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Scenarier for gæstedagpleje  

KL's rapport om dagplejens drift fremhæver, at der er potentiale for at spare midler på at 
omlægge gæstedagplejen i Gribskov Kommune.

Gæstedagplejen er det tilbud om pasning forældrene får, hvis deres barns almindelige 
dagplejer er syg, på kursus eller holder ferie.

I nedenstående scenarier beregnes der på ændring af model for gæstedagpleje i Græsted 
og Gilleleje. Gæstehuset i Helsinge fortsætter uændret.

De nuværende udgifter på gæstepleje i hhv. Græsted og Gilleleje er følgende 

Årlig udgift til gæstedagpleje i Græsted: 1.235.000 kr., svarende til ca. 475 kr./barn

Årlig udgift til gæstedagpleje i Gilleleje: 370.000 kr., svarende til ca. 820 kr./barn

Scenarie A: Gæstedagpleje i daginstitutioner
Brug af gæstedagpleje i institutionerne tager ikke højde for at forældrene har valgt dagpleje. 
Det kan have betydning for børn med særlige behov, at skulle passes i et ikke kendt miljø, 
her kunne man arbejde med dispensation til en dispositionsplads. En dispositionsplads 
betyder, at barnet ved fravær hos den faste dagplejer bliver placeret hos en anden dagplejer. 

I følgende områder er dagplejens legestue placeret i institutionen og der foregår et tæt 
samarbejde mellem dagplejere og institutionens personale, Vejby, Blistrup, Græsted, Esrum 
og Gilleleje (fra august 2015). Det vil betyde, at børnene vil blive passet i et kendt miljø og af 
kendte voksne. Børnene vil i de fleste tilfælde også skulle begynde i den pågældende 
institution. 

Gæstepladserne vil altid stå til rådighed og der vil være en stor grad af fleksibilitet . Det vil 
være muligt at skrue op for antallet af pladser i ferieperioder og kursusperioder. 

I Helsinge, Annisse og Ramløse ligger legestuerne separat, der arbejdes dog hen imod 
andre løsninger på sigt. 

Forventet årlig besparelse: 400.000 kr.

Scenarie B: Dispositionspladser hos andre dagplejere
En dispositionsplads betyder, at barnet ved fravær hos den faste dagplejer bliver placeret 
hos en anden dagplejer. Alle dagplejere er ansat på 4 børnskontrakter, men kan tage et 
femte barn ind; ligesom tomme pladser og andre børns fravær kan benyttes til gæstebørn. 
Forældrene bliver ved denne ordning kontaktet om morgenen og får besked om, hvor barnet 
skal hen. Forældre skal ved brug af en dispositionsplads selv medbringe alt hvad barnet har 
brug for til gæstedagplejen. 

Dagplejen har indtil nu, fortrinsvis placeret børn i dispositionspladser hos dagplejere i 
legestuegruppen i lokalområdet, altså dagplejere som børnene har set ofte. Stiger brugen af 
dispositionspladser, vil dette blive en udfordring, da vi i yderområderne i kommunen har et 
sted mellem 1-3 dagplejere. Det vil i mange nogle ikke kunne lade sig gøre, at dække 
behovet for dispositionspladser ind. Der kunne arbejdes på tværs af områderne, hvilket ville 
sikre barnets kendskab til de andre dagplejere.



 
 
 
 
 
    

 Side 2

Dispositionspladser vil i høj grad tilgodese at forældrene har valgt dagpleje. 
En stigning i brugen af dispositionspladser kan betyde en ringere kvalitet i pædagogikken 
hos dagplejerne, da gæstebørn kan ændre den oprindelige plan for dagen, ture, aktiviteter 
etc. 

Forventet årlig besparelse: 500.000 kr.

Scenarie C: Gæstepleje i institution fra børnene er 2 år (der hvor barnet skal begynde) / 
under 2 år dispositionspladser 
Dette scenarie vil i høj grad tilgodese forældrenes ønske om dagpleje, samt det 
pædagogiske hensyn til barnet. Der kan arbejdes med en aldersgrænse eller en individuel 
vurdering i samarbejde med forældrene. 
Gæstepladserne vil altid stå til rådighed og der vil være en stor grad af fleksibilitet . Det vil, 
som i scenariet med gæstepladser i institutionerne, være muligt at skrue op for antallet af 
pladser i ferieperioder og kursusperioder. 

Der vil i dette tilfælde være tale om en fast personale, der har gæstebørn som førsteprioritet, 
ligesom institutionerne skal stille det nødvendige udstyr til rådighed. 

Besparelsen vil i dette tilfælde afhænge af hvor længe dispositionspladsen benyttes og vil  
altså ligge et sted mellem besparelsen fra dispositionspladser og besparelsen fra gæstepleje  
i institutionerne.

Forventet årlig besparelse: 450.000 kr.

Scenarie D: Refundering af forældrebetaling
Forældre får refunderet udgiften, hvis barnet holder fri samtidig med dagplejerne i perioder 
på minimum fem sammenhængende dage

Der findes ingen præcise beregninger på dette, men den økonomiske fordel for forældre 
virker motiverende, og har tidligere medført stor nedgang i behovet for alternativ pasning.
Denne ordning skal kombineres med enten dispositionspladser eller gæstepleje i  
institutionerne.

På baggrund af dialog med pladsanvisningen skønnes det, at 95% af forældrene vil gøre 
brug af denne mulighed i ferieperioder og andre fraværsperioder. 

Forventet årlig besparelse: 200.000 kr. (baseret på et skøn)
 

 


