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Seneste nyt fra DLO

Private institutioner på overenskomst får nu også mulighed for at pålægge
medarbejdere feriedage i lukkeperioden.
DLO har i dag indgået aftale med BUPL og FOA om pålagt ferie med én dags varsel i op til
5 dage i lukkerperioden. Aftaler matcher på alle punkter den aftale, der i fredags blev
indgået for de kommunale institutioner. Aftalen med BUPL er klar til efterlevelse, mens
aftalen med FOA først godkendes formelt tirsdag formiddag. Se mere om aftalen
herInstitutioner, der ikke har overenskomst, føler ferielovens almindelige regler.
Kontakt DLO, hvis du er interesseret i at komme med i overenskomsten.
Nødpasning
KL har udsendt et brev til kommunerne for at vejlede om, hvordan kommunerne skal
forholde sig i forhold til private dagtilbuds nødpasning. Brevet er godt at orientere sig i. Af
brevet fremgår blandt andet, at kommunerne efter KLs vurdering kan fratage
godkendelsen af private daginstitutioner, som ikke etablerer nødpasning for egne børn,
hvor der er behov. Vurderingen ligger i tråd med DLOs kraftige opfordring til alle om at
etablere nødpasning. Brevet findes her
Opsøgende indsats overfor børn hvor forhold hjemme giver barnet behov for
nødpasning
DLO opfordrer igen alle daginstitutioner til at være særlig opmærksomme på barnets tarv
og tilbyde nødpasning i de tilfælde, hvor barnet uanset forældrenes beskæftigelse kan
have godt af timer i daginstitution. Der vil være tale om ret specielle situationer, hvor man
fra institutionens side skal opfordre til at barnet kommer i institution uden, at forældrene
nødvendigvis ser et behov herfor. Især nu da lukkeperioden er forlænget, har vi alle et
særligt ansvar overfor børn i belastede hjem.
Udlån af personale til nødberedskab
Som omtalt i tidligere orienteringer har en række faglige organisationer underskrevet en
erklæring om udlån af personale til andre områder af kommunens nødberedskab, og
erklæringen omfatter også selvejende institutioner. BUPL har skrevet en vejledning til
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brug for udlånsaftaler i den forbindelse. DLO finder vejledningen nyttig og vedhæfter den
i mailen her. Som nævnt tidligere opfordrer DLO også til, at ledelsen i de private
daginstitutioner drøfter med medarbejderne, om der kan stille mandskab til rådighed hvor
det er muligt, og at man kontakter den lokale dagtilbudsforvaltning om en sådan frivilligt
tilbud. I den sammenhæng kan det også være nyttigt at opfordre medarbejderne til at
kontakte deres lokale fagforening for råd og vejledning.
Kommende forhandlinger om forældrebetaling
DLO har indledt en dialog med relevante ordførere om de kommende forhandlinger om
mulighed for at ændre på reglerne for forældrebetaling som følge af lukkeperioden. DLO er
stærkt opmærksomme på mulige konsekvenser for især private daginstitutioner som følge
af sådanne ændringer. For nuværende maner vi til besindighed, da henholdsvis Venstre og
Dansk Folkeparti eksplicit ønsker at nedsættelse af forældrebetalingen sker ved
kompensation fra henholdsvis staten og kommunen. Partierne ønsker altså ikke, at tabet
skal bæres af institutionen selv. Regeringen og dens støttepartier er umiddelbart ikke
indstillet på en generel nedsættelse, andet end eventuelt en udvidet fripladsordning for
forældre særligt ramt af krisen. DLO følger op.
Udfordringer med udskudt indskoling
Flere kommuner har udskudt opstart af indskoling ellers planlagt til 1. april og der sker
også udskydelser af oprykning fra vuggestue til børnehave. Det problematiske her er, hvis
kommunerne beder daginstitutionerne om at have børn indskrevet uden driftstilskud eller
med lavere forældrebetaling. DLO har derfor kontaktet Børne- og undervisningsministeriet
samt Kommunernes Landsforening for en snarlig løsning på problemet. I mellemtiden
opfordrer vi jer på grund af den helt særlige situation og hensynet til børnenes tarv til at
beholde børnene i nødpasning ind til videre, men under tydelig tilkendegivelse overfor
kommunen af en forventning om snarlig kompensation.

