Nye takster og moduler i Dagmargården fra d. 1.1.2020
Med virkning fra 01.01.2020 ændrer Dagmargården i pasningsmoduler og takster,
svarende til de ændringer som Fredericia Kommune gennemfører med virkning fra
01.01.2020. Dette kan på sigt medføre økonomiske udfordringer i forhold til at leve
op til de værdier, som vi prioriterer højt i Dagmargården, hvor flere varme hænder i
det daglige pædagogiske arbejde har første prioritet.
.
Når vi som forældre, bestyrelse og ledelse prioriterer de varme hænder højt, og
kommunen så justerer i moduler og takster, og på sigt overvejer at justere vort
driftstilskud, vil det uden tvivl få betydning for vort hus.
Som anført et det vigtigt for os i ledelsen og bestyrelsen, at kvaliteten i dagligdagen
herunder det rette antal varme hænder er tilstede i forhold til antal børn m.m. Det
har vi hidtil kunne leve op til med de nuværende moduler, forældrebetaling og
tilskud fra kommunen.
I forbindelse med vedtagelsen af de nye moduler og takster, har kommunen
samtidig anført, at man vil revurdere de fremtidige driftstilskud herunder en mulig
reduktion gældende fra 01.01.2021. Sker det og vi forsat ønsker at bevare
kvaliteten og personaleressourcerne i dagligdagen, bliver vi nødt til fremover at
skærpe reglerne og sætte begrænsninger i antallet af 37 timers moduler, da det
ellers kan få den konsekvens, at vi må afskedige personale eller reducere deres
timetal.
Det vil i sidste ende betyde en forringelse i forhold til de værdier vi altid har
prioriteret højt både i relation til børnene og personalet, og det ønsker vi ikke at gå
på kompromis med.
Alle vores børn skal fortsat blive set og hørt hver dag, ligesom der skal være tid til
nærvær og fordybelse og mulighed for at gå fra i mindre grupper. Ligeledes skal der
være tid til ture samt de andre spændende arrangementer, som vi foretager os
sammen med børnene.
Det er endvidere vigtigt, at personalet løbende får mulighed for at komme på
uddannelse og kurser, hvilket har stor betydning for udviklingen og trivsel for såvel
vores børn som personalet.

