
Nye moduler i Dagmargården 

Kære forældre 

Der er nu gået næsten 1 år siden Fredericia Kommune pr. 1. januar2021 indførte nye takster og 

moduler. 

 

Dette giver store udfordringer rent økonomisk i forhold til at bevare de værdier, som 

Dagmargården står for, og hvor første prioritet er flere varme hænder i det daglige pædagogiske 

arbejde til gavn for børnene. 

 

For bestyrelsen og ledelsen er det vigtigt, at kvaliteten er i orden, herunder at de 

personalemæssige ressourcer er tilstede i forhold til antal børn m.m., og det koster. 

Det er vigtigt, at vi som bestyrelse og ledelse gør opmærksom på overfor jer forældre, hvilke 

konsekvenser ændringen af det kommunale tilskud får, bl.a. hvad vil det betyde for børn og 

ansatte i Dagmargården i 2022, og hvordan vi sikrer en fortsat god trivsel for både børn og 

ansatte. 

 

Dagmargården har indtil januar i år haft en stabil drift ud fra det hidtil gældende kommunale 

tilskud og forældrebetalingen. 

 

Men driftstilskuddet fra Fredericia Kommune vedr. modul 30 og 37 timer blev pr.  1. januar 2021 

kraftigt reduceret samtidig med at 35 timers modulet blev forhøjet til et 37 timers modul. 

 

For Dagmargårdens vedkommende betyder det i år en mistet indtægt på ca. kr. 400.000 ,- at 

kommunen har valgt at skære i driftstilskuddet. Det skal vi naturligvis forholde os til og vi skal 

finde pengene et andet sted, så vi kan fastholde de varme hænder og undgå at skulle afskedige 

personale, eller reducere i deres timeantal.   

 

Kort og godt vil det betyde en forringelse af de værdier vi værner om i Dagmargården, og hvis vi 

ikke handler nu, vil det få indflydelse på kvaliteten og vilkårene for børnenes og de ansattes 

dagligdag. Det kan og vil vi ikke acceptere.  Derfor har vi valgt en ændring i modulerne, som giver 

os mulighed for at bevare den nuværende normering og den gode trivsel i Dagmargården. 

 

Det er vigtigt for os at prioritere, at alle børn bliver set og hørt hver dag, at der er tid til nærvær og 

fordybelse, at gå fra i mindre grupper samt ture og andre gode arrangementer.  

 

Dagmargårdens fremtidige moduler og priser fremgår af vedlagte folder. Vi håber på jeres 

forståelse for og accept af baggrunden for ændringen af vores moduler med udgangspunkt i de 

ændrede tilskudsregler. 

 

Skulle nogle forældre have behov for at få en snak om de foretagne ændringer er der mulighed for 

det torsdag d. 25.11.2021, hvor Lene Munk-Andersen og nogle fra bestyrelsen vil være til stede 

mellem kl. 15.30-17.00. 

 

   Hilsen 

                     Bestyrelsen 
 


