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Bilag 1 Opsummering af høringssvar

Afsender Opsummering Forslag
MED-udvalg område 
Vest

 Forholder sig kritisk til niveauet af istandsættelse af 
Kirsebærhuset herunder lugtegener

 Forholder sig kritisk til, at dagplejen får en årlig 
merudgift til drift på kr. 67.600 i Kirsebærhuset

 Gør opmærksom på, at der er behov for en 
heldagslegestue i stationære lokaler

 Børn og dagplejere i Dalby bør stilles lige med den 
øvrige dagpleje i Faxe Kommune

 Ser muligheder for en heldagslegestue i Dalby 
Ældrecenter under forudsætning af, at der tildeles 
lokaler på Dalby Ældrecenter

Forholder sig kritisk til begge forslag

Forslår, at dagplejen tildeles lokaler i 
Dalby Ældrecenter

Dagplejens 
forældrebestyrelse

 Ønsker, at der stilles et ensrettet tilbud til rådighed for 
dagplejen i Dalby

 At der tilbydes heldagslegestue en gang ugentligt 
 At der sikres en økonomisk ramme til håndtering af 

restaurering, indretning mv.
 Forholder sig kritisk til forslag om halvdagslegestue 

Forslag 2 under forudsætning af, at der 
etableres heldagslegestue i Dalby 
Ældrecenter samt sikring af økonomi til 
indendørsfaciliteter

Dato 01-10-2019
j./sagsnr. 28.00.00-A00-91-19

 

         Center for Børn & Undervisning
Undervisning
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(forslag 2)
 Præcisere, at der er behov for indendørs faciliteter
 Ser at der er gensidige muligheder for samvær mellem 

ældre og børn
 Forholder sig kritisk til beløbet, der forslås til 

istandsættelsen af Kirsebærhuset
 Bekymret for at det kan være sundhedsskadeligt at 

opholde sig i Kirsebærhuset
 Forholder sig kritisk til, at dagplejen får en årlig 

merudgift til drift på kr. 67.600 i Kirsebærhuset
Dalby Ældrecenter  Er positiv stemt for relationerne mellem børn og ældre 

ved besøg
 Ser ikke, at der er de fornødne fysiske rammer på Dalby 

Ældrecenter til etablering af legesstuefaciliteter for 
dagplejen

 Ser ikke, at der kan disponeres over fælles rummet på 
Dalby Ældrecenter, idet det udgør en del af de ældres 
husleje

 Forholder sig kritisk til, at dagplejen evt. skal have 
heldagslegestue på Dalby Ældrecenter

 Ønsker ikke at græsplænen på den sydlige del 
anvendes til dagplejen



Ønsker ikke, at Dalby Ældrecenter bliver 
en del af legestueaktiviteter for 
dagplejen

Ældrerådet  Er positiv stemt for relationerne mellem børn og ældre 
 Er positive for placering af legestuefaciliteter i Dalby 

Ældrecenter under forudsætning af, at der er den 
fornødne plads

 Er positive for placering af legestuefaciliteter i Dalby 
Ældrecenter under forudsætning af, at Dalby 

Forslag 2 under forudsætning af, at der 
er den fornødne plads og at Dalby 
Ældrecenter er positivt stemt for 
forslaget
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Ældrecenter også er positiv stemt for forslaget
Senior & 
Sundhedsudvalget

 Flertallet peger på forslag 1
 Ønsker en uddybning af forslag 2 
 Påpeger at der ved forslag 2 er behov for, at tilgodese 

både børn og ældres præmisser jf. arbejdsmiljø, 
aktiviteter og serviceniveau

 Ser at det er en forudsætning, at legestueplaceringen 
kan fungere som heldagslegestue

Forslag 1


