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Indledning 

 
 

KL og FOA undersøgte i 2006/2007 udviklingen i sammensætningen af pladserne i 

kommunernes dagtilbud og årsagerne hertil. Baggrunden for undersøgelsen var blandt 

andet, at dagplejen i årene op til 2006 havde mistet et stort antal pladser. Undersøgelsen 

resulterede i en fælles rapport ”Dagplejens placering i viften af dagtilbud”. Rapporten viste 

blandt andet, at 7 ud af 10 kommuner havde svært ved at rekruttere nye dagplejere – i hele 

kommunen eller i dele af kommunen. 

 

KL og FOA har i 2008/2009 fulgt op på denne rapport. Resultaterne herfra er samlet i 

dette notat, som bygger på følgende initiativer:   

 

• En landsdækkende spørgeskemaundersøgelse, som især har handlet om det politiske 

fokus på dagplejen, gæsteplejen samt bud på dagplejens største udfordringer. 83 

kommuner har deltaget i spørgeskemaundersøgelsen, svarende til en svarprocent på 

85. 

 

• Interviews i foråret 2009 med en dagtilbudschef samt dagplejeledere fra i alt 7 

kommuner om udvalgte udfordringer for dagplejen: Rekruttering og fastholdelse samt 

gæsteplejen. De 7 kommuner er: Horsens, København, Odsherred, Favrskov, Rødovre, 

Vallensbæk og Vejle. 

 

 
Opfølgningen har især fokus på følgende temaer: 

 

• Hvilke emner har der været politisk interesse for vedrørende dagplejen? 

• Hvordan er gæsteplejen organiseret? 

• Hvilke rekrutterings- og fastholdelsesinitiativer har kommunerne erfaringer med? 

 
Der gøres opmærksom på, at notatet ikke har fokus på overenskomstreglerne fra OK-08 om 

gæsteplejevederlag. 



 3

 

Udviklingen i antallet af pladser dagplejen 
 

 

Fra 2007 til 2008 budgetterede 16 % af kommunerne med en udvidelse af antallet af pladser i 

dagplejen mens 37 % af kommunerne budgetterede med en reduktion i antallet af 

pladser.   

 

Undersøgelsen viser, at der er en klar tendens til, at udvidelsen af dagplejepladser sker på 

baggrund af et stigende børnetal i kommunen eller en stigende dækningsgrad. En kommune 

kommenterer, at udvidelsen af dagplejepladser sker ud fra et ønske om, at faste gæsteplejere 

skal være geografisk fordelt. En anden kommune nævner problemer i en daginstitution som 

årsagen til udvidelsen af dagplejepladser. 

 

57 % af de kommuner, der har reduceret antallet af dagplejepladser i budget 2008, angiver 

rekrutteringsproblemer i dagplejen, som en af de vigtigste årsager til reduceringen. En 

kommunes kommentar er, at mange dagplejere går på pension og ikke kan erstattes af nye, 

fordi det er svært at rekruttere dagplejere. 

 

Herudover nævner halvdelen det faldende børnetal i kommunen, som en af de vigtigste 

årsager til reduceringen, mens 40 % peger på, at der er forældre, der ønsker 

daginstitution. 
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Politisk interesse for dagplejen 

 
I 2007/2008 var rekrutteringssituationen for dagplejen det emne, som havde størst politisk 

interesse i kommunerne. 4 ud af 5 af de adspurgte kommuner har angivet at 

rekrutteringssituationen har haft politisk interesse. Imidlertid har flere kommuner siden 

oplevet, at rekrutteringsudfordringen i forbindelse med finanskrisen er blevet mindre.  

 

Knap halvdelen af kommunerne nævnte gæsteplejens organisering, som det emne, som 

har haft næststørst politisk interesse i kommunerne i 2007/2008. Mange kommuner oplyser 

samtidig, at gæsteplejen ofte er medvirkende til, at dagplejen ikke opfattes som 

velfungerende. Endelig nævner ca. en tredjedel af kommunerne bruttodriftsudgiften pr. 

plads i dagplejen samt harmonisering på dagplejeområdet i sammenlagte kommuner. 

 

 

 Hvilke 3 af de følgende (dagpleje) emner har 
 haft størst politisk interesse i 2007/2008 i  
 din kommune?   

Procent Antal 

  Rekrutteringssituationen for dagplejen 79 % 65 

  Fastholdelse af dagplejerne, herunder   
  seniorordninger 22 % 18 

  Bruttodriftsudgiften pr. plads i dagplejen 30 % 25 
  Harmonisering på dagplejeområdet i sammen-  
  lagte kommuner 30 % 25 

  Tilsynet med dagplejen 12 % 10 

  Gæsteplejens organisering 46 % 38 

  Legestueforhold 29 % 24 

  Dagplejens faglige udvikling 21 % 17 

  Forældres krav til dagplejen, herunder fx  
  åbningstid 22 % 18 

  Andet 7 % 6 

 
De kommuner, der har svaret at ”Andet” har haft politisk interesse, har blandt andet nævnt 

følgende temaer: sundhed, strukturen i dagplejen, sammenlægning af dagpleje og vuggestue 

under fælles ledelse, forældreønsker om vuggestueplads og endeligt, udfordringen i at mange 

dagplejere går på pension. 
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Dagplejens største udfordringer 
 
