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Forslag til ny organisering af dagplejen i områderne
Kildedam og Skovvejen
Område Kildedam har 7 kommunale dagplejere, fordelt således, 4 i Tølløse, 2 i St. Merløse og
1 i Ugerløse. Dagplejere bosat i Vipperød/Ågerup, som også hører til Område Kildedam, har
siden 2016 været organiseret under Holbæk By.
En dagpleje med 7 dagplejere er en for lille organisation til, at der kan opretholdes en
selvstændig ledelse af dagplejen i et område. Dagplejerne i område Kildedam har derfor siden
2016 delt leder med et af områdets børnehuse. Den pågældende leder har gennem en længere
periode været sygemeldt og er fratrådt med udgangen af oktober 2018.
I april 2018 gav dagplejernes arbejdsmiljørepræsentant (AMR) og tillidsrepræsentant (TR) for
dagplejen overfor områdelederen, udtryk for en oplevelse af en tiltagende nedprioritering af
ledelse af dagplejen i Område Kildedam begyndende i 2016.
Ovenstående skal ses i lyset af, at både dagplejerne og områdeleder oplever, at det er vigtigt
at dagplejen prioritere ledelsesmæssigt og at der ledelsesmæssigt er det fornødne kendskab til
dagplejens særlige rammer for, at kunne sikre kvaliteten og styrke fagligheden i dagplejen.
På baggrund af ovenstående udfordring har områdelederne fra hhv. områderne Skovvejen og
Kildedam nu udarbejdet nærværende forslag til en model, hvor den nuværende dagpleje i
Kildedam sammenlægges med dagplejen i Skovvejen. Skovvejens dagpleje har en volumen
som kan opretholde selvstændig ledelse, og Kildedam og Skovvejen har allerede etableret et
samarbejde omkring forskellige opgaveløsninger f.eks. morgentelefonen.
Den påtænkte model ligner den model, der i forbindelse med vedtagelsen af budget 2015 blev
lavet for dagplejen i det daværende distrikt Kildevang (Ågerup og Vipperød), hvor Kildevangs
dagpleje blev samlet med dagplejen i Holbæk by, som i dag via en samarbejdsaftale med de to
børnehuse i Ågerup og Vipperød også dækker dette område.
Aftalen med Holbæk By omfatter i dag 5 dagplejere samt tilsyn med 2 private
pasningsordninger, der alle er beliggende i området Ågerup og Vipperød (postdistrikt 4390).
Erfaringerne med den nuværende model for dagplejen i Ågerup og Vipperød er meget positive.
Der er et godt samarbejde og aftalen betyder blandt andet, at de 5 dagplejere oplever, at de
får imødekommet deres behov for en dagplejespecifik kompetenceudvikling.
De 7 dagplejere i område Kildedam har givet udtryk for, at de meget gerne vil referere til den
pædagogiske leder for dagplejen i Skovvejen og indgå i et større kollegafællesskab med andre
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dagplejere. Men de er bekymret for, hvad en ny organisering vil betyde for deres fremtidige
tilknytning til Kildedam og deres medarbejderindflydelse i MED-udvalg og forældrebestyrelse.
Forslaget til en ny organisering af dagplejen for de to områder er baseret på følgende
principper:
Den fremtidige dagpleje for de to områder forankres i området Skovvejen ledelsesmæssigt og
økonomisk. Foruden området Skovvejen dækker den ny organisering af dagplejen område
Kildedam med undtagelse af lokalområderne Vipperød og Ågerup.
Det betyder:


At forældre med børn i en dagpleje, der er beliggende i område Kildedam med
undtagelse af lokalområderne Vipperød og Ågerup udgør sammen med forældre, der
har børn hos en dagplejer bosiddende i området Skovvejen den ny dagplejes
forældregruppe, der ud af deres midte vælger forældreråd samt dagplejens
repræsentant til forældrebestyrelsen i området Skovvejen.



At dagplejere bosiddende i område Kildedam med undtagelse af lokalområderne
Vipperød og Ågerup er ansat i området Skovvejen. Som ansatte i området Skovvejen er
de i lighed med øvrige dagplejere i området omfattet af området Skovvejens
personalepolitik, samt sikres inddragelse og indflydelse på deres arbejdsforhold via den
samlede dagplejes repræsentant i Skovvejens MED.



At ansvaret for tilsynet med de private pasningsordninger i området er forankret i
området Skovvejen (pt. drejer det sig om 3 private pasningsordninger).



At ændringen ikke berør lokalområderne Vipperød og Ågerup (postdistrikt 4390).

Barnets og familiens tilknytning til lokalområderne sikres ved:


Lokale legestuer fortsætter uændret. Dvs. børn indskrevet hos dagplejere i St.
Merløse og Ugerløse går fortsat i legestue i Huset i St. Merløse, og børn indskrevet i
Tølløse går i legestue i Midgård.



Generelt samarbejde med børnehusene, herunder gæstepleje, fortsætter uændret. Dvs.
børn indskrevet hos dagplejere i St. Merløse tilbydes gæsteplads i Huset. Børn
indskrevet i Ugerløse tilbydes gæsteplads i Elletoften, og børn indskrevet i Tølløse
tilbydes gæsteplads i Midgård.



Overleveringsmøde og besøgsaftaler. Dvs. at overlevering fra dagpleje til
børnehuse aftales mellem forældrene, dagpleje og børnehuset.

Dagplejernes tilknytning til lokalområderne sikres ved:


Deltagelse i uddannelse om brug af Kompetencehjulet samt eventuelle andre
pædagogiske redskaber, der særskilt anvendes i Kildedam.



Deltagelse i lokale arrangementer



Legestuerne i de lokale børnehuse fortsætter
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Kapacitetstilpasning for dagpleje i Kildedam sker (i lighed med de øvrige områder) efter
gældende principper for dagplejens gennemsnitsindskrivning i Holbæk Kommune på 3,6 barn
pr. dagplejer pr. år.
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