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Svar på 10-dagesforspørgsel fra Venstre om kravet til dagpleje-
res rengøring under Corona-krisen 

 

 

1. Hvorfor skal personalet i dagplejerne selv gøre yderligere rent mens per-

sonalet i vuggestuerne fortsat kan koncentrere sig om kerneopgaven, og 

får arbejdsopgaven dækket ind af professionel rengøring? 

 

Der er ansat eksterne rengøringsleverandører til afdelingerne i dagtil-

buddet, herunder også til dagplejernes fællesfaciliteter som fx legestuer 

mm. men ikke til dagplejernes private hjem. 

 

Der henvises til besvarelsen under pkt. 3 og 4.  

 

2. Dagplejerne kan få lov til at indskrænke åbningstiderne for at gøre rent 

uden sideløbende pasning af børn. Hvor mange dagplejere i Aarhus 

kommune gør brug af dette? 

 

Det har siden 1. august 2020 (ved Nødbekendtgørelsens ophør) ikke 

været muligt at reducere i åbningstiden i dagplejen uden at ændre i den 

generelle åbningstid for dagplejen. 

  

Fra 22. august 2020 og fremadrettet har det – og er det stadig – dog i 

helt ekstraordinære tilfælde i de enkelte dagtilbud, herunder også dag-

plejen, været muligt at foretage dimensionering, hvor der prioriteres 

hvilke børn, der tilbydes pasning og/eller reduceres i åbningstiden.  

 

Dimensionering indebærer, at pasningsgarantien efter dagtilbudsloven 

kan fraviges i helt ekstraordinære tilfælde, hvor ikke alle børn kan være i 

dagtilbuddet mv. på almindelig vis som følge af iværksættelse af nye el-

ler genindførte foranstaltninger mod COVID-19. 

 

Børne og Ungeministeriet har den 1. februar 2021 ændret retningslin-

jerne for dagtilbud således at ministeriet i sine anbefalinger nu fremhæ-

ver, at...”der er en vis fleksibilitet til at kommunerne fx kan reducere i åb-

ningstiden, for at afsætte den fornødne tid til rengøring i dagplejen”.   

 

Kriseledelsen i Børn og Unge har således den 25. februar 2021, på bag-

grund af ovenstående udmelding fra ministeriet, truffet beslutning om at 

der efter en konkret vurdering kan ske dimensionering for en konkret 
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dagplejer, således at åbningstiden nedsættes med op til 2 timer pr. uge 

for 4 uger ad gangen mod at de berørte forældre får forældrebetalingen 

tilbage. Afgørelsen træffes af Børn og Ungechefen.   

 

3. Får dagplejerne andre former for kompensation eller hjælp til opgaven? 

 

Børn og Unge er, efter at have indhentet oplysninger om dagplejernes 

ønsker til hjælp ift rengøringsopgaven og efter drøftelser med FOA, lan-

det på nedenstående model med henblik på at aflaste dagplejerne i ren-

gøringsopgaven.  

 

Både Børn og Unge og FOA har fokus på at forsøge, at undgå overar-

bejde til dagplejerne, idet det ikke vurderes som hensigtsmæssigt at 

dagplejerne kontinuerligt skal have overarbejde.  

 

I stedet er der fokus på at aflaste dem i rengøringsopgaven. 

 

Modellen: 

• Alle dagplejere, der ønsker det, får tildelt en robotstøvsuger, 

som også kan vaske gulv 

 

• Hvis dette ikke er tilstrækkelig aflastning for den enkelte dagple-

jer og vedkommende fortsat ikke kan nå rengøringen inden for 

åbningstiden (fx fordi de har børn i hele åbningstiden), vil det 

være muligt at få hjælp til rengøring af legetøj af en person, der 

ikke kommer ind i hjemmet. Denne person vil enten være ansat i 

det pågældende dagtilbud eller vil være fra et rengøringsfirma.  

 

• Hvis ovenstående 2 løsninger fortsat ikke opleves som tilstræk-

kelig aflastning for den enkelte dagplejer, drøfter leder og med-

arbejder yderligere muligheder for aflastning, herunder i ganske 

særlige tilfælde rengøring i hjemmet.  

 

 

4. Hvordan forestiller man sig, at rengøring skal foregå, mens de små børn 

er til stede?  

