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I tilfælde af faldende børnetal i et konkret lokalområde kan Dagplejen i 
Hedensted Kommune blive nødt til, at afskedige en eller flere dagplejere.  
 
Følgende kriterier danner samlet grundlag for afskedigelsen: 
 

• Geografiske forhold – prognoser i forhold til børnetal 
• Stabilitet – fokus på fravær  
• Dynamikken i et område – aldersfordeling - erfaring - kompe-

tencer 
• Samarbejde – fleksibilitet - engagement 
• Udvikling – fokus på forandringsvillighed – den gode ”kulturbæ-

rer” 
 
Afskedigelsesprocedure. 
 
Følgende indledende dialogproces skal finde sted: 
 

• Tillidsrepræsentanter i det pågældende område (Øst/Vest) infor-
meres af lederne i forhold til nedgang i børnetallet og der aftales 
at handle - og tidsplan for processen  

• Der orienteres på kommende eller ekstraordinært Lokal MED, at 
reducering af dagplejere vil finde sted, i den nærmeste fremtid 

• Dialogmøde, 1 times fyraftensmøde med dagplejere fra det/de 
pågældende lokalområde/r. På mødet deltager lederen, TR og re-
præsentanter fra FOA(TR og en af lokalafdelingen) og pædago-
gerne. På mødet informeres om afskedigelseskriterierne, hørings-
perioden og proceduren gennemgås 

• På mødet drøftes følgende muligheder: orlov(uddannelse, foræl-
dreorlov eller andet), efterløn/pension eller andre kreative løsnin-
ger 

• Hvis der ikke fremkommer konkrete løsningsmuligheder, skal der 
afskediges en/flere dagplejere i de lokalområder, hvor børnetallet 
er faldende 

• Dagplejerne får nogle få dage til, at have en ”tænkepause” i – for 
herefter evt. at rette henvendelse til dagplejelederen 

 
Dagplejekontoret kan vælge, at indkalde det konkrete lokalområde, samt 
de tilstødende skoledistrikter ved det samme møde, for på den måde at 
forkorte processen.  
 
Efter endt procedure informeres hele distriktet, Øst eller Vest om at pro-
cessen er afsluttet. 



rev. opsigelseskriterier 

Følgende skal finde sted ved den konkrete påtænkte opsigelse af 
dagplejeren: 
 
Den/de pågældende dagplejer/ere, som skal opsiges, skal ringes op en 
hverdag lige umiddelbart ved lukketid, af dagplejelederen (ved lederens 
fravær er det souschefen eller evt. dagpasningschefen). 
 
Lederen skal informere dagplejeren om, at hun/han næste dag indkaldes 
til en samtale på dagplejekontoret, i forhold til en påtænkt opsigelse på 
grund af faldende børnetal.  
Det kan evt. aftales, at det skal være næste formiddag og dagplejeren 
skal således ikke passe børn denne dag.  
Forældrene skal derfor ringes op morgenen og tilbydes gæstepleje.  
Beskeden til forældrene skal her være: ”deres dagplejer arbejder ikke”. 
 
Lederen opfordrer dagplejeren til, at have en bisidder med til samtalen, 
fx tillidsrepræsentanten.  
 
Ved samtalen om den påtænkte opsigelse 
Ved samtalen om den påtænkte opsigelse skal lederen præcisere, at det 
er ud fra en samlet vurdering af de opstillede kriterier, dagplejeren bliver 
opsagt.  
 
Samtalen afsluttes med, at der planlægges i forhold til den nærmeste 
fremtid. 
Lederen kan naturligvis kontaktes efterfølgende for eventuelle spørgs-
mål. 
 
Lederen kan naturligvis også kontaktes efterfølgende for eventuelle 
spørgsmål.  
 
TR rolle i Høringsperioden 
 
TR orienteres seneste på dagen om, hvilke dagplejere der vil modtage et 
opkald om en påtænkt opsigelse. 
TR bistår med råd og vejledning, samt deltagelse i diverse møder efter 
aftale med den/de berørte dagplejere. 
TR yder omsorg i det omfang dagplejeren ønsker det,  
 
Når opsigelsen træder i kræft 
Der aftales med medarbejderen, hvordan der skal kommunikeres ud til 
kolleger og forældre i forhold til opsigelsen efter høringsperioden er slut 
 
Nærmeste kolleger 
De nærmeste kolleger til den opsagte dagplejer kan rette henvendelse til 
pædagogerne eller TR, hvis der er behov for støtte i forhold til at tackle 
situationen. 
 
 
 
 
 
 


