
Høringssvar   vedr.    placering   af   legestueaktiviter   for   dagplejen   i   Dalby  
 
Først   og   fremmest   vil   vi   gerne   anerkende,   at   BLU   nu   har   valgt   at   inddrage   bl.a.   dagplejens  
forældrebestyrelse   i   beslutningsprocessen   om   de   fremtidige   legestueaktiviteter   i   Dalby,   tak  
for   det.   Vi   læser   med   interesse   de   to   forslag   om   hhv.   anvendelse   af   Kirsebærhuset   (forslag  
1)   og   Dalby   Ældrecenter   (forslag   2).  
 
Af   Ny   Styrket   Læringsplan   som   alle   daginstitutioner   i   kommunen   arbejder   med,   fremgår   det  
bl.a.,   at   det   er   væsentligt   at   ”...værne   om   børnenes   initiativ,   fantasi   og   virkelyst”   og   at   sikre  
“...organisatoriske   rammer   og   et   læringsmiljø,   der   muliggør,   at   børnene   oplever   nærhed,  
trivsel,   læring,   udvikling   og   anerkendende   relationer”.  
 
Overordnet   set   ønsker   Dagplejens   Forældrebestyrelse   således,   at   der   i   legestueaktiviteterne  
i   Faxe   Kommune   bl.a.   er   fokus   på:  

- At   der   stilles   legestueaktivitet   til   rådighed   for   samtlige   Dagplejere   og   dagplejebørn   i  
Kommunen   -   og   at   tilbuddet   er   så   ensrettet   på   tværs   af   kommunens   geografi   som  
overhovedet   muligt.  

- At   der   tilbydes   heldagslegestue,   hvor   forældrene   afleverer   og   henter   barnet   i  
legestuen   (i   forslag   2   høringsmaterialet,   er   der   lagt   op   til   halvdaglegestue,   hvilket   vi  
stiller   os   uforstående   overfor)  

- At   der   tilbydes   legestueaktivitet   1   x   ugentligt   til   alle   børn   og   dagplejere.   Grundet   stor  
tilgang   til   Dagplejen   i   Haslevområdet,   er   der   for   tiden   mangel   på   kapacitet   i   Haslev,  
hvilket   betyder,   at   nogle   børn   kun   kan   komme   i   legestue   hver   anden   uge.   

- At   der   sikres   de   økonomiske   rammer   til   fortsat   restaurering,   indretning,   materialer  
etc.  

 
I   det   fremsendte   høringsmateriale,   er   vi   blevet   bedt   om   at   forholde   os   til   2   specifikke   forslag.  
Ingen   af   disse   forslag   tilsvarer   de   nuværende   tilbud   i   hhv.   Haslev   og   Faxe.   Vi   vil   dog   alligevel  
anbefale,   at   der   etableres   legestueaktivitet   i   Dalby   Ældrecenter   (forslag   2)   med   den  
væsentlige   præcisering,   at   der   bliver   tale   om   heldagslegestue   samt   sikres   økonomi   til  
indendørsfaciliteter.  
 
Heldagslegestue   fremfor   halvdagslegetue  
Legestueaktiviteterne   i   kommunen   er   ikke   blot   et   aktivitetstilbud   til   børnene,   men   i   høj   grad  
også   en   mulighed   for   faglig   sparring   dagplejerne   i   mellem.   De   får   via   legestuen   mulighed   for  
at   få   en   anden   professionel   vinkel   på   eventuelle   udfordringer   de   møder   hos   børnene,   i   en  
hverdag,   hvor   dagplejerne   ellers   er   meget   alene   om   samværet   med   børnene.  
I   forlængelse   heraf,   er   det   vores   overbevisning,   at   en   halvdagslegestue   ikke   vil   være   muligt  
at   gennemføre   i   praksis.   Skal   forældrene   aflevere   ét   sted   om   morgenen   og   hente   et   andet  
sted   om   eftermiddagen?   Hvordan   skal   dagplejerne   fragte   børnene   hjem   til   egen   adresse  
midt   på   dagen?   Hvad   med   børnenes   barnevogne,   puslegrej,   skiftetøj   mv.   -   hvem   skal   fragte  
det   fra   ét   sted   til   et   andet   i   løbet   af   dagen?   Hvis   det   er   tanken,   at   dagplejeren   først   møder   op  
i   legestuen   når   alle   børn   er   mødt   ind,   dvs.   potentielt   først   kl.   9   og   skal   være   tilbage   igen  
inden   frokost/middagslur,   så   efterlader   dette   max   1½   times   legestueaktivitet   for   de  
pågældende   børn   og   dagplejere   -   Og   dermed   minimal   tid   til   det   vigtige   pædagogiske   arbejde  
og   den   faglige   sparring   dagplejerne   imellem,   der   foregå   i   regi   af   legestuerne.  
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Behov   for   indendørsfaciliteter  
Dagplejegruppen   i   Dalby   består   af   4   dagplejere   med   tilsammen   16   børn   tilknyttet.   De   har   et  
rigtig   fint   samarbejde   i   dagligdagen   og   mødes   i   sommermånederne   på   frivillig   basis   rundt  
omkring   på   kommunens   legepladser   i   formiddagstimerne.   I   de   våde/kolde   måneder   er   der  
imidlertid   behov   for   et   sted   at   mødes   indendørs,   hvor   børnene   kan   udvikle   sig   i   en   større  
børnegruppe,   gøres   klar   til   det   lidt   mere   hektiske   miljø   i   børnehaven,   og   hvor   dagplejerne  
kan   bruge   hinandens   faglige   ekspertise   -   fuldstændig   tilsvarende   den   mulighed   dagplejere  
og   børn   har   i   hhv.   Haslev   og   Faxe-området.  
 