 

Se besvarelsen under pkt. 3. 

 

 

5. Vægter man en øget rengøringsindsats i dagplejerne højere end nær-

vær og interaktion med børnene? 

 

Se besvarelsen under pkt. 3. 
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6. Hvis en dagplejer bliver syg med Corona-symptomer, skal de børn som 

han/hun hidtil har passet da sendes til en anden dagplejer som gæste-

børn?  

 

Hvis dagplejer får COVID-19-symptomer, må dagplejer ikke modtage 

børn, og vedkommende skal isolere sig og bestille tid til test. I den peri-

ode, hvor dagplejer ikke kan modtage børn, tilbydes børnegruppen pas-

ning i en gæstedagpleje. Hvis dagplejer skulle vise sige at være smittet 

med COVID-19, skal de pågældende børn selvfølgelig hjemsendes til 

isolation/test, da de i givet fald vil være nære kontakter. 

 

I bekræftende fald bryder man her i vid udstrækning med den sociale 

boble, så hvorfor vurderer man, at dette er den bedste løsning? 

 

Børn, som hverken har symptomer eller er nære kontakter til en smittet, 

må gerne møde op i dagpleje, jf. retningslinjerne fra Børne og Under-

visningsministeriet. På den baggrund skal alle tilbydes pasning i en gæ-

stedagpleje, såfremt egen dagplejer ikke kan modtage børnene. I det til-

fælde, at en gruppe børn skal passes i gæstedagpleje, blandes der børn 

på tværs af faste grupper. Det er i disse tilfælde vigtigt, at der holdes styr 

på, hvilke børn der er i gruppe sammen på hvilke dage, så der er mulig-

hed for at lave smitteopsporing i tilfælde af smitte. Det anbefales, at bør-

nene så vidt muligt passes i den samme gæstedagpleje, hver gang de er 

nødsaget til at anvende pasning et andet sted end ved egen dagplejer. 

Dette for at minimere antallet af børn, der blandes på tværs af faste 

grupper. 

 

 

7. Mener rådmanden at dagplejere skal tage imod børn senere og få dem 

afhentet tidligere for at bruge tiden på ekstra rengøring? 

 

Dagplejen har åbent som de plejer. Forældre der har behov for pasning, 

har derfor mulighed for det i den fulde åbningstid. Forældre til børn i 

dagplejen er dog på lige fod med andre forældre i dagtilbud blevet opfor-

dret til at overveje muligheden for at holde deres børn hjemme, hvis de 

selv er hjemsendte. 

 

Hvis forældrene bliver bedt om at aflevere senere og hente tidligere, vil 

der være tale om en dimensionering. 

 

Rengøring i dagplejen skal nås inden for åbningstiden og f.eks. sammen 

med børnene eller når børnene sover til middag. Der er ekstra opgaver 

med rengøring under COVID-19.  
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Sammen med FOA har Børn og Unge derfor indgået aftale om, at dag-

plejen tilbydes en robot til gulvvask og støvsugning. Herudover er der 

mulighed for at få vasket legetøj udenfor. 

 

I særlige situationer kan der gives hjælp til rengøring i hjemmet, hvilket 

der – af hensyn til smittefaren forbundet hermed – ikke har været særlig 

stor interesse for hos dagplejerne. 

 

Endvidere vil der i ganske særlige tilfælde være mulighed for at ned-

sætte åbningstiden med 2 timer om ugen, jfr. besvarelsen under pkt. 2. 

 

 

8. Hvad vil rådmanden gøre for at forældre ugeneret kan passe deres for-

pligtigelser på arbejde mm. uden at deres pasningsbehov indskrænkes 

hos dagplejen? 

 

Som nævnt ovenfor vil der kun i ganske særlige tilfælde kunne træffes 

afgørelse om reduktion af åbningstiden i dagplejen, jfr. besvarelsen un-

der pkt 2. 

 

 

9. Hvad har rådmanden foretaget sig for at varetage og ligestille dagplejer-

nes behov med dagtilbud i en krisetid? 

 

Se besvarelsen under pkt. 2 og pkt.3. 

 

 

 

 

Med venlig hilsen 

 

 

                     Thomas Medom  

/ 

        Martin Østergaard Christensen 

 

 


