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Kære høringsparter, 

Den 26. juni 2020 blev analysen af dagtilbuddenes økonomi offentliggjort. 

Analysen undersøgte bl.a. dagplejens økonomi og organisering. Baggrun-

den for analysen af dagplejen var, at dagplejen har svært ved at opnå øko-

nomisk balance, og at antallet af indskrevne børn og dagplejere gennem en 

lang årrække har været faldende. Formålet med at sætte fokus på dagple-

jens økonomi og organisering var derfor at undersøge, hvad der skal til for 

fortsat at kunne tilbyde et både økonomisk bæredygtigt og attraktivt dagple-

jetilbud i Aarhus Kommune. 

 

Med det afsæt vil jeg gerne bede om jeres inputs og overvejelser, så jeg 

sammen med Byrådet får et oplyst grundlag at træffe beslutning på.  

 

I er selvfølgelig velkomne til at forholde jer til alle dele af analysen, men jeg 

vil især gerne bede om input til: 

 

• At anvisningsreglerne ændres, så dagplejen gøres til et 0-3 års til-

bud, på lige fod med vuggestuen. I dag er dagplejen et 0-6 års til-

bud. 

• At opskrivningsreglerne til dagplejen ændres, så forældre har mulig-

hed for både at skrive sig op til den enkelte dagplejer og til dagpleje-

afdelingen. I dag er det i Aarhus Kommune kun muligt at skrive sig 

op til den enkelte dagplejer. 

• Dagplejens organisering. I analysen peges der på to modeller: 1) 

dagplejen kan fortsætte med at være organiseret under dagtilbud-

dene, enten med de 19 nuværende afdelinger eller med færre afde-

linger og 2) dagplejen kan organiseres som en selvstændig enhed. 

Jeg vil gerne anmode jer om, at I både tilkendegiver 1) de fordele og 

ulemper, som I ser ved de foreslåede modeller, og 2) hvilken af de 

foreslåede modeller I ønsker 

 

Med afsæt i denne høring vil Børn og Unge udarbejde en indstilling til Byrå-

det vedrørende dagplejens fremtidige organisering og opskrivnings- og an-

visningsregler.  

 

Det er vigtigt for mig at understrege, at en eventuel ændring af organiserin-

gen og/eller opskrivnings- og anvisningsreglerne ikke nødvendigvis i sig selv 

sikrer økonomisk balance i dagplejen. Forligspartierne bag budget 2021 har 

da også anmodet Børn og Unge om at udarbejde en ny budgettildelingsmo-

del på daginstitutions- og dagplejeområdet. For at vi kan komme videre med 
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det arbejde, skal Byrådet imidlertid træffe beslutning om dagplejens organi-

sering.  

 

Indstillingen forventes behandlet i byrådet ultimo marts 2021. 

 

Frist for fremsendelse af høringssvar er: 18. januar 2021 klokken 12.00.  

Høringssvar skal afgives her. Der afholdes et høringsmøde den 1. decem-

ber 2020 kl. 16.00-17.00. I kan tilgå mødet via dette link. 

 

Spørgsmål vedrørende analysen eller høringsprocessen kan rettes til  

Nicolas Madsen på mail: nicmad@aarhus.dk, telefon: 25 62 28 78. 

 

Jeg ser frem til at læse jeres høringssvar. 

 

Med venlig hilsen 

Thomas Medom Hansen 

Rådmand for Børn og Unge 

 

Bilagsoversigt 

• Høringsbrev 

• Analyse af dagtilbuddenes økonomi (kapitlet vedr. dagplejen kan fin-

des på side 87-108)  

• Børne- og ungepolitikken 

 

https://deltag.aarhus.dk/hoering/dagplejeanalysen
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NTdhN2M0MDgtMzA0MS00MjBiLTk1OWYtYjUyNWUxOTE0ZjBl%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%227d66e379-7f94-41f8-a2ba-fc9740f2faa0%22%2c%22Oid%22%3a%22da93d0d8-4d12-4227-a881-ce9a3c822f93%22%7d
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