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Valby, den 25. maj 2020
Kære Pernille Rosenkrantz-Theil
I DLO følger vi interesseret med i pressens dækning af forventningerne til de kommende
forhandlinger om bedre normeringer i daginstitutionerne.
Først og fremmest er vi taknemmelige for, at regeringen sammen med sine støttepartier har
prioriteret børnene og investerer i bedre normeringer. Mere voksenkontakt i kombination med
stærke praksisfællesskaber og styrket læreplan vil betyde en bedre hverdag for alle børn. Vi ved fra
forskningen, at især udsatte børn påvirkes negativt af dårlige normeringer. Det er i sig selv et
afgørende argument. Dertil kommer, at kommunernes nedskæringer landet over, og over mange år,
har bragt niveauet til et punkt, hvor bedre normeringer nu er påtrængende vigtigt for alle børn.
Tusinde tak, fordi I har vist handlekraft og så mærkbart har prioriteret børnene.
Når vi taler om, at alle børn har behov for bedre normeringer, gælder det også børn i de små ’frie’
eller ikke-kommunale institutioner, vi i daglig tale kalder ’private’ daginstitutioner. Fordi der i
pressen lyder kritik fra SF af netop de private daginstitutioner, vil vi gerne gøre opmærksom på, at
kritikken i store træk er skudt forbi målet:
1. SF mener, at private daginstitutioner først skal have del i normeringsmidlerne, når de ikke
kan trække overskud ud. Her vil vi gerne gøre opmærksom på, at økonomien på
dagtilbudsområdet for det første er helt anderledes dimensioneret, end man fx ser på det
sociale område. Sager med økonomisk kritisable forhold på fx bo- og opholdssteder for unge
kan ikke umiddelbart overføres til daginstitutionerne, hvor beløbsstørrelserne er mere
beskedne. Vi kender i DLO ikke til eksempler på fx store overskud, og vi opfordrer derfor til,
at eventuelle anekdotiske eksempler (og deres generelle karakter) dokumenteres, før
lovgivning indrettes efter et ønske om at forhindre dem.
2. For det andet er årsagen til, at nye daginstitutioner vælger driftsformen ’privat-privat’, altså
hvor daginstitutionen ejes af personer eller et selskab (og overskud overhovedet kan
trækkes ud), efter vores erfaring helt lavpraktisk, men vigtig at kende: Nyetablering kræver,
at man kan rejse startudgifter, og det må oftest ske via et lån med sikkerhed i fx egen bolig.
En foreningslignende (non-profit) konstruktion kan ikke altid opnå samme lånemuligheder.
Hvis I overvejer at afskaffe virksomhedskonstruktionen og dermed den teoretiske mulighed
for at trække overskud ud, opfordrer vi derfor til, at I ser på netop opstartsmuligheder for de
mange ildsjæle, forældregrupper mv., som ønsker at drive små, nære institutioner, hvor den
pædagogiske metodefrihed og mangfoldighed kan leve. Ellers vil de små græsrodsprojekter
ganske enkelt ophøre med at opstå, og vi vil måske på sigt, lidt groft skåret, alene se
stordrifts- og effektivitetsoptimerede kæmpeinstitutioner, hvor forældrene skal køre langt
efter pasning.
3. Påstandene om, at private daginstitutioner kan afvise børn med særlige behov, ser vi ikke
eksempler på i praksis. Vi vil derfor også her opfordre til, at kritikerne bringer konkrete,
veldokumenterede eksempler på bordet. Eksemplerne bør, ud over forældrenes oplevelse,
også omfatte daginstitutionens redegørelse for sagen. I den forbindelse kan vi oplyse, at vi
ind i mellem hører eksempler på, at private daginstitutioner efter lang tids diskussion med
den lokale dagtilbudsforvaltning må indse, at et barns konkrete støttebehov ikke kan opnå

anerkendelse fra forvaltningen. Det kan betyde, at institutionen kan være nødsaget til at
oplyse forældrene om, at man ikke i institutionen kan opnå fx støttetimer eller ekstra
påkrævet bemanding til det pågældende barn med særlige udfordringer. Det er en alvorlig
problemstilling, som vi gerne indgår dialog om og kommer med løsningsforslag til, men som
ikke har med minimumsnormeringer at gøre, og ej heller med de private daginstitutioners
sociale ansvar generelt.
Vi håber, at du vil tage ovenstående med i dine overvejelser forud for de kommende forhandlinger,
og vi står som altid til rådighed med viden og perspektiver på spørgsmål, der kan bidrage til bedre
daginstitutioner.
Venlig hilsen
Tanja Krabbe
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