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219 Mulighed for fuld åbningstid i dagplejen - orientering
00.00.00-A00-15-19 – DanielGo
Resumé
BUL orienteres om status for åbningstid i dagplejen, og hvad mulighederne er for at vende
tilbage til fuld åbningstid.
Indstilling
Børn & Læring indstiller til BUL, at
1. orienteringen tages til efterretning
Beslutning
Ikke til stede: Steen S. Hansen (A)
Sagen til orientering og genoptages på novembermødet som en beslutningssag.
Sagsfremstilling
Da Coronakrisen startede, blev åbningstiden nedsat med 1 time i dagplejen, for at sikre at den
enkelte dagpleje kunne leve op til retningslinjerne for Corona inden for arbejdstiden, primært i
form af ekstra rengøring, som udføres af den enkelte dagplejer i eget hjem.
I starten af september blev den afsatte tid til rengøring reduceret til en halv time pr. dag,
baseret på de erfaringer der var fra foråret 2020, der havde skabt bedre viden om den tid
rengøringen tager. Den reducerede åbningstid i dagplejen er nu en halv time pr. dag. Der
vurderes ikke, at tiden afsat til ekstra rengøring kan reduceres yderligere ift. retningslinjerne,
så længe der er Coronasmitte på det niveau der har været kendt siden marts 2020.
Der er en række familier med børn i dagplejen, der har udfordringer med at få hverdagen til at
hænge sammen ift. arbejde mm., i forhold til den reducerede åbningstid.
Der er af forvaltningen identificeret to overordnede muligheder for at opnå fuld åbningstid:
1: Dagplejerne udfører rengøringen i eget hjem efter børn er hentet, og modtager betaling
herfor efter konkret aftale med faglig organisation FOA
2: Det afsættes professionel rengøring dagligt i de enkelte dagplejehjem.

Ad 1)
Der er fra center for børn og læring sendt forespørgsel til FOA om rammer og muligheder for
at indgå aftale om planlagt merarbejde, der benyttes til rengøring i eget hjem. Dialogen med
FOA om rammer et tæt på afslutning, og forvaltningen håber at kunne præsentere resultat af
dialogen på BUL-mødet.
Det er på nuværende tidspunkt ikke muligt at beregne præcis hvad en sådan læsning vil koste.
Baseret på forvaltningens dialog med FOA, og overenskomsten overordnede rammer,
forventes månedlig omkostning at være cirka 70.000 kr. om måneden.
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Ad 2)
Det er oplyst fra Stevns Ejendomme, at det må anses for tvivlsomt, om der med kort varsel
kan skaffes kapacitet til en daglig rengøring af dagplejens 35 matrikler, i det omfang det skal
foregå uden for åbningstiden. I det omfang kapacitet kan skaffes, må der forventes en
anseelig udgift til transporttid ifbm. rengøringen, da der vil skulle køres mellem mange hjem.
Forvaltningen arbejder ud fra ovenstående videre på at kvalificere og beregne omkostning til
mulige tiltag, der vil gøre det muligt for dagplejen at vende tilbage til fuld åbningstid. Når disse
kendes, fremlægges sag til politisk beslutning. Hvis de er kendt inden udvalgsbehandling,
eftersendes disse information til udvalgsmedlemmer via mail, og placeres efterfølgende på
sagen ifbm. referatet.
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