Kære Børne- og Skoleudvalget.
Vi skriver på vegne af Dagplejens Forældrebestyrelse i Ballerup Kommune i forbindelse med:
Dagplejens legestue i Birkegården – forslag til flytning.

Vi skriver til Jer, fordi vi ikke kan acceptere de nuværende forslag fra forslagsstiller Børne- og Skoleudvalget,
idet en flytning af legestuen vil forringe flere tiltag for dagplejens 68 pladser m.fl. Der er mange fordele ved
nuværende legestue, da den nu er indrettet til børnenes motoriske udvikling, til leg og læring og bidrager til
faglig sparring mellem dagplejere. I legestuen får børnene mulighed for at lave rytmik, hvilket stimulerer
deres sanseapparat og motoriske udvikling. Dagplejere udarbejder nye læreplaner, hvilket bidrager til
børnenes psykiske, fysiske og sproglige udvikling.
Legestuen er indrettet af Dagplejens egne dagplejere i deres fritid, hvilket afspejler det engagement der er
for at få en indbydende og behagelig atmosfære, som samtidig bidrager til leg og læring for børnene. Dette
engagement fra dagplejerne værdsætter vi som forældre meget højt.
Dagplejerne er på nuværende tidspunkt inddelt i grupper af 3 og 12 børn, og de har hver især en hel fast
dag om ugen hvor de er i legestuen, som betyder, at forældre afleverer og henter deres børn der. Denne
kontinuitet og stabilitet vil forringes ved en flytning af legestuen, og ikke leve op til den kvalitet som
dagplejen i dag består af. Legestuen anvendes ligeledes også til familiearrangementer som sommerfest,
høstfest og julehygge i legestuens faciliteter.
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 hjemmene og i deres
legestue. Dagplejens varemærke er RO TIL AT GRO. Den ro er gennem årene blevet forstyrret flere gange,
da Dagplejens legestue er flyttet 5 gange på 8 år, hvilket ikke er optimalt. Den forstyrrelse bidrager til, at
skabe utryghed i dagplejernes arbejdsmiljø gentagne gange, og i samfundsperspektiv bidrage til at der ikke
er nær så mange ansøgere til jobbet som ny dagplejer. En ro omkring vores dagplejere bidrager til ro
omkring vores børn og de fremtidige børn som skal gå i Dagplejen i Ballerup.
Dét nærvær, som vores børn har til vores dagplejer 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 dagplejer, 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 dagplejere. Dét, som netop gør Dagplejen i Ballerup Kommune SÅ
god og unik er hele strukturen. At beholde legestuen bidrager til den tryghed som betyder meget for børn,
forældre, dagplejere. Vi har læst alle jeres forslag igennem og vi har selvfølgelig til en vis grad forståelse for,

at der skal findes en løsning, men de nuværende forslag vil resulterer i en væsentlig forringelse af
Dagplejens kvalitet og vil få en større konsekvens end det der kan er beskrevet i jeres forslag.
Nedenfor har vi opstillet nogle mulige løsningsforslag, som vil resultere andre muligheder, men uden at
forringe kvaliteten af dagplejens legestue.

Stillet forslag 1: Den tidligere tandklinik
Som beskrevet ovenover vil en flytning til tandklinikken forringe Dagplejens tilbud.
Forslag til anden mulighed:
-

Ombyg tandklinikken så den kan modtage storebørns-grupper fra hele distriktet, børnene kan
sagtens løbe over til Globens legeplads, hvormed en etablering af legeplads er en besparelse.

-

Ryk Sesam ud og over i tandklinikken, hvormed der skabes plads i Globen

Stillet forslag 2: Dagplejehuset
Som beskrevet ovenover er struktur en væsentlighed og Dagplejehuset faciliteter for små, idet
personalerummet og tilsynspersonale skal nedlægges for at skabe tilsvarende faciliteter som de har nu.
Ligeledes vil strukturen blandt dagplejerne ændre sig, da de kun kan være 2 dagplejere og 8 børn i legestue,
mod de nuværende 3 dagplejere og 12 børn. En påtvungen rotation vil skabe uro blandt vores dagplejere.
Det vil skabe en forringelse på det nuværende tilbud Dagplejehuset tillader for pasning af børn på grund af
sygdom eller ferie.

Forslag til anden mulighed:
-

Ryk Sesam ud af Globen ud i distrikterne og lad kompetencerne følge med.

Stillet forslag 3: Midgård
Det stillede forslag virker ikke velovervejet, idet det på nuværende tidspunkt er et tilbud til børn og unge
med særlige behov. De særlige behov kræver forudsigelighed og hensynstagen, da deres behov er andre
end Dagplejens børn med almene behov. Ligeledes har Midgård ikke liggehal, legeplads, personalerum,
pusle/toilet faciliteter.

Forslag til anden mulighed:
-

Midgård har tidligere været børnehave for 20 børn, så evt. indret den til dette, og anvend
faciliteterne i Præstevænget til børn og unge med særlige behov.

-

Anvend det ene halvdel af pavillonen i nuværende legestue til de ”nye” børn

-

Sæt en ny pavillon op på den store græsplæne på Birkegården legeplads område

Vi har i Forældrebestyrelsen i Dagplejen drøftet en mere langsigtet og permanent løsning på Dagplejens
faciliteter.
Andre muligheder:
-

Find et hus med mulighed for at rumme alle Dagplejens faciliteter under et tag, eks. i en stor villa.
Huset skal kunne rumme Dagplejehuset, Leder, Tilsyn og Legestue. Evt. se hvordan Farum,
Vallensbæk og flere andre kommuner har fokuseret på denne løsning.

Legestuen er bare en del af den Dagpleje som vi er mange som holder af. Det er der vi vil blive. I efteråret
2017 var der endnu en gang uroligheder fra kommunens side, da der var varsling om flytning af legestuen.
Sidste år var overvejede kommunen at nedlægge Dagplejen grundet besparelser og i den forbindelse blev
Dagplejen på et møde i 2018 lovet af Borgmesteren, Anne Vang og Ulla Blom at vores dagplejere ville få ro i
Dagplejen, og nu igen er Dagplejen for skud. Giv vores dygtige dagplejere ro så de ikke søger væk, og vil
tiltrække nye dagplejere til at fastholde det gode tilbud, der tilbydes her i kommunen. I må forstå at den
uro påvirker vores dagplejere. I må vide I har virkelig en værdifuld enhed i dette pasningstilbud. I må passe
på dem, lige så godt som de passer på vores børn.

Vi ser frem til, at drøfte andre muligheder med Jer.
Mange hilsner
Dagplejens Forældrebestyrelse i Ballerup

