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Forslag til omorganisering af dagplejen 
 
Der er fra flere personer i processen om kerneopgaven afleveret forslag om omorganisering af 
dagplejen. Kernegruppen har udarbejdet nedenstående notat som grundlag til politisk 
behandling. 
 

Baggrund 
Dagplejen er i dag organiseret i to dagplejer – Øst og Vest.  
Hvor dagplejen Øst har 1 leder, 0,4 souschef, 4,6 pædagoger, 79 dagplejere, 0,4 administrativ 
medarbejder, og Vest har 1 leder, 0,4 souschef, 6,6 pædagoger, 130 dagplejere og 1 
administrativ medarbejder.  
Det er dagplejernes nuværende personaler. Der er i gangsat processer, hvor antallet af 
dagplejere reduceres på grund af det faldende børnetal. 
Dagplejen en af kommunens aller største institutioner. 
 
Dagplejen er ledelsesmæssigt og styringsmæssigt en kompleks organisation, da den består af 
mange små enheder med stor geografisk spredning og pasning i eget hjem. Det stiller store 
krav ledelsesmæssigt, når medarbejdere og ledelse ikke mødes hver dag. Ligeledes stiller det 
krav til styringen, især i perioder med tilpasning ved faldende børnetal, da rigtig meget 
effektivitet i dagplejen er afhængig af høj belægningsprocent – ingen tomme pladser. 
Der har de seneste år været et kraftigt fald i antallet af børn i dagplejen, ligesom der er 
udvidet med flere vuggestuepladser, hvilket naturligvis har krævet kapacitetstilpasning af 
dagplejen. 
Faldet i antallet af børn har udfordret / udfordrer økonomistyringen af dagplejen.   
 

Formålet med omorganisering af dagplejen 
Formålet med omorganisering af dagplejen sigter på flere mål: 

- Tilpasning af ledelsestid, pædagogtid og administrativ tid til faldet i antal børn / 
dagplejere. 

- Effektiv udnyttelse af ressourcerne – høj belægningsprocent. 
- Sikring af at dagplejen fortsat fremstår som et attraktivt tilbud. 
- At dagplejen indgår som en naturlig del af lokalområdernes tilbud med en meget tæt 

forbindelse til daginstitutioner og skoler. 
 

Fokuspunkter ved drøftelse af organisering af dagplejen 
Organisering af dagplejen skal i høj grad have fokus på styring. Altså hvordan dagplejen 
styres, så ressourcerne udnyttes bedst muligt. Hele økonomistyringen i dagplejen er afhængig 
af antal tomme pladser, 5. børnskontrakter, udnyttelse af gæstedagplejere, antal af 
”dobbeltbørn”, sygdom og uddannelse. 
 
Organisering af dagplejen skal understøtte, at dagplejen bliver en del af lokalsamfundet. 
Dagplejen er en naturlig del af de lokale tilbud, derfor skal dagplejen knyttes tæt til 
daginstitution og skole i området. 
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Overvejelser ved organisering af dagplejen 
Grundlaget for drift af dagplejen er ændret væsentligt de seneste år med et kraftigt faldende 
børnetal. Det betyder, at der er grundlag for en ny organisering af dagplejen.  
I kernegruppearbejdet er indkommet to forskellige forslag til organisering af dagplejen: 

1. Én samlet dagpleje for hele kommunen 
2. Organisering af dagplejere og dagplejepædagoger under daginstitutioner. 

 
De to organisationsformer har forskellige fordele og ulemper.  
 
Én dagplejen har en klar styrke ved det styringsmæssige, hvor en dagpleje lettere kan 
optimeres, så der undgås tompladser ved koordinering på tværs af distrikter – det er særligt 
gældende ved tilpasning for faldende børnetal. Ligeledes kan én dagpleje mere målrettet 
arbejde med kompetenceudvikling tilpasset dagplejernes særlige arbejdssituation, herunder 
en mere ensartet kvalitetssikring ved ét dagplejepædagogkorps.  
Udfordringen er at få dagplejen til at være en naturlig del af det lokale tilbud med 
daginstitution og skole. 
 
Den decentrale model med organisering under daginstitutioner sikre sammenhæng til den 
lokale daginstitution, hvor der kan arbejdes med gæstepasning og legestue i institutionen, 
”Den røde tråd”, gode overgange, progression i læringsforløbet og samskabelse med 
lokalsamfundet. 
Udfordringen er at sikre optimal styring af dagplejen. Det vil kræve meget samarbejde på 
tværs af distrikter / institutioner, så der ikke skal opstå tompladser, hvilket vil være en stor 
udfordring at undgå - særligt ved faldende børnetal. Tompladser er den væsentligst 
udfordring for sikring af en økonomisk effektiv dagpleje. Der er på nuværende tidspunkt ikke 
udviklet økonomiske styreredskaber for organisering af dagplejen under daginstitutioner. 
Ligeledes er der risiko for at dagplejen bliver ”et ikke prioriteret vedhæng” til institutionen, 
hvor der ikke sker en målrettet kvalitetsudvikling i forhold til dagplejernes særlige situation. 
 

Anbefaling til organisering af dagplejen 
Kernegruppen for Læring anbefaler organisering i én dagpleje, hvor der bliver arbejdet med 
tiltag, der sikre de gevinster, der er i forslaget om organisation under daginstitutioner. 
Derfor anbefaler Kernegruppen for Læring også at der etableres distriktsteam i alle 
skoledistrikter. 
 
Det betyder, at  

- Dagplejen organiseres som én institution med én ledelse (leder og souschef). 
- Legestuegrupperne fysisk placeres i daginstitutionerne. De steder, hvor det ikke 

umiddelbart kan lade sig gøre arbejdes der for muligheden. 
- Der udvælges 1-2 områder, hvor der laves pilotprojekter med gæstepasningen i 

daginstitutionen. 
- Der udvælges 1-2 område, hvor der laves pilotprojekter med at dagplejerne 

organiseres under daginstitutionen. 
 
Og det betyder etablering af distriktsteam. 
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Et tættere ledelsesmæssigt samarbejde om klare målsætninger i distriktsteam 
Distriktsteamet består af institutionsledere og fagpersoner i distriktet. 
 
Formålet er, at distriktsteamet bliver et decentralt ledelseskraftscenter, der på tværs af 
institutioner og på tværs af fagskel ser sig selv som én enhed med én fælles mission om 
læring, så alle børn og unge bliver klar til uddannelse eller job. 
 
I dag er der et mere løst og mindre intensivt distriktssamarbejde mellem institutionsledere og 
fagpersoner i et skoledistrikt. Dette samarbejde bliver formaliseret med krav om kontinuitet 
og indhold. Alle distriktsteamet vil blive motiveret og understøttet fra centralt hold – 
eventuelt gennem aftaler. 
 
Distriktsteamet skal arbejde med: 

 Den røde tråd 
 Læringssammenhæng 
 Overgange 
 Løsning af udfordringer decentralt 
 Samskabelse med forældre, borgere og lokalsamfundet 

 

Forventet rationale ved omorganisering 
- Der vil ske reduktion i antallet af ledere og souschefer. 
- Der vil ske reduktion i antallet af tillidsrepræsentanter og arbejdsmiljørepræsentanter.  
- Dagplejepædagogtimerne vil blive tilpasset faldende børnetal og antallet af dagplejere. 
- Der vil ske en mere rationel drift af dagplejen med færre tompladser. 
- Forventningen til det samlede rationale er mellem 1.5 – 2 mio. kr. årligt.  

 
 
 
 
 


