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Høringssvar jf. punkt. 80. BLU den 28. august 2019 
Sagsnr. 28.00.00-A00-40-19

80. Dagplejen – forslag til legestueplacering i Dalby

Høringssvar udarbejdet af MED-udvalget i område Vest.
_______________________________________________________________________________

Dagplejen har 4 dagplejere ansat i Dalby. De har hver indskrevet 4 børn, hvorfor der i alt er 
16 børn i alderen 0-2 år, som har brug for en legestue, de kan mødes i. Således gør vi 
opmærksom på, at alle børn – uagtet hvilket geografisk område børnene kommer fra - 
anstændigvis bør tilbydes fysisk gode legestueforhold, når de er indmeldt i dagplejen. 

Forslag 1
Med henvisning til forslag 1 Kirsebærhuset, - er der potentiale for etablering af legestue for 
dagplejerne i Dalby. Dette er dog under forudsætning af, at der afsættes de fornødne 
midler til en istandsættelse af bygningen. Det forlyder, at denne er meget ramponeret, 
hvorfor en større renovering må prioriteres. Desuden er der lugtgener, hvilket vi ikke kan 
tilbyde børn ophold i. 

Vi er vidende om, at Kirsebærhuset tidligere er blevet foreslået nedrevet, hvilket kraftigt 
indikerer at huset umiddelbart fremstår ubrugeligt. Det afsatte beløb kr. 30.700 kr. til en 
istandsættelse af Kirsebærhuset vidner således om manglende information angående 
bygningens tilstand. Dertil sidder vi tilbage med en oplevelse af, at en heldagslegestue i 
Dalby reelt ønskes nedprioriteret.  

Yderligere finder vi det kritisabelt at dagplejen påtænkes en årlig driftsudgift (67.600 kr.) 
uagtet det foreslås, at denne kan deles med andre brugere. MED udvalget finder det 
således urimeligt, at denne merudgift skal belaste dagplejens budget, - ikke mindst set i 
lyset af de årligt tilbagevendende kommentarer fra forvaltningen om, at dagplejen som 
daginstitution er et bekosteligt tilbud at drifte. 
MED udvalget gør hermed opmærksom på, at dagplejerne i Dalby retfærdigvis bør gives 
mulighed for at gøre brug af Faxe Kommune` lokaler på samme vilkår som andre 
daginstitutioner, som ingen ”husleje” betaler for ophold i kommunens bygninger.  

Hvorfor heldagslegestue
Vi henleder opmærksomheden på, at vi har behov for en heldagslegestue. Vi finder, at 
alle børn og dagplejere i Faxe Kommune bør stilles lige med hensyn til at kunne tilbyde 
børn mulighed for både at socialisere og udvikle sig i gode læringsmiljøer. Der henvises 
hermed til den nye styrkede læreplan som bl.a. har et stort fokus på børnefællesskaber og 
udviklende læringsmiljøer. Ligeledes mener vi at dagplejerne i Dalby, på lige fod med 
deres kollegaer i de andre områder, skal tilbydes en kontinuerlig faglig sparring og 
udvikling, hvilket kun kan foregå i middagsstunden, når børnene sover. Således benytter 
pædagogen middagsstunden til målrettet at understøtte gruppens faglighed og 
implementering af nye tiltag – såsom Ny Styrkede Læreplan, Sprog/ Literacy, DGI, etc.  



2

Forslag 2
Ældrecentret i Dalby bliver alternativt foreslået – i en prøveperiode. Men beklageligvis har 
man valgt at tilsidesætte vores behov for en heldagslegestue og i stedet valgt at foreslå 
etablering af en halvdagslegestue. Og vi noterer os, at legestuen forventes at foregå på 
Dalby Ældrecenter` udearealer, da ingen lokaler foreslås etableret inde i Ældrecentret. Vi 
tænker, at vores tidligere præcisering (til forvaltningen) af hvad en legestue i dagplejen 
reelt indebærer ikke er blevet hørt, hvorfor vi tillader os at gentage, - at vi har brug for 
stationære lokaler, hvori der kan etableres læringsmiljøer for børn jf. den nye styrkede 
læreplan. For uddybende argumentation henvises til før nævnte punkt ”Hvorfor 
heldagslegestue”. 

Vi registrerer, at der foreslås etableret udendørsfaciliteter til en pris af 135.000 kr. 
MED udvalget forstår ganske enkelt ikke dette forslag. Dels er det kendt af forvaltningen at 
dagplejen allerede har besøgsaftaler med Ældrecentrene i kommunen og dels er de 
forslag dagplejen tidligere er fremkommet med i forhold til et muligt samarbejde med 
Dalby Ældrecenter betinget af, at der etableres en heldagslegestue.

Hvis vi får tildelt lokaler i Dalby Ældrecenter gives vi en god mulighed for at etablere en 
spændende legestue med udviklingspotentialer for både børn og ældre. Der vil givet 
være fokus på indbyrdes relationer og fælles aktiviteter til gavn og glæde for alle aldre, 
ligesom de fysiske rammer – i fald børnenes læringsmiljøer prioriteres genkendeligt for de 
ældre – ville kunne tale ind i både børnenes og de ældres verden. 

Generelt
Der gøres desuden opmærksom på, at der er gode legepladser i Dalby, hvilket et stykke 
hen ad vejen kan kompensere for en midlertidig nedprioritering af en legeplads ved 
Kirsebærhuset. Dagplejere og børn i Dalby frekventerer således jævnligt disse legepladser, 
hvorfor en anlægsudgift på 135.000 kr. til etablering af udendørs faciliterer i Dalby 
Ældrecenter i denne forbindelse ikke har relevans.

Vi henviser i øvrigt til Faxe i Fællesskab, hvorunder det forventes at vi alle prioriterer et 
samarbejde på tværs af organisationen, - herunder også at holde den gode dialog i 
hævd. I denne aktuelle sag har vi beklageligvis en oplevelse af at have talt for døve øren. 
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