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Høringssvar vedrørende Lov om ændring af dagtilbudsloven, Obligatorisk
læringstilbud til 1-årige i udsatte boligområder
Børne- og Kulturchefforeningen takker for muligheden for at afgive høringssvar. Vi har
følgende bemærkninger til lovforslaget.
Obligatorisk læringstilbud til 1-årige i udsatte boligområder
Forskning viser, at børn der har gået i et dagtilbud af høj kvalitet, klarer sig bedre i skolen,
har færre adfærdsproblemer og generelt trives bedre. Forskningen viser, at effekten især er
stor hos udsatte børn. Derfor er det også Børne- og Kulturforeningens generelle holdning, at
det er godt for børn at gå i dagtilbud. Men Børne- og Kulturforeningen finder, at
lovforslaget er stærkt stigmatiserende over for alle borgere i udsatte boligområder.
Loven gælder for alle uanset baggrund, men borgere der bor i de boligområder, der er på
ministeriets liste over udsatte boligområder er ikke en grå ens masse. Lovforslaget
stigmatiserer alle forældre i udsatte boligområder, som forældre der ikke stimulerer
læringen hos deres børn. Det er naturligvis ikke tilfældet. De er lige så mangfoldige og
forskellige som resten af landets borgere og bør behandles som sådan.
Børne- og Kulturforeningen gør opmærksom på, at der allerede i dag er lovhjemmel til, at
kommunerne kan træffe beslutning om, at et udsat barn indskrives i dagtilbud. En sådan
beslutning træffes på baggrund af en faglig vurdering i de konkrete tilfælde.
Ekstra administration og omkostninger
Der vurderes i lovforslaget, at lovforslaget kun vil have begrænsede økonomiske og
administrative konsekvenser for kommunerne. Børne- og Kulturforeningen er ikke enig i
denne betragtning og finder, at de skønnede kommunale merudgifter er for lavt sat.
BKF er af den opfattelse, at lovforslaget vil give betydelige ekstra administrative
opgaver og give ekstra omkostninger for kommunerne.
Det skyldes blandt andet, at der skal føre ekstra tilsyn med dagtilbuddene ift. den ændrede
opgave ift. den skærpede læringsindsats, identifikation af børn, tilsynsbesøg, vejledning og
støtte til forældre m.m. er relativt omfattende opgaver for de berørte kommuner/dagtilbud.

Lovforslaget giver kapacitetsudfordringer
Forslaget kan medfører kapacitetsmæssige udfordringer, hvilket sker i en tid med
stigende børnetal, hvilket allerede er en udfordring for mange kommuner. Det skyldes
blandt andet, at der ikke synes at være taget højde for den situation, at børn, som
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allerede er optaget i dagtilbud, udmeldes af dette, og herefter får en plads i et 25 timers
tilbud, et tilbud som er gratis. Det kan medføre ekstra omkostninger for kommunen, i
form af færre pladser til betalende fuldtidspladser samt øget behov for pædagogisk
personale, idet deltidsbørn i langt mindre grad vil være tilstede i dagtilbuddet i
ydertimer, hvor der ofte er færre børn.
Puljefinansiering
BKF bemærker, at der med lovforslaget oprettes endnu en pulje, som der kan søges midler
til, ifm. med omstillingen. Lært af fordelingen af puljemidler ifm. ’Flere pædagoger til
institutioner med mange børn i udsatte positioner’. Målgruppen for dette lovforslag er den
samme, men ved sidste pulje fordeling erfarede vi, at det er ganske få institutioner, som for
del i puljemidlerne. Der vil derfor være få midler til få dagtilbud, som reelt kommer i spil
ifm. gennemførelsen af lovforslaget.
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