
Kære Børne- og unge politiker samt dagtilbudschef i Gribskov kommune
 
FOA Nordsjælland, Pædagogisk sektor, henvender sig i forbindelse med, at der i Finanslovsaftalen 
2014, er indgået aftale om, at der afsættes 250 millioner kr. årligt de næste 4 år til et løft af 
dagtilbudsområdet. Midlerne vil i 2015 og 2016 blive udmøntet gennem en ansøgningspulje.
 
I den nærmeste fremtid skal I som kommune ansøge om en evt. andel af midlerne. I kommunen 
skal I derfor drøfte, hvilke områder I kan benytte midlerne til, såfremt I vælger at ansøge.
 
I den forbindelse vil Pædagogisk sektor, FOA Nordsjælland, her komme med vores forslag til 
anvendelse af midlerne på henholdsvis Dagpleje- og Daginstitutionsområdet.
 
På Daginstitutionsområdet kan vi pege på, at der kan ansættes Pædagogiske Assistenter for at 
forbedre normeringerne.
De Pædagogiske Assistenter kan bidrage med at højne kvaliteten af de pædagogiske tilbud, der har 
så stor betydning for vores børns opvækst. 
 
De Pædagogiske Assistenter kan løfte et stort selvstændigt ansvar og indgå kompetent i 
samarbejdet med øvrigt Pædagogisk personale. En Pædagogisk Assistent er ikke en ”pædagog 
light”. Det er en praktiker. Den Pædagogiske Assistentuddannelse er en håndværksmæssig 
erhvervsuddannelse ligesom en elektriker eller en kok med et solidt fagligt grundlag, der gør 
vedkommende i stand til at løse daglige opgaver og planlægge, gennemføre, dokumentere, faglig 
begrunde og evaluere pædagogiske aktiviteter ude i det pædagogiske arbejdsfelt.
 
Midlerne foreslås anvendt til bedre sociale normeringer i form af Pædagogiske Assistenter i 
områder med mange socialt udsatte børn/familier, så de kan tilgodeses særligt.
 
På Dagpleje området kan vi anbefale, at der søges midler til at hæve dagplejepædagog 
normeringen. Antallet af tilsyn i Dagplejen er vigtige i forhold til graden af kvalitet, den kollegiale 
sparring og den faglige udvikling. Dagplejepædagognormeringen har derfor en stor betydning for 
den generelle kvalitet i Dagplejen. 
 
Midler kan i øvrigt også foreslås anvendt til,  at Dagplejerne fast overgår til at have indskrevet 3 
børn  i stedet for 4 samt en bedre gæstedagplejedækning. 
 
Det er FOAs holdning, at  Daginstitutioner og Dagpleje er en stor del af et vigtigt velværdsområde. 
Det pædagogiske personale har gennem flere år oplevet voldsomme besparelser på normeringer 
samt manglet  muligheder for kompetenceudvikling. 
 
FOA håber at I tager godt imod vores fremsendte forslag, og at I ansøger om midler fra 
Børnemilliardpuljen.
 
Held og lykke i den videre proces – såfremt dette har udløst spørgsmål, er I velkommen til at 
kontakte FOA Nordsjælland v/Rie Hestehave.
 Med venlig hilsen
FOA - Fag og Arbejde Nordsjælland
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Formand pædagogisk sektor


