestyrelsens 1. behandling af budgettet for 2019-2020 blev indstillingen om, at Ballerup
kommune tilslutter sig ”Småbørnsløftet” tiltrådt.
Ballerup kommune vil arbejde med småbørnsløftet og ideen og formålet i punkterne for Småbørnsløftet,
kan til fulde opfyldes i den kommunale dagpleje.
LFS vil derfor påpege, at det, også af den grund er væsentligt til at bevare den velfungerende og
kvalificerede dagpleje, der allerede i dag er i Ballerup kommune.
LFS har dog bemærkning til sætningen ”Samtlige lærere og pædagoger”. Der burde stå ”Samtlige lærere og
pædagogisk personale”, da dagplejen også er en del af det pædagogiske tilbud på 0-3 års området.
Det fokus, der ønskes på den tidlige opsporende indsats og det forbyggende arbejde under punkt 2.
”Fællesskabsmodellen”, kan der netop fokuseres på i dagplejen. I dagplejen er det én og samme voksen,
der er sammen med de samme 4 børn, der er indskrevet i dagplejehjemmet, igennem hele dagen.
Dagplejeren følger hvert enkelt barn fra det starter i pasningstilbuddet og til det går videre i daginstitution
som børnehavebarn.
Der er et kontinuerligt og fagkvalificeret pædagogisk tilsyn, i Ballerup dagpleje. Det pædagogiske tilsyn,
sammen med dagplejerne og dagplejeledelsen sikrer en høj pædagogisk kvalitet for Ballerup kommunes
småbørn.
I tilfælde af dagplejerens forfald, ferie med videre, følges hele børnegruppen ad, og bliver passet i
gæstehuset, hvor der er ansat 4 dagplejere, der kan modtage op til 15 børn. Erfaringen er, at forældre og
børn er meget tilfredse med dette tilbud.
Derfor: Bevar gæstehuset som en del af den samlede kvalitet i Ballerup dagpleje.

Som mulige besparelser i dagplejen, kan det overvejes at flytte tilsynet med de private børnepassere væk
fra den kommunale dagpleje og dennes budget. Endvidere kan det overvejes at afskaffe den forlængede
åbningstid i gæstehuset.
Den kommunale dagpleje i Ballerup kommune med kvalificerede dagplejere, kontinuerlige pædagogiske
tilsyn og faglig sparring samt selvstændig ledelse lever fuldt ud op til de krav og forventninger, der kan
stilles til et godt børnemiljø og dagplejen har endvidere en høj grad af forældre tilfredshed.
LFS mener derfor, at Ballerup kommunalbestyrelse skal beslutte at bevare dagplejen, således at det også i
fremtiden, er et tilbud til borgerne.
Den 6. september 2018
På vegne af LFS
Områdeformand for dagplejeområdet
Majbritt Kronbøl

LFS er Københavns og Danmarks største pædagogiske fagforening med mere end 10.000 medlemmer og
landets eneste Enhedspædagogiske fagforening.

