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Til dagplejens forældrebestyrelse, dagplejens MED- udvalg, Senior & 
Sundhedsudvalget, Dalby Ældrecenter samt Ældrerådet

Høring om placering af legestueaktiviteter for dagplejen i Dalby
Børn & Læringsudvalget har den 28. august 2019 besluttet, at sende forslag 
til placering af legestueaktiviteter for dagplejen i Dalby i høring i perioden 
fra den 30. august til den 30. september 2019.

Legestueaktiviteter for børn og dagplejere i Dalby har indtil maj 2019 været 
placeret i Dalby Børnehus. I 2019 har der været behov for, at stille et større 
antal vuggestuepladser til rådighed i Dalby Børnehus og dermed anvende 
det lokale, hvor dagplejens legestueaktiviteter har været placeret. Der er i 
forlængelse heraf behov for, at finde en ny løsning for placering af 
dagplejens legestueaktiviteter i Dalby for de fire dagplejere og børn i 
Dalby. 

Forslag til placering af legestueaktiviteter 

Forslag Mulighed Estimeret beløb
Forslag 1 
Kirsebærhuset

Minimums 
istandsættelse af 
Kirsebærhuset
 
Heldagslegestue

Anlægs- og 
etableringsudgifter i alt 
30.700 kr. ekskl. moms. 

Herudover kommer 
årlige driftsudgifter som 
er anslået til 67.600 kr. 
Beløbet skal fordeles 
blandt brugerne af 
huset.  

Forslag 2 
Ældrecenteret i Dalby - 
en prøveperiode

Udendørs faciliteter til 
børnene med 
mulighed for, at 
dagplejen og 
ældrecentret kan få 
glæde af hinanden. På 
de fleste ældrecentre i 
Faxe Kommune er der i 
dag ordninger, hvor 
dagplejen kommer på 
besøg
 
Halvdagslegestue

Anlægsudgift i alt kr. 
135.000

Dato 30-08-2019
j./sagsnr. 28.00.00-A00-91-19

Center for Børn & Undervisning
Undervisning
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Som bilag er vedhæftet sagsfremstilling fra Børn & Læringsudvalget den 28. 
august 2019.

Høringsfristen er den 30. september 2019
Høringssvar sendes til mailadresse tingvej@faxekommune.dk att. Center for 
Børn & Undervisning.

Høringssvarene bliver behandlet på Børn & Læringsudvalgets møde den 
30. oktober 2019.

Ved spørgsmål kan der rettes henvendelse til Anette Nygaard Bang 
anyba@faxekommune.dk eller mobil 23 63 97 48.

Venlig hilsen

Rikke Westergaard
Centerchef
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