 

Ligesom Rekruttering og fastholdelse var de temaer, der havde størst politisk interesse i 

2007/2008, går disse områder også igen, når kommunerne i undersøgelsen skal pege på 

dagplejens største udfordringer. Samlet set peger 83 kommuner på rekruttering og/eller 

fastholdelse, som dagplejens største udfordringer. Mange kommuner gør imidlertid 

opmærksom på, at rekrutteringsudfordringen siden er blevet mindre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

59 kommuner nævner, at dagplejens største udfordringer handler om temaer vedrørende 

budget/omkostninger/struktur. For eksempel peger en del på konkrete udfordringer i 

relation til udvikling af organisationen. Det kan være i form af at styrke legestueteams, 

fremme gruppeansvarlige som bindeled mellem ledelsen og den enkelte dagplejer eller lægge 

mere kompetence ud til dagplejerne, så deres medbestemmelse og medansvar øges. Flere 

nævner også udvikling af dagplejens deltagelse i den tværfaglige indsats og samarbejdet med 

PPR, sundhedsplejerske mv. Andre kommentarer går på udfordringen med at sikre den rette 

udnyttelsesgrad og styre kapaciteten mod effektiv udnyttelse uden unødige tomme pladser 

eller ubesatte pladser.  

 

 Tema Antal kommuner 

 Rekruttering 54 

 Rekruttering og fastholdelse 16 

 Fastholdelse 13 

 Forældreønsker generelt 13 

 Forældreønske om daginstitution 13 

 Gæsteplejen  36 

 Indhold/kvalitet i ydelsen/faglighed 42 

 Budget/omkostninger/struktur 59 

 Overenskomst '08 4 
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I forhold til de nye strukturer på dagtilbudsområdet, der er i spil, siger en dagplejeleder i et 

fokusgruppeinterview i marts 2009: ”Her skal dagplejen kunne byde ind – derfor skal vi tale 

sammen kommunerne imellem. Hvem har fået gode ideer, hvem har de vise sten? Hvis ikke 

dagplejen kan være med til at pege på nye ideer, bliver den hægtet af. Det er vigtigt, at 

dagplejen er med til at beskrive nye muligheder i stedet for blot at blive påduttet en ny 

organiseringsform eller et nyt tiltag.” 

 

En anden dagplejeleder siger i samme fokusgruppeinterview: ”Overvej hvordan dagplejen skal 

synliggøres og hvilke signaler, det sender. Skal vi konkurrere på prisen eller på, at dagplejen 

er en lille enhed i forhold til daginstitutionerne? Hvordan får vi det særlige ved dagplejen frem i 

kommunikationen? Hvis dagplejerne kan blive gode til at fortælle, hvad de står for og undgå 

floskler, kan kommunikationen blive rigtig god.” 

 

42 kommuner nævner udfordringer, der handler om indhold/kvalitet i ydelsen/faglighed. 

Hvordan kan dagplejen kvalitetsudvikles, så der sikres et godt pædagogisk tilbud. En 

kommune nævner balancegangen mellem at bevare det attraktive ved enmandsvirksomheden 

og samtidig udvikle og forbedre dagplejens sammenhæng – pædagogisk og organisatorisk – til 

den øvrige del af kommunen.  Især samarbejdet og overgangen til daginstitutionen fylder. 

Hvordan sikres et naturligt forløb videre til børnehaven fx i aldersintegrerede daginstitutioner, 

som allerede har egne vuggestuebørn og derfor kan have en tendens til at ”lukke sig om sine 

egne børn”. Af andre temaer i denne kategori nævnes bl.a. tidlig indsats i dagplejen og 

hvordan det bedst muligt kan dokumenteres, at der er kvalitet i arbejdet. 

 

Behovet for udvikling af gæsteplejen er også en ofte nævnt udfordring, og det påpeges af 

flere at den skærpes af, at den enkelte dagplejer har ret til mere fravær som følge af fx kurser, 

ferie, afspadsering mv. 

 

Herudover går udfordringer, der relaterer sig til forældrene, igen i beskrivelserne.  

Her nævnes bl.a. temaer som, hvordan dagplejen kan geares til at matche moderne forældres 

ønsker og behov om fx længere åbningstid, dagplejehjemmets indretning, en bestemt 

dagplejer osv. Dagplejens åbningstid på 48 timer nævnes især som en udfordring i 

pendlerkommuner, mens en anden kommune nævner udfordringen for dagplejen med hensyn 

til at modsvare daginstitutioners fleksibilitet med modulordninger og pris. En kommune 

beskriver de forhold, som de forventer vil påvirke den politiske beslutning fremover, således: 

Pris pr. plads, åbningstidens længde og dagplejeres ret til mere fravær, hvor børnene så skal i 

gæstepleje. Det giver krav fra forældre om at få vuggestueplads med længere åbningstid og 

kendte voksne under fravær. 
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Rekruttering og fastholdelse i dagplejen 
 
 

Rekrutteringssituationen i dagplejen var det emne, der havde størst politisk fokus i 2007/2008, 

da der i denne periode var store udfordringer med at rekruttere. I et fokusgruppeinterview 

gennemført i foråret 2009, hvor dagplejelederne i Favrskov, København, Vejle og Rødovre 

kommuner deltog, blev der derfor sat fokus på, hvilke erfaringer kommunerne i denne periode 

har haft med at rekruttere og fastholde dagplejere.  

