Kære Børne- og Skoleudvalget.
Vi skriver på vegne af Dagplejens forældrebestyrelse i Ballerup Kommune i forbindelse med:
Omstillingsarbejdet 2019-2022, herunder nedlæggelse af Dagplejen.
Vi skriver til Jer, fordi vi slet ikke kan acceptere de nuværende forslag fra forslagsstiller Center for
Skoler, Institutioner og Kultur, idet besparelsen vil forringe flere tiltag for dagplejens 68 pladser
m.fl.
Der er mange fordele ved Dagplejen. På nuværende tidspunkt ses et lavt sygefravær blandt
børnene i Dagplejen. Dagplejen varetager endvidere mange forskellige børn som fx for tidligt
fødte, eller børn som har problemer med at rumme mange indtryk, eller børn som har et sensitivt
immunforsvar m. fl.
Vi vil starte med, at fortælle om hvorfor vi netop har tilvalgt Dagplejen og hvorfor vi er overbeviste
om, at det er den helt rigtige beslutning for dem og os som forældre.
Vi er ikke ét sekund i tvivl om, at Jeres dagplejemødre i Ballerup Kommune er de helt rigtige til at
varetage vores børns behov, at de kan lære dem de færdigheder de skal bruge i resten af deres liv.
Vi ønsker alle det bedste for vores børn, de skal have de bedste vilkår for, at kunne tilegne sig den
viden, som skal gøre dem til de fantastiske individer, som de nu allerede viser sig de er. For at alt
dette kan være muligt er det vigtigt at deres omgivelser er rolige, trygge, fulde af opdagelser både
i hjemmet, men også i naturen, at der er tid til leg og bevægelse, samt megen omsorg med knus og
kram. Dét nærvær, som vores børn har til vores dagplejemødre er ubeskriveligt, og det er netop
én af kerneværdierne og hovedårsagen bag, at vi har tilvalgt Dagplejen. For os forældre er det
meget vigtigt, at vi ved at vores børn bliver mødt af den samme fantastiske dagplejemor, som vi
hver især føler er det helt rigtige match for os, dag ud og dag ind. Dét er tryghed og omsorg! Og
omsorgen går begge veje - vi ønsker at passe på hinanden og vi forældre ønsker at passe på vores
dagplejemødre.
Dét, som netop gør Dagplejen i Ballerup Kommune SÅ god og unik er hele strukturen, fx
Dagplejegæstehuset, som ses et sikkerhedsnet, idet børnene kan komme derhen sammen som én
enhed i Dagplejegæstehuset ved sygdom, ferie eller kursus hos den enkelte dagplejer. Det er
meget trygt for børn, forældre, dagplejere.
Vi har læst alle jeres forslag igennem og vi har selvfølgelig til en vis grad forståelse for, at der skal
være besparelser, men der er også en lang række af de besparelser som resulterer i en væsentlig
forringelse af Dagplejens kvalitet og vil få for stor en konsekvens for, i forhold til det der kan
spares på tiltaget. Nedenfor har vi opstillet nogle mulige løsningsforslag, som vil resultere i en
række besparelser, men uden at forringe kvaliteten og essensen af dagplejen. For det sidste vi
ønsker er for alt verden, at I nedlægger Dagplejen i Ballerup.

Stillet forslag: Nedlæggelse af Dagplejegæstehuset
Som nævnt ovenover er Dagplejegæstehuset en af grundene til, at strukturen i dagplejen i
Ballerup kommune er så stærk.
❖ Det er uhensigtsmæssigt, at nedlægge Dagplejegæstehuset, da dette sted skaber trygge
rammer for børn, forældre og dagplejere. Det ses, som en klar forringelse, hvis børnene fx
skal passes hver for sig udenfor gruppen. Det vil gå ud over den daglige trivsel, da det bl.a.
vil påvirke normeringen af børn og de daglige aktiviteter. Det vil endvidere give en ekstra
belastning hos dagplejemødrene.
Der ses en generel lav fraværsprocent og sygdomsprocent hos dagplejemødrene. Vi er ikke
tvivl om, at det bl.a. skyldes at de ikke bliver presset hele tiden. De har ligeledes et
sikkerhedsnet i Dagplejegæstehuset for at forebygge evt. sygemeldinger mm.
Forslag til besparelse:
❖ At børnene på nuværende tidspunkt får mad fra økonom i Dagplejegæstehuset bidrager til
den sundhed som er vigtig for et barns trivsel. Det kan dog være en mulighed at opsige
samarbejdet mellem Økonom og Dagplejegæstehuset, og fx overgå til nemlig.com for
udbringning af mad og at maden bliver lavet af personalet selv i Dagplejegæstehuset.
(Årlig besparelse 100.00kr)

