Høringssvar til Børnepasningskapacitet
Høringspunkt

3. Dagplejen
3.1. Der arbejdes henimod oprettelse af Vuggestue i alle
skoledistrikter.
3.2. Det undersøges om Landsbyordninger med vuggestue kan
løfte gæsteplejeopgaven

Høringsberettiget 3.1

Dagplejens MED

Høringsberettiget 3.2

Ullits Skoles MED og Bestyrelse, Vestrup Skoles MED og
Bestyrelse, Gedsted Skoles MED og Bestyrelse, Ranum Skoles
MED og Bestyrelse, Vester Hornum Skoles MED og Bestyrelse,
Toppedalskolens MED og Bestyrelse og Dagplejens MED og
Bestyrelse.

Høringsberettigedes
bemærkning

3.1.
Vi har pt 3 skoledistrikter der ikke har Vuggestuepladser:
Hornum, Vester Hornum og Toppedal.
Det vil formentligt få den konsekvens at der bliver kommunal
konkurrence om børnene i området og vi skal her være
opmærksomme på, at det kan få den konsekvens at dagplejen
lukker ned.
Kampen om børnene vil få konsekvenser. Driften vil påvirkes i
negativ retning uanset om det er vuggestue eller dagpleje. Der
er ikke kommet flere børn.
3.2.
Det bør afklares med tydelighed om forældrene har det frie valg
eller en gæsteplads i vuggestuen, er den gæsteplads der
tilbydes i landområderne undtaget Farsø, Aars, Løgstør og
Aalestrup.
Vi er som medarbejdere bekymret for:
 Børnene kender ikke de voksne
 Bliver normeringen dårligere end i dagplejen?
 Er vuggestuen klar til at modtage gæstebørn fra kl. 6.00,
hvis dagplejer er syg?
 Børnene vil ikke være i det lille trygge miljø, som de er
vant til med den samme voksne hele dagen.
 Er vuggestuen klar til at tage gæstebørn i
ferieperioderne: sommerferie, vinterferie, påskeferie,
efterårsferie m.m., således vores forældre ved hvornår
dagplejer afvikler.
 Hvem har tilsynet med børnene i vuggestuen? Vi
forventer det er dagplejepædagogerne, som følge heraf
belastes yderligere.
Det skal være muligt for forældrene i landområdet, at de kan få
gæsteplads i en af de 4 hovedbyer, hvis de ønsker dette. For
nogle af forældrene ligger vuggestuen måske i en anden retning
end de skal i forvejen, fx i Vegger, hvor forældrene skal tilbydes
en plads i Hornum, men forældrene arbejder måske i Aars.

3.3
Det psykiske arbejdsmiljø for såvel dagplejere og
dagplejepædagoger er under voldsomt pres for at holde 3,75.
Opgaverne prioriteres på dagplejekontoret pt. da gæsteplejen er
meget krævende. Der er mange forældre samtaler og den
enkelte dagplejer skal være obs. på, at melde tomme pladser
ind.
Dagplejepædagogerne har rigtig mange vigtige opgaver og jf.
2022 planen og ”dagplejens program” er det fx: implementering
af dagtilbudsaftalen, uddannelse i faglig ledelse, styrkedes
læreplaner, kompetencehjul, pædagogisk tilsyn og ikke mindst
den pædagogiske sparring ved den enkelte dagplejer og i
legestuerne.
Presset for dagplejepædagogerne og dagplejerne vil mindskes
væsentligt, hvis normeringen bliver sat ned til 3,5. Det får
selvfølgelig en positiv betydning for hele dagplejen – også børn
og forældre.
Der bør forhandles en konkret aftale omkring ansættelsesforhold
/ overtallige medarbejdere i dagplejen, således ledige stillinger
tilbydes dagplejere i de berørte områder.
HUSK LIGE PÅ AT DER LIGGER EN RAPPORT DER FORTÆLLER
HVOR GODT ET TILBUD DAGPLEJEN ER FOR BØRNENE.