 

Der var enighed om, at fokus på fastholdelse og rekruttering hænger sammen. Det er ikke 

altid nok at være god til at rekruttere, hvis man ikke er i stand til at fastholde de dagplejere, 

man allerede har ansat. Samtidig kan fastholdelsesinitiativer gøre det nemmere at rekruttere – 

de gode arbejdsforhold og den gode historie om jobbet som dagplejer spreder sig. 

I både Vejle og Rødovre kommune er der bevilget en pulje penge til fastholdelsesinitiativer. I 

København blev bevillingen til rekruttering også brugt til at fastholde. 

 

Dagplejerne er de bedste ambassadører for jobbet, og derfor lægger man i nogle 

kommuner også stor vægt på, at dagplejerne bliver dygtigere til at italesætte det, de gør. Det 

vil medvirke til at få gjort op med de fordomme, der findes om dagplejen, og man vil derved 

også kunne opnå at få øget anerkendelse af dagplejen. 

 

Fleksibilitet og ”forskelsbehandling” praktiseres i Rødovre, hvor nye dagplejere har fået 

individuelle introduktionsforløb, hvor de er tilknyttet en introdagplejer. Den individuelle 

introduktion kan strække sig fra 1 uge til 3 uger, alt efter den nye dagplejers erfaring og 

personlighed. Introdagplejere mødes en gang om året for at erfaringsudveksle.  

 

I Rødovre kommune har man også lavet en mentorordning for nyansatte. Alle nyansatte får 

en mentor i deres egen gruppe, som er valgt ud fra den nyansattes behov.  Mentorens opgave 

er at svare på de spørgsmål, der viser sig, når man kommer i gang med arbejdet og informere 

om alt det ”indforståede”, som fx at alle dagplejere har telt med på sommerudflugten, som 

børnene kan sove middagslur i.  Mentoren kan eksempelvis også tilbyde at stå til rådighed ved 

den første forældresamtale. Alle nyansatte mødes en hel dag med afsluttende middag, efter 

deres første år som dagplejere. Der er også generelt fleksibilitet, hvis det viser sig, at en 

dagplejer vil passe bedre ind i en anden gruppe. 
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Dagplejelederne peger på værdien af de små projekter, hvor nogle få dagplejere arbejder 

med et relevant tema. I Rødovre Kommune har en gruppe dagplejere med støtte fra en 

naturvejleder oprettet naturdagpleje med stor succes. I Favrskov bidrog projektet ”Find og 

genfind arbejdsglæden” til, at en lille gruppe dagplejere, der var syge af stress eller i fare for 

at blive det, kom på fode igen.  

 

I Vejle kommune har man en trivselspolitik, og der er ansat trivselskonsulenter, som også 

kan tage ud til dagplejerne. Både ledere og medarbejdere kan altid kontakte konsulenterne og 

samtalerne handler om problemer i arbejdslivet. En dagplejer startede fx via 

trivselskonsulentens anbefaling langsomt op i gæstehus efter sygdom og senere i eget hjem. 

Konsulenterne kan også benyttes, hvis en hel dagplejegruppe har ”dårlig samtrivsel”.  

 

I Favrskov kommune har man et parallel-tilsyn, hvor dagplejepædagogen fra et andet 

område kommer ud til en dagplejer og kun skal tale arbejdsliv med dagplejeren. I København 

har man også et såkaldt dobbeltløb i forhold til pædagoger, så man sikrer, at et barns 

problemer hos en dagplejer ikke bliver overset. 

 

I Favrskov har man en støttedagplejerfunktion, en ”flyver”, der er ansat 30 timer om ugen, 

og som ikke selv har børn indskrevet i dagpleje. Hun kan være ekstra hjælp hos en dagplejer, 

der fx har et barn, der græder meget, eller hun kan overtage en børnegruppe i dagplejerens 

hjem, mens dagplejeren er hos tandlægen. Hun bliver også brugt hos dagplejere, der starter 

op efter sygdom eller hos nyansatte dagplejere, hvor hun kan hjælpe de nye dagplejere med 

at opbygge gode rutiner. De vil gerne ansætte en ”flyver” i hvert område. Det er dog ikke 

ligetil at rekruttere til funktionen, da det kræver meget erfarne dagplejere at udfylde den. 

 

I Horsens kommune har man lavet en tilfredshedsundersøgelse. Dagplejerne blev bedt om 

at vurdere, hvor tilfredse de var med deres arbejde, og om at vurdere, hvad der kunne gøre 

dem mere tilfredse med det. Efterfølgende blev tilfredsheden målt igen, og det 

dagplejedistrikt, der havde nået den højeste tilfredshed, blev præmieret. 

