Dagplejens styrker
Dagplejen har nogle styrker i forhold til vuggestue og integrerede institutioner:
•

Sensitive børn og børn med særlige behov vil ikke kunne trives i en integreret institution pga.
de store rammer, større antal børn og skiftende personale.

•

Projektet vedr. præmature: Anjas og Malenes erfaringer og valg.

•

Børn uden særlige behov har også behov for de små rammer – ikke alle kan rumme at skulle
forholde sig til for mange plejepersoner og børn.

•

Tilknytning: Små børn der netop forlader deres primære omsorgspersoner, vil have
nemmere ved at knytte sig til en primær plejeperson og få børn end mange forskellige
voksne og børn. Det giver mere ro for dem, så de kan forholde sig til alle de nye indtryk.

•

Hvordan påvirker det børns tilknytningsevne at de skal forholde sig til for mange
plejepersoner i de første år? Hvad gør det for deres videre udvikling i livet?

•

Dagplejen skal ikke reduceres til KUN at være et tilbud for børn med særlige behov.

Økonomi
•

Nettoprisen for en vuggestue er større end for dagpleje (13704 vs. 9712)

•

Større forældrebetaling: 1000 kr. + eventuel transport

•

Overforbrug i dagplejen: Afskedigelser slår først igennem sidst på året og giver overforbrug

•

Der er en vis sandsynlighed for at flere afskedigede dagplejere vil vælge at blive private
børnepassere - på trods af at de egentlig ønsker at fortsætte som kommunale dagplejere.
Derved forsvinder kundegrundlaget i lokalområderne til kommunale tilbud
I nogle områder er de private meget stærke – disse tiltag kan være med til at øge denne
trend.
• Ventelister
• Usikkerheden ved at vælge dagpleje, hvis man risikerer at skulle skifte. Kan få nogle
til at vælge vuggestue eller privat børnepasser alene af den årsag.
Hvilke børn vil I fylde vuggestuepladserne med (data fra Per)?
Hvordan bliver problemet med faldet på 200 børn løst ved at oprette vuggestuepladser?

•

•
•
•

Økonomi i at børn med særlig behov vil i vuggestue have brug for evt. støttepædagog, og det vil
være en meget dyr løsning hvis det drejer sig om alle timerne. Ofte vil de særlige behov hos børnene
ikke være noget de "vokser" fra i perioden 0-3år.

Politisk beslutning
•

Administrationen mener at man tilgodeser at Lejre er en landkommune i deres forslag i kraft
af dagplejere og det øvrige netværk af børnehaver – hvorfor mener UBU ikke at det er
tilstrækkeligt?

•
•







Hvorfor lukke fyldte dagplejer i et lokalområde for at tilbyde vuggestuepladser til børn fra et
andet område af kommunen?
Kan UBU bekræfte at man ikke fyrer dagplejere før vuggestuepladserne er fyldt op, og der er
tomme pladser i dagplejen? Det bør være dagplejen, der bestemmer i hvilke områder skal
fyres – ikke politikerne.
161  69 dagplejere. Vent til der er børn til vuggestuerne.
Lad være med at forsøge at løse problemet med for mange børnehavepladser ved at
nedlægge dagplejepladser.
Hvad ønsker kommunalbestyrelse? Store institutioner eller små institutioner? Den
nuværende zigzag-kurs giver ikke mening, når de vil lukke skovvejen, men opretholde Bøgen
og Avnstrup, der mangler børn.
Carsten Rasmussen sagde flere gange til dialogmødet 10/11: Hvis vi skal redde Bøgen.
Hvorfor er det en topprioritet at redde Bøgen, når man f.eks. har Birken, som ikke kræver de
samme investeringer og har bedre forhold? Hvorfor kan forældrene i Bøgen ikke flyttes
andre børnehaver (Kirke Hyllinge, Gevninge)?

Bevarelse af det lokale liv




Lejre var en kommune, der bygger på det lokale. Det er forkert at prøve at centralisere, da
det er vigtigt at bevare det lokale for at fastholde liv i hele Lejre. Det nære betyder mere for
mange end at vælge et kommunalt tilbud.
Hvordan skal man tiltrække nye borgere og fastholde de gamle, hvis der ikke er kvalificerede
tilbud?

Fremtiden
•

•

•

De politiske beslutninger er med til at påvirke hvilke valg folk træffer for deres børn - også
valget om at få flere børn. Hvis det bliver for svært at få livet til at hænge sammen, har det
betydning for nogle.
Vær opmærksom på hvor lille dagplejen kan blive og stadig hænge sammen, så børn og
dagplejere er sikret en god dag. Hvornår er dagplejen reduceret så meget at det ikke
længere er et kvalificeret tilbud?
Man skal ikke lukke helt ned for områder, men have et bredt tæppe af dagplejere, da det er
vigtigt at have mulighed for dagpleje i yderområderne.

Alternative forslag
•
•
•

Brug pengene der er sat til side til øgede åbningstider/færre lukkedage til at reducere
besparelser.
Uddannelse af pædagogmedhjælpere – brug lidt færre penge og brug nogle af pengene til at
reducere besparelser – brug i stedet længere tid.
Vær lidt mindre ambitiøse på andre punkter

