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2023

2024

2025

2026

-300

-600

-600

-600

-300

-600

-600

-600

Personalekonsekvenser
Ændring i antal årsværk
Note: (-) = mindreudgift/merindtægt, (+) = merudgift/mindreindtægt

1. Resumé

Dagplejens Gæstehus nedlægges, og der benyttes i stedet gæstedagpleje hvor
dagplejerne dækker hinanden ind ved fravær. Gæstedagplejen vil som udgangspunkt foregå
indenfor dagplejegrupperne så børnene kender både alle voksne og børn, og vil for nogle
forældre betyde, at barnet kan afleveres tættere på hjemmet. Der vil fortsat være adgang til
en legestue, hvor dagplejegrupperne mødes ugentligt.
2. Status
Dagplejen er et pasningstilbud for børn i alderen 0 – 2 år, hvor børnene passes i dagplejerens
private hjem.
I Høje-Taastrup Kommune hører Dagplejen under en af kommunens klyngeinstitutioner og
den pædagogiske leder i Nøddekrattet varetager ledelsesopgaven for Dagplejen.
Hver dagplejer kan passe op til 4 børn, og der er normeret med 68 pladser. 10 af pladserne i
dagplejen kan anvendes til børn med behov for særlig omsorg og støtte, som tæller for 2 hos
dagplejeren. Dagplejerne er opdelt i grupper med ca. 4 i hver, som bl.a. mødes i legestue 1
gang ugentlig.
I forbindelse med sygdom, ferier og andet fravær passes børnene af 3 gæstedagplejere i et
dagplejehus, som også rummer en legestue. Dvs. at uanset bopæl i kommunen skal børnene
afleveres i dagplejehuset i Hedehusene i forbindelse med dagplejerens fravær og passes af
personalet dér.
Det sidste år har dagplejernes fravær betydet et pladsbehov i gæstehuset på ca. 10 børn. Da
nogle af børnene typisk har holdt fri eller været syge har der gennemsnitligt været ca. 7 børn
pr dag. Af de ti børn med potentielt behov for gæstedagpleje er der ofte børn som tæller for
to og har behov for en særlig indsats.
Dagplejens gæstehus, Kastanjebo, er placeret i forbindelse med en daginstitution i
Hedehusene. Men Byrådet vedtog i maj 2022 at lokalerne skal anvendes til 2 gruppeordninger
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for børn med særlige behov. Byrådet besluttede i juni 2022 en foreløbig placering af
gæstehuset samt at mulighederne for en fremtidig permanent placering af Dagplejens
gæstehus og legestue skal afdækkes.
Andre kommuner bruger forskellige løsninger ved dagplejers fravær. Nogle kommuner har
valgt en løsning hvor børnene passes i et gæstehus i lighed med den nuværende løsning i
Høje-Taastrup Kommune. Andre kommuner tilbyder gæstedagpleje blandt øvrige dagplejere
eller faste gæstedagplejere.
Nedenfor fremgår hvad omkringliggende kommuner har valgt af løsning ved dagplejers
fravær:
Kommune

Alberts- Is- Hvid- Ege- BrøndLund
høj ovre dal
by
X
Gæstehus
x
x
x
Gæstedagpleje
x
Faste gæstedagplejere

Rødovre
x

Greve Fure- Balle- Rossø
rup
kilde
x
x
x
x

3. Ændringsforslag
Dagplejens gæstehus nedlægges og der indføres gæstedagpleje hvor dagplejerne dækker
hinanden ind ved sygdom, ferier mv.
Gæstedagplejen vil som udgangspunkt foregå indenfor dagplejegrupperne så børnene kender
både alle voksne og børn.
Dagplejen vil fortsat have brug for lokale til legestue, hvor de to dagplejegrupper hver især
kan mødes 1 gang ugentligt.
Den beregnede besparelse forudsætter at lønudgiften til medarbejderne i gæstehuset
bortfalder. I forslaget er indregnet anslået udgift til overenskomstmæssigt funktionstillæg i
forbindelse med dispositionspleje (gæstedagpleje), samt de økonomiske konsekvenser af
forslaget for forældrebetaling, søskenderabat og økonomisk friplads.
Forslaget kan have halv effekt i 2023 og fuld effekt fra 2024.
4. Konsekvens
Forslaget vil betyde, at Dagplejen ikke længere har brug for lokale til gæstehus, men kun til
legestue, som evt. kan placeres et sted i legestuegruppernes nærområder. Tidligere har
dagplejen fx haft til huse i kommunens kulturcentre. Der er dog en opmærksomhed på, at
denne løsning forudsætter, at enkelte af de nuværende aktiviteter i kulturhusene nedlægges.
Forældrene vil ved dagplejers fravær ikke længere skulle aflevere deres barn i gæstehuset,
men som udgangspunkt hos en af de andre dagplejere, som barnet kender fra den ugentlige
legestueaktivitet mv. Da dagplejegrupperne som udgangspunkt omfatter dagplejere med
adresse i nærheden af hinanden, vil det for nogle forældre betyde, at de kan aflevere deres
barn i eget nærområde.
De nuværende gæstedagplejere i gæstehuset kan overgå som dagplejere med pasning af
børnene i eget hjem i ledige eller nye stillinger og kan dermed være med til at fastholde eller
udvide dagplejens pasningskapacitet.

5. Investeringsbehov
Der kan være mindre udgifter alt efter hvilken løsning der findes for placering af legestuer.
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6. Relevante dokumenter eller sammenhæng til andre bidrag
Forslaget har ingen sammenhæng til andre prioriteringsbidrag.
7. Bemærkninger fra HU
Medarbejdersiden gør opmærksom på, at det kan have en konsekvens for børn med særlige
behov, der er trygge ved at blive afleveret det samme sted og til de samme personer i
gæstehuset, når deres primære dagplejer er fraværende.
De ville ikke kunne trives med at skulle tilbydes forskellige pasningsordninger, som det vil
betyde, hvis de skal ud til de enkelte dagplejere i stedet. I gæstehuset er de sammen med de
andre børn fra deres primære gruppe, som er en stor tryghed for dem. Det er der ikke
mulighed for, hvis dagplejerne skal passe deres kollegaers børn i dagplejehjemmet, da de
ikke kan modtage en hel gruppe på en gang. Nogle af børnene kan optage to pladser eller
mere, alt efter deres udfordringer, og det kan være svært imødekomme i det enkelte hjem.
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