 

Kompetenceudvikling fastholder også dagplejere. I København uddannes dagplejerne 

indenfor projekt ”For tidligt fødte” og projekt ”Mad og måltid”. I Rødovre er alle dagplejere i 

gennemsnit afsted 4 uger om året på kursus. 80 pct. af dagplejerne har været på IT kursus, 

hvilket har betydet, at de materialer, som forældrene får af dagplejerne, er blevet meget 

bedre. De er også på en uges kursus i ”Pædagogiske aktiviteter i legestue”, og det er ikke 

frivilligt at deltage i det kursus. Som i København er der også dagplejere på kursus, der 

handler om for tidligt fødte.  
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Dagplejere, der har børn med særlige behov, har deres eget mødeforum i både 

Rødovre og København Kommune. I Rødovre har de også en legestuedag sammen ca. hver 

anden måned. De dagplejere, der ønsker at modtage børn med særlige behov, bliver på kurser 

undervist i, hvordan de imødekommer børnenes behov. 

 

I Rødovre kommune har man ikke hidtil haft en decideret seniorordning, men har i stedet en 

fleksibel tilgang, hvor børn er blevet udskrevet hos seniorer efter behov. Det arbejder man 

også på at få mulighed for i Vejle. 

 
Løn bruges som rekrutterings- og fastholdelsesinstrument. I Favrskov får alle nyansatte et 

løntrin efter endt prøvetid, fordi de ikke oppebærer pension det første år. I Rødovre får alle 

dagplejere, der har været ansat i over 5 år, et ekstra løntrin, 10 år udløser også et ekstra 

løntrin og 20 år udløser to ekstra løntrin. Nogle peger på, at løn ikke skal bruges automatisk, 

men at der skal være mulighed for at give løn efter individuelle vurderinger. 

 

I Rødovre kommune får dagplejere tilbudt massage op til 5 gange eller 15 minutter i legestuen 

hele året. Massage kan konverteres til et andet wellness tilbud. Dagplejerne tilbydes også et 

abonnement til et fitness center i de 5 vintermåneder. I Favrskov, Vejle og København har 

dagplejerne fået tilbudt ryggymnastik. 

 

Reklame i det offentlige rum er af mange kommuner brugt både i rekrutterings- og 

fastholdelses øjemed. I Favrskov fik man tilladelse til at lukke luftrummet over kommunen, 

mens mere end 1.000 balloner blev sendt op i luften. Det gav megen omtale. 

I Rødovre tages der billeder på Dagplejens dag, som efterfølgende bliver hængt op hos 

sponsorerne (fx i den butik, der har leveret frugt). Der er lavet en reklamefilm til baby-bio, og 

der bliver holdt cafémøder på biblioteket, hvor souschef og 2 dagplejere fortæller om jobbet 

som dagplejer. 

 

I København kommune har man i efteråret 2008 kørt en reklamekampagne for dagplejen, 

under sloganet ”Frihed på fuld tid”. Kampagnen kørte igen i efteråret 2009, hvor man i 

bybilledet så busser med en flyvende dagplejer på langsiden, der fløj ligesom Superman. I 

København har man lagt vægt på, at det under kampagnen er synligt for de allerede ansatte 

dagplejere, at der er fokus på, at rekruttering og fastholdelse hænger sammen. Alle dagplejere 

fik blandt andet et lækkert regnsæt med logo på. 

 



 11

I Vejle tager dagplejelederne selv på besøg i mødregrupperne. I Rødovre får alle forældre 

sammen med ansøgningsskema til pasning af småbørn en pjece om dagplejen og tilbud om 

besøg i mødregruppen. Det er souschefen og en dagplejer, der besøger mødregrupperne. På 

hovedbiblioteket tilbyder sundhedsplejen hver måned vejning af børn, og i den forbindelse 

fortæller dagplejen en gang imellem om dagplejetilbuddet og viser film om dagplejen.  

 

I Vejle er det dagplejelederen eller en dagplejepædagog der tager på besøg i mødregrupperne. 

De giver en orientering om, hvad en dagpleje indebærer, hvilke pædagogiske overvejelser der 

ligger bag – altså, hvad kan de forvente, hvis deres barn starter i Vejle Dagpleje. Og sidst men 

ikke mindst besvarer de spørgsmål fra de nybagte mødre/fædre. 

 

Det er vigtigt at fortælle godt og troværdigt om dagplejejobbet på hjemmesiden. Ofte 

henvises i ansøgninger til, at ansøgeren har læst om jobbet på hjemmesiden. Eller at 

ansøgeren har hørt om arbejdet gennem dagplejere. Det understreger, at dagplejerne selv er 

vigtige ambassadører for jobbet, og at dagplejens image spiller en stor rolle. Samtidig er 

dagplejerne meget forskellige, og flere nye dagplejere kommer fra andre brancher, hvor de fx 

har været selvstændige eller siddet i store fora på tidligere arbejdspladser.  