Dalby   Ældrecenter  
Der   er   generelt   set   gode   erfaringer   fra   kommunens   plejecentre,   der   på   fast   basis   får   besøg  
af   dagplejerne,   jf.   bl.a.   Lindevejscentret   i   Faxe.   Ved   at   oprette   legestueaktivitet   i   forbindelse  
med   Dalby   Ældrecenter,   vil   relationerne   mellem   børn   og   ældre   udvikles,   der   vil   være   fælles  
aktivitetsflader   som   både   børn   og   ældre   kan   få   glæde   af,   og   børnenes   rutiner   og   øvrige  
aktiviteter   vil   lejlighedsvis   kunne   involvere   de   ældre   til   glæde   og   morskab   for   alle   parter:  

- Børns   umiddelbarhed   åbner   for   dialog,   der   bages   måske   ”kager”   til   den   ældre   i  
sandkassen,   eller   der   tegnes   ved   bordet,   mens   den   ældre   sidder   ved   siden   af   i  
samtale   med   barnet.  

- Den   ældre   kigger/betragter   børn   i   bevægelse   og   leg,   til   gensidig   glæde   –   børnene   vil  
kunne   opleve   sig   som   særligt   betydningsfulde   i   de   ældres   liv.  

- De   ældre   kan   have   gavn   af   de   fysiske   rammer   og   nyde   de   etablerede   læringsmiljøer  
hele   døgnet;   fx   kan   den   demente   borger   besøge   et   hyggeligt   børnemiljø   med   en  
gammeldags   sofa   med   kendte   klassiske   børnebøger   og   et   legemiljø   med   dukker   og  
togbaner.   Det   vil   typisk   bringe   barndomsminder   frem   til   glæde   for   den   ældre.   Den  
ældre   beboer   kan   ligeledes   besøge   udemiljøet,   hvor   borde   og   bænke   kan   benyttes  
som   indbydende   mål   for   aftengåturen   på   en   gangsti   for   den   ældre,   der   i   dagtimerne  
fungerer   som   en   flisebelagt   kørebane   til   børnenes   scooterkørsel.  

 
Vi   anerkender,   at   beboergruppen   på   Dalby   Ældrecenter   er   en   svækket   gruppe,   nogle  
beboere   endda   med   udadreagerende   adfærd.   Vi   forestiller   os   derfor   heller   ikke,   at   børn   og  
ældre   skal   være   sammen   hele   dagen,   men   i   det   omfang,   beboere   og   børn   magter  
samværet.   Erfaringer   fra   Kirke   Stillinge   i   Slagelse   Kommune   viser,   at   de   demente   borgere   på  
det   lokale   ældrecenter   har   stor   glæde   af   samværet   med   dagplejebørn:  
https://www.tv2east.dk/artikel/boern-og-demente-gaar-haand-i-haand-i-kirke-stillinge  
 
Vi   anbefaler,   at   man   bl.a.   skeler   til   de   gode   erfaringer   fra   Svendborg   Kommune,   hvor  
Dagplejen   i   2017   manglede   lokaler   til   legestueaktiviteter   og   der   derfor   blev   indrettet   et   lokale  
på   det   lokale   plejecenter.   Børn   og   ældre   har   lokaler   hver   for   sig,   men   med   faste   aktiviteter  
sammen:    https://www.tv2fyn.dk/artikel/boern-spreder-glaede-paa-plejecenter .   I   februar   2019  
er   der   ligeledes   opstartet   et   samarbejde   mellem   Dagplejen   i   Vesthimmerlands   Kommune   og  
et   lokalt   plejecenter,   hvor   der   er   etableret   heldagslegestue   hver   fredag   på   plejecentret:  
https://www.vesthimmerland.dk/borger/senior/boliger-til-seniorer/plejeboliger/aaglimt-aalestr 
up/ .  
 
Kirsebærhuset   /   økonomi  
Vi   vil   gerne   anfægte   det   estimerede   beløb   på   30.700kr   til   istandsættelse   af   Kirsebærhuset  
(forslag   1)   -   og   de   konsekvenser   det   vil   have   for   de   tilbudte   aktiviteter.  

