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Nyhedsbrev 
Fra forældrebestyrelsen til forældre i dagplejen  

 
Forældrebestyrelsens arbejde: Forældrebestyrelsen afholdt mandag d. 7. maj sidste bestyrelsesmøde inden som-
merferien. Denne aften havde bestyrelsen besøg af fire kommunale dagplejere til at dække mødets to overord-
nede emner: gæstepleje og dagplejeruddannelsen i Silkeborg Kommune. Læs mere om de to emner på næste 
side. 

Sæt kryds i kalenderen: Mandag d. 29. oktober 2018 inviterer Dagplejen og forældrebestyrelsen 
alle jer forældre til årligt forældremøde, som vil foregå på Silkeborg Gymnasium. Vi, i forældre-
bestyrelsen, glæder os til forhåbentligt at se rigtig mange af jer forældre og til at fortælle mere 
om, hvad bestyrelsen har arbejdet med det seneste år. Desuden er der samme aften valg til for-
ældrebestyrelsen til det kommende år. Mere information vedrørende forældremødet følger ef-
ter sommerferien, men sæt allerede nu kryds i kalenderen. 
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Velkommen til det nye flyvervikarkorps: Dagplejen i Silkeborg Kommune oprettede i foråret et nyt, såkaldt 
"flyvervikarkorps" bestående af fire kvinder, som vil fungere som vikarer for kommunens dagplejere i tilfælde, 
hvor den enkelte dagplejer har brug for at holde fri til kortere ærinder. Én af gevinsterne ved at bruge en flyvervi-
kar er, at børn og forældre undgår at skulle benytte gæstepleje en hel dag, hvor dagplejeren reelt kun har brug 
for at holde fri én eller få timer, eksempelvis til at tage til læge, tandlæge eller lignende. Brug af en flyvervikar 
sker altid efter aftale med forældrene.  

 
Hanne er 59 år, uddannet pædagog og har 36 års erfaring med at arbejde med børn og unge. 
Hanne beskriver blandt andet, at det er vigtigt, at dagplejerne også får mulighed for at tage til 
læge, m.m., således at de kan passe på sig selv.  

 
Christina er 50 år og har blandt andet 10 års erfaring som dagplejer (blandt andet som gæstedag-
plejer). Christina beskriver, at flyvervikarkorpset er et fantastisk tiltag, og at hun er overbevist om, 
at der vil skabes et godt samarbejde mellem dagplejerne og vikarkorpset.  
 

 
Bettina er 48 år og har blandt andet erfaring som dagplejer. Hun glæder sig til at kunne være med 
til at give dagplejerne en frihed i hverdagen.  

 

 

Lisbeth er 69 år og har 28 års erfaring som dagplejer. Hun glæder sig rigtig meget til at møde jeres 
børn. 

 

 

Gæstepleje: En gæstedagplejeres vigtigste rolle er at skabe tryghed og en god hverdag, der tager hensyn til det 
enkelte barns behov. Som forældre er vi altid velkomne til at besøge gæstedagplejeren, inden vores børn skal i 
gæstedagpleje. Desuden besøger de faste dagplejere gæstedagplejeren, inden der er behov for gæstepleje, i det 
omfang, det er muligt.  

Janie er fuldtidsgæstedagplejer i syd- og midtbyen, hvilket betyder, at hun som udgangspunkt ikke har faste børn 
i længere tid, men derimod passer dagplejebørn i forbindelse med kollegers ferie, afspadsering, sygdom, uddan-
nelse m.m. Janie har været fuldtidsgæstedagplejer i 20 år og er rigtig glad for sit arbejde. 

 Tanja fra Bryrup er, i modsætning til Janie, deltidsgæstedagplejer, hvilket betyder, at hun har to faste dagplejebørn 
og derudover passer op til tre dagplejebørn fra andre dagplejere i forbindelse med kollegers ferie, afspadsering, 
sygdom, uddannelse, m.m. Tanja har været deltidsgæstedagplejer i halvandet år og er rigtig glad for ordningen.  

Begge gæstedagplejere fortæller, at dagplejebørn er fantastiske til at komme hos dem i gæstepleje, og at de 
lynhurtigt finder sig til rette blandt nye børn og i nye rutiner. Gæsteplejerne oplever desuden ofte, at de kan 
udfylde en rolle som sparringspartner for både børnenes forældre og deres faste dagplejer, da de ser børnene i 
en anden kontekst og derfor kan nuancere perspektiverne på barnet. 

I Silkeborg Kommune er der i nogle områder ansat fuldtidsgæstedagplejere, mens andre områder dækkes af én 
eller flere deltidsgæstedagplejere. I nogle områder har Dagplejen i Silkeborg Kommune desuden aftaler med de 
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lokale institutioner om, at dagplejebørn kan blive passet i institution i forbindelse med dagplejeres ferie, afspad-
sering, sygdom, uddannelse, m.m., så man undgår, at forældre skal køre langt for at aflevere deres børn i gæste-
pleje langt fra hjemmet. Har til spørgsmål til, hvordan gæsteplejen fungerer i netop dit område, kan du spørge din 
dagplejer eller søge nærmere information på Dagplejens hjemmeside. 

 

Dagplejeruddannelsen: Dagplejen i Silkeborg Kommune har investeret i, at alle dagplejere kommer på en uddan-
nelse inden for relationskompetence, kommunikation, tilknytning og sprog. Uddannelsen, som er målrettet Dag-
plejen, har både et teoretisk og praktisk, pædagogisk fokus. Mellem uddannelsesmodulerne samarbejder den en-
kelte dagplejer med sin gruppe og den pædagogiske leder om at omsætte den nye viden i hverdagen. Det har 
været et formål med uddannelsen at skabe en høj, fælles faglighed blandt alle kommunens dagplejere. Mens 
dagplejerne er på uddannelse, passes deres dagplejebørn i gæsteplejeordningerne beskrevet ovenfor. 

Mai-Britt har været dagplejer i kommunen i 20 år og havde dermed en del års erfaring, inden hun deltog på 
uddannelsen. Mai-Britt var derfor forud skeptisk over for hendes udbytte af uddannelsen men blev meget positivt 
overrasket. Hun beskriver blandt andet, at hun har fået ny inspiration til konkrete aktiviteter, hun kan lave med 
dagplejebørnene. 

Maria har været ansat som dagplejer i Silkeborg Kommune i to år og deltog dermed på uddannelsen uden at have 
meget erfaring med jobbet som dagplejer. For Maria hjalp uddannelsen til at se det enkelte dagplejebarn indefra 
og sig selv som dagplejer udefra, således at hun er blevet mere reflekteret over hendes egen praksis.  

I fremtiden vil nyansatte dagplejere i Silkeborg Kommune blive tilbudt en komprimeret udgave af uddannelsen, 
således at det faglige niveau bibeholdes trods løbende udskiftning af dagplejerne. 

 

 

I forældrebestyrelsen er vi taknemmelige for, at de fire dagplejere, Janie, Tanja, Mai-Britt og Maria, havde lyst til at 
bruge en aften på at fortælle os om deres erfaringer med hhv. gæstepleje og dagplejeruddannelsen i Silkeborg 
Kommune. Har du som forælder spørgsmål til de beskrevne eller andre emner, er du meget velkommen til at 
kontakte bestyrelsens medlemmer.  

 

 

Forældrebestyrelsen ønsker alle en god og solrig sommer!  