Stillet forslag: Nedlæggelse af lederstilling i Dagplejen
Det der er med til at styrke Dagplejen, er at Dagplejen betragtes som én enhed. Det en urimelig
opgave at påføre de fem andre distriktsledere i området at de også skal kunne varetage deres
dagplejernes og vores børns interesser. Det skal være en enhed som kæmper for Dagplejen og for,
at bibeholde deres kerneværdier. Det kan man ikke forvente, at fem distriktsleder ligeledes
ønsker. Det er en tidskrævende stilling, som ikke bare lige kan gøres indimellem alle de andre
daglige opgaver.
❖ Flere ledere vil skabe manglende overblik og vanskeliggøre, at holde styr på hvad der sker i
de enkelte grupper. Nærheden i gruppen vil forsvinde.
Forslag til besparelse:
❖ Der er ikke noget forslag her, da vi virkelig ønsker at se Dagplejen blive værnet som én
samlet enhed. At bibeholde nuværende og erfarne leder og pædagogisk leder vil forsat
bidrage til tryghed for børn, forældre og dagplejere.

Stillet forslag: Dagplejen- reduktion i driftsudgifter
Vi kan sagtens se fornuften i af fjerne de udvidede åbningstider i Dagplejegæstehuset, den bliver
kun en sjælden gang bruges af familierne.
Forslag til besparelse:
❖ Afskaffe udvidet åbningstid i Dagplejegæstehuset (Årlig besparelse 62.000kr)

Stillet forslag: Dagplejen- reduktion i tilsynet
❖ Færre tilsyn ses ikke som en mulighed, idet et månedligt tilsyn mellem leder, dagplejere og
børn sikrer, at børnene og dagplejernes trivsel tilgodeses. Ved færre tilsyn vil konsekvensen
blive for stor, da nuværende tilsyn bidrager til godt samarbejde og trivsel.
Forslag til besparelse:
❖ Undlade tilsyn til de private dagplejere, det vil få resurserne til at række længere.
❖ Der kan forsøgsvis afprøves at ændre tilsyn fra nuværende hver 4. uge til hver 6. uge

Stillet forslag: Nedlæggelse af Dagplejen
❖ Vi sidder nogle forældrerepræsentanter som er tilflyttere til Ballerup Kommune og hvis der
ikke tilbuddet om kommunal dagpleje var mulig, så var det ikke blevet aktuelt at tilflytte til
kommunen. Det er et pasningstilbud som er SÅ vigtigt for os, og vi kan kun formode at
resten af forældregruppen har det ligeså.
❖ I, som kommune skal passe på, at I ikke risikerer at miste mulige børnefamilier, som ønsker
at tilflytte Jeres kommune pga. Dagplejen. I risikerer, at miste rigtig mange velfungerende
og ressourcestærke familier ved at centralisere det hele. Vi ønsker ikke alle at være en del
af de store institutioner. Måske er dette et synspunkt I ikke har taget med i Jeres
overvejelser.
❖ Det skal ligeledes påpeges, at det er stressfaktor for forældre, børn og dagplejere at
Dagplejen altid er i udbud ved besparelser. De fortjener ro til for at kunne gøre deres
arbejde.
Forslag til besparelse:
❖ En højere forældrebetaling på mad på 100kr. pr. barn pr. mdr. (Årlig besparelse 80.000kr)

For at vores dagplejemødre kan styrke vores børn med deres færdigheder og for at de kan give
vores børn mest mulig omsorg, er det vigtigt, at de har ro til at gøre deres arbejde. Ro til at gøre de
ting, som giver børnene og dagplejemødrene værdi. Samværet og nærværet er utrolig værdifuldt.
For at de kan være nærværende, skal de have ro. Så sent som i efteråret 2017 var der endnu en
gang uroligheder fra kommunens side, da der var varsling om flytning af legestuen. Al den
urolighed er med til, at give det stikmodsatte resultat. I har en virkelig værdifuld enhed i Jeres
pasningstilbud. I skal passe på denne enhed. I må ikke splitte dem op. Vi kunne godt savne en
større opbakning til Dagplejen i Ballerup Kommune, det virker ikke til at være den helt store
forståelse og opbakning til Dagplejen.
Vi vil rigtig gerne mødes og tale om disse tiltag inden det er for sent.

Mange hilsner
Dagplejens Forældrebestyrelse

