Til Skanderborg Byråd

Dagplejens forældrebestyrelse han længe været optaget af, hvordan arbejdsgange og anvisningsregler i
Pladsanvisning påvirker forældre muligheder for valg af dagtilbud.
Vi har d. 22. jan i år haft besøg af Formand Trine Frengler og Næstformand Søren E. Nielsen, undervisnings
og børneudvalget. I den forbindelse præsenterede vi bl.a. følgende problemstilling set fra et
Dagplejeforældre perspektiv:
Hvordan skaber vi bedre rammer og vilkår for dagplejebørnene i overgangen fra Dagpleje til børnehave.
Efterfølgende har vi på forældrebestyrelsesmøde d. 30 juni haft besøg af chef for dagtilbud Charlotte
Styver.
Her fortalte Charlotte om, at der var nye retningslinjer for anvisning af pladser på vej. Vi har set at disse er
behandlet på Udvalgsmøde d. 19. aug.
Inden den endelige behandling i Økonomiudvalget og Byrådet vil vi gerne knytte følgende kommentarer til
de nye retningslinjer, da vi har en store bekymring for, hvordan de vil påvirke optaget i dagplejen.
Vi har på det seneste hørt om forældre, der er blevet anvist dagplejepladser meget langt fra egen bopæl
uden der har været en forudgående dialog om dette.
Vi har derfor en stor bekymring for, at dette vil forekomme i endnu højere grad, hvis I vælger at gøre
Dagplejen i hele kommunen til et samlet anvisningsdistrikt.
Vi kan slet ikke se, hvordan det kan harmonere med ønsket om, at ”skabe øget værdi for børn og forældre”.
Forældre vil kun se dette som manglende kvalitet fra Dagplejens side og dermed kan konsekvensen være
mindsket efterspørgsel til dagplejen.
Med denne begrundelse vil vi klart anbefale, at dagplejen fastholder nuværende anvisningsprocedure
tilsvarende det der i øvrigt er foreslået.
Samtidig ser vi ikke, at de nye retningslinjer overhovedet forholder sig til den ovennævnte problemstilling
”Hvordan skaber vi bedre rammer og vilkår for dagplejebørnene i overgangen fra Dagpleje til børnehave”.
Langt de fleste vuggestuebørn kommer fra integrerede institutioner og er dermed garanteret en
børnehaveplads i sammen hus, mens dagplejeforældre ikke har samme garanti for en bestemt børnehave.
Desværre føler vi at Skanderborg kommune bevæger sig væk fra: ”Mennesker møder mennesker” og over i
mod ”Mennesker møder udfordringer”.
Inden dette forslag besluttes vil Dagplejens forældrebestyrelse kraftigt anbefale, at forslaget undersøges
helt til bunds, hvor der tages udgangspunkt i børnenes tarv, og hvor økonomien spiller en mindre rolle, når
vi snakker mennesker 0-6 år der lige er startet på livet.
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