Høringssvar forslag til reviderede retningslinjer for tildeling af pladser til 0-6 årige i
dagtilbud i Roskilde Kommune fra bestyrelsen Område Øst

Område Øst bestyrelse ser nogle positive elementer i forslaget til reviderede retningslinjer for
tildeling af pladser, men vi ser også nogle punkter som vi anbefaler, der rettes opmærksomhed
mod.
Vi finder det positivt at man som forældre kan vælge at skrive sit barn op til konkrete
dagplejehjem, da det er mindst lige så vigtigt, som det at kunne skrive sit barn op til specifikke
dagtilbud. Det har stor betydning for familien hvilken dagplejer man skal samarbejde med, derfor
er det, at man kan ønske konkrete dagplejehjem afgørende for hele familiens trivsel.
I høringsmaterialet står: Barnets anciennitet opnås fra den dato, hvor ansøgningen om plads i et
dagtilbud, herunder i en konkret afdeling eller i et konkret dagplejehjem, er registreret i den
digitale pladsanvisning (opskrivningstidspunktet). Hvis ansøgning om plads sker senest 8 uger efter
barnets fødsel, anses barnets fødselsdato som anciennitetsdato. Ved senere ansøgning om plads
opnås anciennitet fra opskrivningstidspunktet
Vi mener, det er positivt, at dagtilbuddene bedre kan se, hvor mange børn der står på venteliste til
netop deres dagtilbud. Det vil gavne lederens muligheder for organiseringen af dagtilbuddet.
Vi mener dog, at der er en udfordring i, at man skal nå at skrive sit barn op inden det bliver 8 uger.
På dette tidspunkt har man ikke nødvendigvis et kendskab til hvilket behov for pasningstype eller
dagtilbud ens barn har.
Ressourcesvage forældre, forældre der er udfordret sprogligt, forældre der ikke har adgang til net
eller bare forældre der har haft en svær start på forældrelivet vil blive ramt af dette, og bliver
herved stillet dårligere i forhold til valg af et ønsket dagtilbud.
I høringsmaterialet står der: Hvis forældrene efter ansøgningen ændrer deres ønske om plads til et
andet dagtilbud, herunder en konkret afdeling eller et konkret dagplejehjem, anses dette som en
ny ansøgning. Barnets anciennitet til det nye dagtilbud, herunder den konkrete afdeling eller det
konkrete dagplejehjem, beregnes fra det nye opskrivningstidspunkt.
Vi finder det problematisk at man efter ansøgning ikke kan ændre ønske uden det får
konsekvenser for ens anciennitet. Dette er ud fra samme begrundelser som ovenstående i forhold
til at det tager tid at lære sit barn at kende, og det kan også ændre behov som det udvikler sig, og
hermed have brug for et andet dagtilbud med en anden pædagogiske tilgang, værdier og
principper.
Vi vil gerne pointere at Sundhedsplejen får en endnu mere afgørende rolle i forældresamarbejdet
her: Dette både i forhold til at informere forældrene om, at de skal skrive deres barn op, og i
forhold til at hjælpe med opskrive barnet, hvis dette er en udfordring. Og vi opfordrer
forvaltningen til at bidrage med at styrke dette samarbejde også sandhedspleje og dagtilbud i
mellem.

I høringsmaterialet om tilflyttere står der: For tilflyttere til Roskilde Kommune gælder, at de kan få
overført dokumenteret anciennitet fra fraflytningskommunen til ventelisten til 3 dagtilbud,
herunder til konkrete afdelinger eller konkrete dagplejehjem, målrettet aldersgruppen 0-2 år samt
til 3 dagtilbud, herunder til konkrete afdelinger, målrettet aldersgruppen 3 år og frem til skolestart.
Dokumentationen skal forældrene sende til Pladsanvisningen ved ansøgning om plads i den
digitale pladsanvisning.
Vi foreslår at man har en opmærksomhed på om andre kommuners anciennitets principper
overhovedet kan konverteres til Roskilde kommunes. Det vil være ærgerligt hvis vi pludselig stiller
tilflyttere ringere end andre.

For Børnehuset Reden: I relation til de ændrede visitationsretningslinjer fremgår det ikke, hvad de
afledte konsekvenser bliver for Børnehuset Reden. Forældrebestyrelsen i Område Øst er
bekymrede for, at det kommer til at få negativ betydning for institutionens hidtidige
børnenormering og økonomi. Hvordan bliver den fremtidige fordeling af børnehavebørn og
vuggestuebørn? Hvis der opnormeres på børnehavebørn vil der komme en udfordring med den
fysiske plads, særligt set i lyset af, at der allerede nu ikke er for meget plads.
Det kan blive en udfordring, at vuggestue og børnehave geografisk er placeret langt fra hinanden.
Nye visitationsretningslinjer ændrer ikke på den geografiske afstand mellem de to institutioner.
Derudover er forældrebestyrelsen bekymret for, at det kan få betydning for søgningen til
institutionen og dermed økonomien, hvis man som forælder ikke længere har indflydelse på, om
det er Børnehuset Reden eller vuggestuen Lærken ens barn skrives op til. Nogle ønsker fx at deres
barn skal gå i en lille vuggestue, mens andre ønsker at deres barns får plads i samme hus (og
geografiske placering) som en større søskende. Det nye forslag til fælles visitation vil fjerne
forældrenes frie valg.

Ydermere mener vi at det er utrolig vigtigt med en gennemsigtighed i forhold til fordeling af
pladser samt mulighed for forældre at vide hvor deres barn står på ventelisten og hermed hvornår
man cirka kan forvente at få en plads i det ønskede dagtilbud.
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