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Høringssvar ang. Kapacitetstilpasningen af dagplejen
Hermed fremsender BUPL-Midtsjælland sit høringssvar til kapacitetstilpasningen af dagplejerne i
Lejre Kommune.
I BUPL mener vi som udgangspunkt, at Lejre Kommune har nogle rigtig gode intentioner når de ønsker at hæve den pædagogiske kvalitet i dagplejen. Dog kan vi se et par væsentlige udfordringer ved
den model der er sendt i høring, bla. ved at forestille sig at kvaliteten kan øges når budgetterne skæres.

Dagtilbudsprognose vs. Befolkningsprognosen
I henhold til de forskellige analyser der er lavet for/af Lejre Kommune kan det ses, at behovet for
pasning af 0-2 årige allerede nu overstiger den tilgængelige kapacitet i Allerslev, Osted, Kirke Såby,
Kirke Hyllinge, og Bramsnæsvig. I flere af de områder, er der dog allerede planlagt en kapacitetsudvidelse, men de nye institutioner er ikke så langt i planlægnings-/ byggeprocessen endnu. Et øget behov for pasning kan således ikke imødekommes inden for den nærmeste tid.
Desuden bør der tages hensyn til at analysen for pasningsbehovet, grundet den nye befolkningsprognose, bør opjusteres. Således at forventningerne til kapacitetsudvidelsen også tager højde for den
ændrede befolkningsprognose samt tendensen der er i Lejre Kommune til at forældrene i højere grad
tilvælger vuggestue. Hvilket igen kan øge kapacitetsbehovet

Fysiske rammer til ekstra 40 børn og 10-14 voksne
Lejre Kommune foreslår at samle alle dagplejens legegrupper på 3 institutioner, beliggende centralt i
kommunen. I forhold til de tal der er meldt ud, så drejer det sig i om ca. 40 børn i alderen 0-2 år samt
10-14 dagplejere pr. institution.
Når dagplejerne og deres børn skal ind i en eksisterende institution skal det sikres at de pågældende
institutioner har fysiske rammer og dimensioner der kan klare det ekstra antal børn, da den kommunale legestue skal betragtes som en fast arbejdsplads. Dette gælder både i forhold til m2 pr. barn
samt øvrige velfærdsfaciliteter. Det betyder bl.a. at:
•

Sundhedsstyrelsens udsendte forordningen om hygiejne i daginstitutioner siger at der bør
være to toiletter og 2 håndvaske/ en vaskerande med 2 haner for hver 20 børn. Det betyder
at de eksisterende institutioner bør være dimensioneret med op til 4 toiletter og 4
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•
•
•

håndvaske ekstra, for at kunne håndtere legegruppebørnene hvis dagplejerne kommer samtidig til legestuerne.
Da der er tale om børn i alderen 0-2 år, skal der også være ekstra puslepladser og kapacitet
til de flere børn
Der skal stilles sovepladser samt liggehal til rådighed for børnene da de er så små at de har
behov for at sove midt på dagen.
Der skal stilles toiletter og spisepladser til rådighed til dagplejerne.

Opbygning af pædagogisk kvalitet
Som udgangspunkt lyder det rigtigt godt at dagplejerne skal øge den pædagogiske kvalitet, hvilket vi i
BUPL kun kan bakke op om. Udfordringen kommer nok mere i den praktiske udførelse af dette. I administrationens oplæg tænkes tilknytningen til en institution at styrke erfaringsudvekslingen mellem
dagplejere og pædagoger i faglige fællesskaber der skal skabe grobund for inspiration, refleksion og
opbygningen af gode læringsmiljøer.
Det vil også være et ønskescenarie, men i pædagogernes virkelighed/hverdag er det som udgangspunkt ikke tid eller mulighed for at reflektere og evaluere. Og, den løbende besparelse/ effektivisering der sker på området (besparelse på 1% i 2019, ingen pris- og lønfremskrivning i 2020 og 2021)
gør også at ressourcerne er så pressede at pædagogerne som helhed ikke har mulighed for at leve op
til dagtilbudsreformens intentioner.
I en sådan hverdag vil der således sjældent være ressourcer til også at skulle opbygge en pædagogisk
kvalitet sammen med dagplejerne.
Noget andet vi i BUPL hæfter os ved, er beskrivelsen af at den tættere sammenhæng og tilknytning til
institutionerne vil give mere fleksibilitet i forhold til pasning ved sygdom eller ferie. Vi er uklare på
hvorvidt der lægges op
til at det er institutionerne der tænkes at
dække ind ved sygdom
og/ eller ferie. Hvis dette
er tilfældet, er det nødvendt at tilfører flere ressourcer til institutionerne for at de med kort
tidsfrist skal kunne håndtere flere børn end de er
normeret til. Hvordan
tænkes det indfaset på
de pågældende institutioner?

Placering af legestue i 3 større byer
Et af argumenterne for at samle legestuerne i de 3 større byer, og dermed fjerne dem fra deres nærmiljø, er at ”legestuen skal ligge et passende sted så man også kan komme til legestuen med offentlige transportmidler”. Hvordan tænkes det brugt i praksis eftersom de fleste busser kører med timedrift? Et eksempel er bus 236 fra Kirke Såby til Hvalsø der lander på Hvalsø station minuttal 49 og afgår igen minuttal 11. Det giver ikke forældrene mulighed for at nå at ankomme og aflevere deres
børn og stadig nå bussen tilbage. Der er i vores øjne derfor tale om en væsentlig forringelse af tilbuddet, med mindre forældrene kører deres børn i egen bil.

Alternativer
For at sikre en bedre integration af de 0-2 årige samt understøtte den tendens der er i kommunen
hvor forældrene i højere grad søger vuggestueplads til deres børn, kunne et andet alternativ være at
overveje at udvide udbuddet af vuggestuepladser i de områder hvor der er mange dagplejere og meget få vuggestuepladser. Hvilket gør sig gældende i det gamle område ”C”, ved Kirke Hylling og
Bramsnæsvig, hvor behovet for pasning af 0-2 årige allerede nu overstiger den nuværende kapacitet.
Det vil også give mere økonomisk bæredygtige institutioner på længere sigt.
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