 

En dagplejeleder nævner at: ”Hvis vi vil rekruttere nye dagplejere, så er vi nødt til at sende 

andre dagplejepædagoger ud end de dagplejepædagoger, der er rejsende i tusser og 

julegavehjælp. Nye dagplejere efterlyser faglig sparring og ikke praktisk hjælp til julegaver!” 

 

I København har man anset det for vigtigt at få gjort op med fordomme og højne den 

faglige agtelse. Derfor lavede man et kursusforløb, hvor blandt andet indgik, at alle 

pædagoger og ledere blev præsenteret for, hvilke fokusområder dagplejerne synes der var i 

forhold til pædagogerne og ledelsen. Dagplejerne gav blandt andet udtryk for: at de lokale 

ledere ses for lidt, at der kan køres for meget rundt med pædagogerne samt at ledelsen 

kommer for sent ind i konflikterne.  

 

Anerkendelse fra toppen er meget vigtig. Erfaringen i København er, at det er guld værd, at 

dagplejerne føler sig set og anerkendt, og at dagplejeledelsen og politikerne er synlige. Alle 

dagplejerne har derfor været inviteret til event, hvor borgmesteren holdt tale, og der var 

forpremiere på Woody Allens seneste film. 

 

Alle dagplejere, der har været ansat i 15 år, har været på en ”forkælelsesevent”. De blev 

modtaget i et mødelokale og på deres stole lå en pose med cremer. Dagplejelederen holdt tale 
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om, at kommunen gerne vil fastholde dem, der blev holdt et foredrag og undervejs budt på en 

god frokost.  

 

Som et led i at få højnet den faglige agtelse har man i Vejle tilrettelagt et kursusforløb, der 

skal gøre dagplejerne dygtigere til at italesætte det de gør. Man har også ansat en 

konsulent, der sammen med dagplejen skal lave en kuffert, der viser, hvad dagplejen gerne vil 

kendes på.  
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Gæsteplejens organisering  

 
 
Knap 9 ud af 10 kommuner svarer i spørgeskemaundersøgelsen, at de benytter sig af den 

organiseringsform, hvor dagplejere er gæsteplejere for hinanden. Men kommunerne har ofte 

organiseret deres gæstepleje ved at kombinere flere forskellige former for organisering.  

 

Omkring en tredjedel af kommunerne har både gæsteplejehuse, faste gæsteplejere og 

dagplejere med faste gæstepladser.  

 

Hvordan har kommunen organiseret gæsteplejen? 
(Marker gerne flere udsagn)
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Der er i resultatet af spørgeskemaundersøgelsen ikke nogen klar sammenhæng mellem 

kommunernes organisering af gæsteplejen og hvorvidt den vurderes som velfungerende i 

kommunen.  

 

De kommuner, der angiver at gæsteplejen er velfungerende i hele kommunen, har generelt 

flere former for gæstepleje. Dog noterer mange kommuner en stor tilfredshed med faste 

gæstedagplejere og gæsteplejehuse fra dagplejernes og forældrenes side. 
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Ændringer i gæsteplejen 

 
 
En fjerdedel af kommunerne angiver, at der er sket ændringer i gæsteplejeordningen i 2007 og 

2008. Den hyppigste ændring er oprettelse af et gæsteplejehus. Ligeledes noterer et 

antal kommuner, at de i de kommende år forventer at etablere flere gæsteplejehuse. 

 

Endelig består en del af ændringerne i, at kommunerne har ansat flere faste gæsteplejere eller 

har oprettet faste gæstepladser hos dagplejere, som dermed har færre faste indskrevne børn. 

 

 

Tilfredshed med gæsteplejeordningen 

 
Kommunerne er i spørgeskemaundersøgelsen spurgt til, om de har undersøgt henholdsvis 

forældrenes og dagplejernes tilfredshed med gæsteplejeordningen. 22 % af kommunerne har 

undersøgt forældrenes tilfredshed med gæsteplejeordningen. 17 % af kommunerne har 

undersøgt dagplejernes tilfredshed med gæsteplejeordningen.  

 

Har I undersøgt forældrenes tilfredshed med 
gæsteplejeordningen?
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Har I undersøgt dagplejernes tilfredshed med 
gæsteplejeordningen?
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Endelig er der i spørgeskemaet spurgt til, om kommunerne oplever, at gæsteplejen 

overvejende er velfungerende.  

 

Oplever I, at gæsteplejen overvejende er velfungerende?
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Knap halvdelen af de adspurgte kommuner svarer, at de oplever, at gæsteplejen overvejende 

er velfungerende i hele kommunen. Endvidere svarer ca. en tredjedel, at gæsteplejen er 

velfungerende i dele af kommunen. 16 %, angiver, at gæsteplejen ikke er velfungerende i 
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kommunen. En gennemgående kommentar er her, at forældrene er utilfredse med de mange 

skift. 
 

 At gæsteplejen kun er overvejende velfungerende i dele af kommunen, kommenterer 

kommunerne blandt andet således i spørgeskemaundersøgelsen: 

 

• Det kan til tider være problematisk, hvis børnene ikke kan få gæstepleje i eget distrikt. 

