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Høringssvar vedr. dagplejeanalysen

I BUPL Århus finder vi det meget positivt, at der forud for denne beslutningsproces
blev iværksat en dagplejeanalyse. Vi har sammen med andre relevante organisationer været indbudt til at give input til analysen. Resultatet er blevet et meget grundigt
baggrundsmateriale, der giver et meget præcist indblik i de udfordringer, som dagplejen har, samt de konsekvenser det har for de dagtilbud, der har tilknyttet dagplejeafdelingerne.
Vi hæfter os særligt ved følgende konsekvenser for dagplejeafdelingerne og de tilhørende dagtilbud:
-

-

18 ud af 19 dagplejeafdelingers budgetter hænger ikke sammen økonomisk.
Underskud i dagplejen påvirker dagtilbuddets samlede økonomi negativt.
De seneste års fald i antallet af dagplejere gør at 11 ud af 19 dagplejeafdelinger ikke længere har grundlag for egen pædagogisk leder, men i stedet
har en pædagogisk leder sammen med en af de øvrige afdelinger i dagtilbuddet.
Trods den lokale forankring, samt tidligere politisk besluttet initiativer, er det
fortsat meget vanskeligt at rekruttere nye dagplejere.

I BUPL Århus har vi 2 afgørende pointer.
For det første mener vi, at der fremadrettet skal ske en økonomisk adskillelse mellem dagplejens budget og regnskab og de øvrige daginstitutioners økonomi.
Det skal derfor ikke længere være muligt, at de midler der i dag tildeles vuggestueog børnehavepladser, ender med at blive brugt til at dække underskud i dagplejen.
Dette bør ligeledes gøre sig gældende, hvis der politisk besluttes en ny budgettildelingsmodel. Hvis der politisk er opbakning til, at dagplejen fremover skal tildeles flere
penge end i dag, skal den økonomiske ramme for budgettildelingsmodellen ligeledes udvides, ellers vil et underskud ende samme sted som nu.
For det andet mener vi, at en fremtidig organisering af dagplejen skal tage højde for
det fald i antallet af dagplejere, der efter al sandsynlighed fortsat løbende vil ske i de
kommende år. Dagplejen bør derfor organiseres i en selvstændig enhed eller i få
store afdelinger og dermed sikre en lettere skalering.
I høringsbrevet beder Rådmanden desuden om input til opskrivnings- og anvisningsreglerne.
I BUPL Århus bakker vi op om anvisningsregler, der sikrer en bedre pladsudnyttelse
i dagplejen og muliggør, at børn i dagplejen automatisk tilbydes en børnehaveplads
når de fylder 3 år.
I forhold til opskrivningsreglerne foreslår vi, at det fremadrettet også bliver muligt at
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skrive sig op til en (uspecifik) plads i dagplejeafdelingen samt til en plads i en (uspecifik) institutionsafdeling i dagtilbuddet. Dette vil betyde, at man som forældre udover
at have mulighed for at ønske en specifik dagplejer og en specifik institution også
kan prioritere en uspecifik plads.
Afslutningsvis vil vi kvittere for denne høring i håbet om at den vil bidrage til en samlet løsning ift. til dagplejens organisering og økonomi.

Dorte Kyed Søndergaard
Faglig sekretær, BUPL Århus
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