- Fra   flere   kilder   er   vi   blevet   orienteret   om,   at   Kirsebærhuset   er   meget   nedslidt,   der  
lugter   af   mug   og   ses   tegn   på   skimmelsvamp.   Det   er   tilsyneladende   i   en   sådan  
forfatning,   at   det   reelt   set   står   til   nedrivning   -   er   det   et   miljø   vi   vil   byde   kommunens  
børn   og   ansatte?   Vi   anerkender   dog,   at   der   kan   være   en   generel   mangel   på   lokaler   i  
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Dalbyområdet   og   man   derfor   har   valgt   at   bevare   Kirsebærhuset   indtil   videre .   Men  1

der   bør   følge   den   reelle   økonomi   med   til   renovering   og   istandsættelse   og   ikke   blot   til  
oprydning,   grundig   rengøring   og   evt.   pletmaling   som   det   fremgår   af   det   økonomiske  
estimat   (jf.   bilag   1   fra   mødet   i   BLU   d.   28.   august   2019 )  2

- I   2015   besluttede   man   som   en   del   af   ejendomsstrategien   i   Faxe   Kommune,   at  
placere   Bavneskolens   klubtilbud   midlertidigt   i   Kirsebærhuset.   Beløbet   hertil   blev  
estimeret   til   60.000kr   og   dækkede   kun   de   absolut   nødvendige   småreparationer  
nødvendige   for   en    midlertidig    løsning.   “Hvis   placeringen   af   klubben   i   Kirsebærhuset  
senere   besluttes   som   en   permanent   placering,   skal   det   påregnes,   at   der   skal   bruges  
yderligere   midler   for   at   gøre   bygningen   mere   tidssvarende” .   VI   stiller   os   derfor  3

undrende   overfor,   at   man   kun   4   år   efter   det   seneste   estimat,   nu   kan   udføre  
permanent    istandsættelse   til   den   halve   pris   af   en   midlertidig   løsning!   Vi   frygter,   at   det  
foreslåede   økonomiske   grundlag   vil   betyde,   at   dagplejens   legestueaktiviteter  
(såfremt   man   vælger   forslag   1,   Kirsebærhuset)   vil   være   direkte   sundhedsskadelige  
for   både   børn   og   voksne   og   -   blive   en   markant   forringelse   ift.   legestueaktiviteterne   i  
hhv.   Haslev   og   Faxe   og   dermed   give   et   tydeligt   differentieret   tilbud   på   tværs   af  
kommunen.  

- Med   den   aktuelle   dagplejegruppe   i   Dalbyområdet,   vil   legestueaktiviteterne   dreje   sig  
om   2   x   1   dag   ugentligt,   dvs.   2   dagplejere   med   8   børn,   fordelt   over   2   dage   -   alternativt  
alle   4   dagplejere   med   16   børn   1   dag   ugentligt.   Af   høringsmaterialet   fremgår   det,   at  
de   årlige   driftsudgifter   pålægges   brugerne   af   huset.   Dagplejen   er   i   forvejen   presset  
økonomisk,   idet   den   selv   afholder   alle   udgifter   ved   opstart   af   nye   dagplejere   inden   for  
egen   budgetramme.   Som   forældrerepræsentanter   er   vi   derfor   bekymrede   over   endnu  
en   årlig   tilbagevendende   udgift,   der   skal   tages   fra   bl.a.   aktiviteter   og   materialer   til  
brug   for   børnene   i   dagligdagen.  

- Ligeledes   er   der   i   høringsmaterialet   lagt   op   til,   at   der   ved   valg   af   forslag   2,   Dalby  
Ældrecenter,   kun   er   estimeret   økonomi   til   anlæggelse   af   udendørsfaciliteter   (og  
indendørs   pusleplads,   jf.   bilag   1   fra   BLU   møde   d.   28.   august   2019).   I   modsætning  
hertil   er   der   i   selve   oplægget   kun   forudsat   en   halvdagslegestue,   hvorved   det   fx   ikke  
er   nødvendigt   med   skur   til   barnevogne   og   andre   udendørsfaciliteter.   Der   er   således  
ikke   overensstemmelse   mellem   det   faktiske   forslag   og   den   økonomiske   beregning.  

 
Processen   omkring   omplacering   af   legestueaktiviteterne   i   Dalby   har   været   både   lang   og  
uskøn   -   og   det   er   bekymrende,   at   der   ikke   er   lige   adgang   til   legestueaktiviteter   for  
kommunens   børn   og   dagplejere   men,   at   adgangen   derimod   er   dikteret   af   geografi.   Vi   ser  
derfor   frem   til   en   snarlig   løsning   for   legestueaktiviteterne   i   Dalby.  
 
På   vegne   af   Dagplejens   Forældrebestyrelse  

1   https://sn.dk/Faxe/Kirsebaerhuset-fredes-for-nu/artikel/831821  
2 
https://www.faxekommune.dk/system/files/upload/Boern__Laeringsudvalg_%282019%29_2 
8-08-2019_Dagsorden_%28ID2696%29/Bilag/bilag_1_-_uddybning_af_forslag_til_legestuef 
aciliteter_0.pdf  
3 
https://www.faxekommune.dk/231-ejendomsstrategien-spor-3-dalby-flytning-af-klubben-i-dalby-fra-kar 
isevej-64-til-kirsebaerhuset  
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