 

• Vi har et område, hvor der har været flere langtidssyge dagplejere. Her har det været 

svært at få gæsteplejen til at fungere godt. 

 

• Gæsteplejen fungerer bedst ved faste gæsteplejere og i gæstehus, samt i de områder, 

hvor der er almindelig dagplejekapacitet nok. 

 

• Det største problem er, at der ikke er økonomi til at ansætte det rigtige antal 

gæstedagplejere. 

 

• Vi må sige, at forældrene helst vil undgå at sende deres børn i gæstepleje, når deres 

barn ikke kan komme til den ”faste” gæsteplejer. 

 

• I den del af kommunen, hvor der er gæsteplejehus, fungerer det tilfredsstillende. Der 

hvor gæsteplejen ligger hos dagplejerne er der stor utilfredshed fra forældrene pga. de 

mange forskellige skift. 

 

• Der er meget få henvendelser af negativ karakter; men gæsteplejen er da dagplejens 

akilleshæl. 

 

• Der hvor der allerede er gæstedagplejehuse, fungerer gæsteordningerne til forældrenes 

udelte tilfredshed. Der hvor der ikke er gæstedagplejehuse, har vi mange klager over 

gæsteordningen. 

 

• Gæsteplejen er dagplejens svage punkt, og det forældrene ofte angiver, når de giver 

udtryk for hvordan dagplejen opleves. 
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Fremtidige forbedringer af gæsteplejen 

 
 
52 % af de adspurgte kommuner overvejer tiltag, som skal forbedre gæsteplejeordningen, 

mens 41 % ikke gør.  

 

Har I planer om tiltag, der skal forbedre gæsteplejeordningen?
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Størstedelen af de kommuner, som overvejer tiltag i forbindelse med at forbedre 

gæsteplejeordningen, satser på tiltag i form af opførelse af et eller flere gæsteplejehuse. De 

fleste kommuner uddyber også deres overvejelser omkring deres fremtidige gæstepleje, og 

den nye overenskomst nævnes af flere som en udfordring.  

 

En kommune har sat et udviklingsprojekt i gang for at få belyst, hvilke gæsteplejeformer der 

bedst imødekommer de kvalitetskrav, der er stillet i kommunen. En anden kommune har ansat 

en udviklingskonsulent, hvis primære opgave er at ”se på gæstedagplejen”. Fælles for mange 

kommuner er ønsket om at give alle forældre i deres kommune lige gode gæsteordninger – 

hvilket er en stor udfordring.   
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Om de forskellige gæsteplejeordninger 

 
 
I 2007/2008 var der stor politisk fokus på gæsteplejens organisering. I foråret 2009 

inviterede FOA og KL derfor sammen til et fokusgruppeinterview, hvor 

dagplejeledere fra Odsherred, Vallensbæk, Rødovre, Vejle og Favrskov kommuner 

drøftede deres erfaringer med forskellige typer af gæstepleje og de udfordringer, de 

hver især er stødt på.  

 

Det følgende er derfor ikke en udtømmende beskrivelse af gæstedagplejen, men 5 

dagplejelederes erfaringer med og kommentarer til gæstedagpleje.  

 
 
 
Traditionel gæstepleje – dagplejere er gæsteplejere for hinanden 
 
Om ordningen 

I den traditionelle gæstedagpleje er dagplejerne i en gruppe gæstedagplejere for 

hinanden, så en dagplejers børn fordeles på 3-4 kolleger ved hans/hendes fravær. 

Gruppens størrelse kan være på fx 10-17 dagplejere, og bestå af 3-6 

legestuegrupper. 

 

I nogle kommuner har dagplejerne 3 faste indskrevne børn og samtidig en aftale om 

et antal gæstebørn om året. I den traditionelle gæstepleje kender børnene oftest 

gæstedagplejeren fra legestuen eller fra andre fælles aktiviteter i gruppen. I mange 

kommuner koordinerer dagplejerne selv, hvem i gruppen der skal have hvilke 

gæstebørn og hvornår.  

 
Dagplejeledernes kommentarer  

En dagplejeleder siger: ”Selvstyrende grupper kan være vigtige. Det giver også 

mulighed for at styre gæsteplejen så tæt på, så der er bedre mulighed for at se og 

imødekomme sårbarheder. Nogle dagplejere er gode koordinatorer i en selvstyrende 

gruppe mens andre slet ikke skal være det. Det skal ikke nødvendigvis gå på tur 

blandt dagplejerne, da nogle er rigtig gode til børn men får ondt i maven, hvis de skal 
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være koordinatorer. Inddragelse og medindflydelse er nøgleord, det giver mere 

fleksible medarbejdere, som fx godt vil tage gæstebørn i sommerferien.” 

 

En anden dagplejeleder siger om gruppekoordinatorerne i de selvstyrende 

grupper: ”De skal have fornødne forudsætninger for at forstå systemet, skal have 

indflydelse og tydeligt defineret handlefrihed inden for grupperne.” 

