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Høringssvar – udkast til forslag om ændring af bekendtgørelse om dagtilbud nr. 836 af
20. juni 2018.
Dansk Friskoleforening vil gerne takke for muligheden for at udtale sig om det foreliggende
udkast.
I vores optik er der tale om tilføjelser i bekendtgørelsen, hvoraf nogle er positive mens andre er mere problematiske. I nedenstående ønsker vi at give bemærkninger til to af fire
forslag til ændringer i bekendtgørelse om dagtilbud:
• Fastsættelse af loft over driftsgarantien i forbindelse med kommunalbesty-relsens
godkendelse af privatinstitutioner (§ 20)
• Fastsættelse af dispensationsadgang fra nye regler om bedre fordeling i daginstitutioner (§ 45).
Fastsættelse af loft over drifstgarantien i forbindelse med kommunalbestyrelsens godkendelse af privatinstitutioner
Vi anser det for særdeles positivt, at driftsgarantien sænkes til et niveau, der er baseret på
viden om praksis i kommunerne og de udgifter, driftsgarantien reelt skal dække ved en privatinstitutions ophør.
Vi glæder os også over, at de foreslåede ændringer både gælder nye som allerede eksisterende privatinstitutioner, i fald der er stillet krav om højere driftsgaranti, da institutionen
blev oprettet.
Fastsættelse af dispensationsadgang fra nye regler om bedre fordeling i dagsinstitutioner
Vi mener helt grundlæggende, at det er problematisk, at man fra statslig side ønsker at bestemme, hvilke institutioner, forældre har mulighed for at benytte, og at der tydeligvis gøres
forskel på forældrenes frihedsrettigheder afhængig af, hvor familierne er bosiddende. Vi
anerkender, at der kan være gode argumenter for at ville blande børn fra forskellige boligområder, men vi hælder mere til den overbevisning, at dette skal ske ad frivillighedens vej.
En del af Dansk Friskoleforenings medlemsskoler med børnehaver er etableret af forældregrupper med indvandrerbaggrund, og disse optager jf. de nye regler børn fra områder, der
kommer fra »udsatte områder«. Helt grundlæggende mener vi, som tidligere nævnt, at det
er forældrenes frie vilje, der skal bestemme, hvor et barn skal gå i børnehave eller skole, fordi
disse institutioner spiller en stor rolle i et barns dannelsesproces.
Derfor er det positivt, at der gives adgang til en konkret vurdering af den enkelte institution
og dennes forhold, ift. at efterleve regler om ”bedre fordeling i dagsinstitutioner”.

Vi er dog bekymrede for, hvorledes undtagelsesreglerne vil blive administreret, idet betingelserne for at blive undtaget ikke forekommer helt tydelige.
Et enkelt forslag til en tilpasning eller tydeliggørelse af betingelserne kunne være at tage
institutionens størrelse i betragtning. Vi forestiller os, at institutionerne kan komme i en
situation, hvor man må selektere søskende fra, fordi 30% grænsen allerede er opfyldt. Det
mener vi ikke er i familiernes eller børnenes interesse, og derfor appellerer vi til, at man i de
konkrete sager lader det bero på en faglig vurdering i kombination med det forhold, at søskende i udgangspunktet ikke bør adskilles på forskellige institutioner for at tilgodese politiske formål.
Vi deltager meget gerne i det videre arbejde og står til rådighed for yderligere.
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