Notat
6. september 2020

Bilag med svar på henvendelse fra forældrebestyrelsen i Den
kommunale dagpleje angående nye retningslinjer for anvisning.
Dagplejen skrive som første bemærkning i deres henvendelse:
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.
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Det er korrekt, at pladsanvisningen i både juli og august har måtte
tilbyde forældre pladser uden for deres nærmiljø. Det forventes
også, at det kommer til at ske i de kommende måneder for at
kunne overholde pasningsgarantien i Skanderborg Kommune,
hvor hele kommunen er anvisningsdistrikt. Det er ikke kun
dagplejepladser der er sket indmeldelser i. Der er også sket
direkte indmeldelser i vuggestuer uden for nærmiljøet og som
ligger uden for forældrenes tre ønsker jf. pressemeddelelse tirsdag
d. 1. september 2020.
Det er korrekt, at der inden indmeldelsen ikke sker en dialog, da
der ikke er alternativer til de anviste pladser og at vi siden Covid19
har arbejdet med direkte indmeldelser.
Der er i henvendelsen fra forældrebestyrelsen i Den kommunale
dagpleje følgende sætning:
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.
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At dagplejen står anført som et stort anvisningsdistrikt er ikke anderledes end tidligere. Som
en konsekvens af Dagtilbudsloven juni 2018 har hver dagplejer nu sin egen venteliste, som
forældrene kan skrive op til. Dette er en klar forbedring i forhold til den tidligere mulighed
med at stå på en fælles venteliste til hele dagplejen. Prioriteringen af forældrenes ønsker til de
konkrete ventelister står som et af de øverste kriterier i forhold til de nye anvisningsregler,
såfremt de godkendes politisk.
Som det sidste adresserer forældrebestyrelsen i Den kommunale dagpleje følgende tema:
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.
Det har været undersøgt, om man juridisk kunne sætte en barriere ind, så overflytninger fra
dagpleje til vuggestue eller vuggestue til vuggestue senest kunne ske ved en given alder. Dette
ville give barnet stabilitet og forudsigelighed ved færre skift. Samtidig ville det give dagplejen
og enkelte vuggestuer en større kontinuitet i stedet for udskiftning i børnegruppen. Det har
juridisk ikke været muligt at sætte en sådan barriere ind, da alle forældre har ret til at stå til
overflytning til ét tilbud. Ved et sådan tiltag ville man fratage forældrene denne ret.
Så længe der er så stor efterspørgsel på 0-2 års pladser, at vuggestuerne er nødt til at tage
merindskrivninger ind, så vil der desværre ske dette med, at nogle af børnehusene ”fodrer sig
selv” med børnehavebørnene. Hvis det var muligt at rekruttere dagplejere i de områder, hvor
der er stor efterspørgsel, ville vuggestuegrupperne ikke skulle tage så mange ekstra børn ind
og der vil derved opnås en bedre balance mellem antal vuggestuepladser og børnehavepladser,
hvorved også dagplejebørn i højere grad ville få deres ønske børnehus/børnehave efter endt
dagplejetid.
Det skal samtidig siges, at det ikke er alle forældre, hvis børn er indskrevet i et
børnehus/vuggestue, der har ønsket det. Altså er det ikke kun dagplejens forældre, hvis ønske
vi desværre ikke kan imødekomme på nuværende tidspunkt.
Opsummerende kan det siges, at det er nogle oprigtige og berettigede bekymringer
forældrebestyrelsen for den Kommunale Dagpleje har. Det er dog ikke noget som kan løses via
justeringer i de nye anvisningsregler.
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