 

Flere dagplejeledere peger på, at det er det vigtigt at samle gruppekoordinatorerne, 

så de får god mulighed for at udveksle erfaringer.  

 

En dagplejeleder siger: ”Morgentelefonens succes afhænger af gruppernes succes. 

Man skal give handlefrihed i grupperne. Det betyder også, at man som leder har flere, 

der er med til at finde løsninger.  

 

Deltagerne i fokusgruppen nævner en række udfordringer ved den traditionelle 

gæstepleje. 

 

Når en dagplejer er fraværende, syg, på kursus, på ferie eller afspadserer, øges 

arbejdsbelastningen for de kolleger, der får hendes børn i gæstepleje.  

 

Jo større pladsudnyttelsen er, jo større sårbarhed er der i organisationen overfor 

sygdom hos dagplejerne. Risikoen for at et barn placeres i gæstepleje hos en 

dagplejer uden for gruppen stiger, når alle dagplejere har 4-5 fastindskrevne børn. 

 

Traditionel gæstepleje kan også hurtigt komme til at belaste de samme personer, da 

nogle dagplejere er mere syge end andre.  

 

En dagplejeleder siger: ”I forholdet til forældrene skal vi i dagplejen være 

opmærksomme på, hvor meget vi selv italesætter en træls gæstepleje: ”Vi har en 

dejlig dagpleje, men… ” er ikke altid den bedste indgangsvinkel til gæsteplejen. 

Forventningsafstemning i forhold til forældrene er meget vigtig. Dagplejen må ikke 

love, at forældrene kan få de samme to gæstedagplejere, hvis dagplejen ikke kan 

overholde det.” 
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En dagplejeleder tilføjer: ”På samme måde som de gode ting ved daginstitutionerne 

bliver synliggjort overfor forældre og omverden, skal de gode ting ved dagplejen også 

synliggøres i pladsanvisningen.” 

 

I kommuner, hvor hver dagplejer som udgangspunkt har 3 børn, kan det være 

nemmere at imødekomme, at det er den samme gæsteplejer, der træder til, når den 

almindelige dagplejer er syg, da det både er 4. og 5. barnets plads, der kan udnyttes. 

Ulempen, eller en udfordring, ved at dagplejeren kun har 3 faste børn indskrevet kan 

være at få børnegruppen til at passe sammen aldersmæssigt.  

 

I søstergrupper er to dagplejegrupper knyttet til hinanden, så et barn, der placeres i 

gæstepleje udenfor gruppen, altid kommer til en dagplejer i søstergruppen. De 

interviewede dagplejelederes erfaringer med søstergrupper er, at de kan være svære 

at få til at fungere, fordi de skal mødes ofte, for at søstergruppen er kendt af børnene.  

 
 
 
Faste gæsteplejere 
 

Om ordningen 

Hele den fraværende dagplejers børnegruppe kommer i gæstepleje hos en fast 

gæsteplejer, som ikke selv har fast indskrevne børn. Den faste gæstedagplejer vil, når 

hun ikke har gæstebørn, fx gå med i heldagslegestue, tage med på tur eller hjælpe en 

dagplejer som har brug for det. I en kommune er 2 gruppekordinatorer også 

gæstedagplejer for hver deres gruppe på 10-11 dagplejere. I de fleste kommuner har 

man kun gæsteplejere i nogle dele af kommunen, i andre kommuner har man ansat 

en gæstedagplejer for hver 10-13 dagplejere. 

 

Dagplejeledernes kommentarer 

Erfaringerne fra flere kommuner, er at ansættelse af gæstedagplejere fungerer 

godt.  
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En dagplejeleder peger dog på en ulempe: ”Ved sygemeldinger og anden akut fravær kan 

børnene stort set aldrig få den faste gæstedagplejer, da gæsteplejerens tid typisk netop går til 

alt det planlagte fravær.” 

 

I en anden kommune har det været vanskeligt at overbevise alle om, at gæstedagplejerne 

først og fremmest skal bruges ved planlagt fravær. Hvis gæstedagplejerne også kan benyttes 

ved sygdom, bliver planlægningen mere kaotisk og forældrene vil opleve, at de igen med kort 

varsel får besked om, hvor deres barn skal i gæstepleje. Forældrene skal gerne opleve en 

forskel. 

 

Dagplejelederne i kommunen oplever, at forældre presser på for at få 

gæstedagplejeren også ved sygdom. Især hvis fx en ferieperiode går over i sygdom, 

så vil forældrene beholde gæstedagplejeren også under sygdommen. Det gør det 

vanskeligt for lederne at holde fast i, at gæstedagplejerne ikke bruges ved sygdom. 

 

Derfor vigtigt at forventningsafstemme med forældrene, så de er klar over, at det 

generelt ikke vil være den faste gæsteplejer, barnet kommer til, når der er tale om 

akut fravær. 

 

En dagplejeleder siger: ”Vi må følge vores beslutning, være klare i vores meldinger og 

så tage de rigtige konflikter, når de opstår. Det skal italesættes overfor forældrene, 

hvad logikken er – og hvad fordelene ved systemet er for børnene. Forældre kan 

forstå rigtig meget, når vi kommunikerer med udgangspunkt i kvalitet for børnene. 

Igen er det vigtigt, hvordan vi selv taler om gæsteplejen. Dagplejepædagogerne skal 

hjælpe med at fortælle om fordelene.” 

 

Dagplejelederne peger også på, at et barn der er hos en gæstedagplejer i længere tid, 

oplever, at der hele tiden kommer nye børn ind hos gæstedagplejeren – det er ikke 

kvalitet for barnet.  

 

En dagplejeleder fortæller: ”Der opstår konkurrence, dagplejerne imellem, om at 

kunne sige til forældrene, at ”hele min gruppe kommer ned til Mette 

(gæstedagplejeren).” 
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Rådighedspladser til gæstepleje 
 

Om ordningen 

I flere kommuner har dagplejelederen et antal tomme pladser til rådighed, som kan 

bruges til gæstebørn. Pladserne kan også bruges til at aflaste dagplejere, der fx er 

gravide eller kommer tilbage efter lang tids sygdom.  

 

Dagplejeledernes kommentarer 

Budgetstyring er lettere ifølge dagplejeledere, der har denne organisering af 

dagplejen, da man kan flytte rundt på de tomme pladser. De tomme pladser betyder, 

at der er større sandsynlighed for, at børn kommer i gæstepleje indenfor deres 

gruppe. Udfordringen er at få kapaciteten udnyttet optimalt.  

 

En dagplejeleder siger: ”Når man i stedet for gæstedagplejere har løse pladser, man 

kan flytte rundt med, så får flere dagplejere lidt mere luft ind imellem. Ellers er det 

kun gæstedagplejeren, der får luft, når de ikke udnyttes helt.” 

 

En dagplejeleder siger: ” Det er en stor glæde at kunne placere søskende hos 

samme dagplejer. Når den 4. plads er ledig betyder det også, at familierne kan få 

flere tilbud om gæstepleje at vælge imellem. Vi er ikke så pressede, og kan ofte finde 

en god løsning, fx når et barn skal starte. Det giver også en bedre fleksibilitet i 

kommunen, fordi alle kan tage børn med kort varsel. Og så giver det den nødvendige 

luft til uddannelse.” 

 
 
 
Gæstehuse 
 
 
Om ordningen 

Ved dagplejeres fravær placeres hele dagplejerens børnegruppe i et gæstehus. Ingen 

kommuner har al gæstepleje organiseret i gæstehuse. Gæstehuse suppleres med 

andre former for gæstepleje.  

 

Dagplejeledernes kommentarer 
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Fordelen ved gæstehuse er, som ved de faste gæstedagplejere, at man kan flytte hele 

børnegrupper til gæstehuset. Det giver god stabilitet, da alle gæstedagplejerne i 

gæstehuset sjældent er fraværende på en gang. Herudover er rammerne kendte for 

både børn og forældre. Forældre er derfor generelt meget begejstrede for gæstehuse.  

 

Der er ofte andre regler i et gæstehus end i et dagplejehjem. Man har også nogle 

andre muligheder, når der er tre voksne til stede i gæstehuset. 

Nogle få forældre vil ikke have deres barn i gæstepleje i gæstehus. Begrundelsen er 

her, at de synes, at der er for mange børn, men de fleste forældre tager imod 

tilbuddet med begejstring 

 

Det er meget let at rekruttere dagplejere til ansættelse i gæstehuse, også i de 

perioder, hvor det ellers er svært at skaffe dagplejere. Erfaringerne er, at 

gæstehusene tiltrækker dygtige dagplejere. 

 

En dagtilbudschef siger: ”En fordel ved gæstehuse kan også være, at det er muligt at 

fastholde ældre dagplejere, som ikke længere vil eller kan holde til at arbejde 48 

timer om ugen med 4 børn, ved at give dem timer i gæstehuset. På den måde 

bevares ældre dagplejeres store viden og erfaring i dagplejen, og den kan bruges til 

at støtte de nye dagplejere.”  

 

En dagplejeleder siger: Ulempen ved gæstehuse er, at vi pludselig skal geares til at 

drive institution, og alle de forhold, der følger med. Der er rengøringsudbud og aftaler, 

en legeplads og grønne arealer der skal vedligeholdes, kloakservice, maling 

måtteservice, brandalarmer, m.m. - og det fylder. En anden dagplejeleder siger: ”I 

legestuerne er der også allerede mange af disse forhold…!” 

 

Der opstår lettere gnidninger imellem personale i gæstehuse, da de går op og ned ad 

hinanden hver dag. Derfor er der brug for personalemøder, mødeplan m.m. Det 

kan være en fordel, at en har erfaring med mødeplan, organisering, budget og indkøb, 

når gæstehuset selv skal stå for dette.  
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En dagplejeleder siger: ”Nogle dagplejere bliver så vant til, at gæstebørn kommer i 

gæstehus, at de bliver ”utilfredse”, når de får et gæstebarn. 

Forventningsafstemning med dagplejerne er derfor også nødvendig.  


