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Familiestyrelsen
Stormgade 2-6
1470 København K.
Att: Louise Schmidt Pedersen

HØRING OVER VEJLEDNING OM DAG-,
FRITIDS- OG KLUBTILBUD MV.
D. 01. 11. 2007.
Børnerådet takker for udkast til Vejledning om dag-, fritids- og klubtilbud mv. Det har ikke været muligt for Børnerådet at gå i dybden med
hele den omfattende Vejledning, men vi har følgende kommentarer til
udvalgte dele af Vejledningen:
10.2.3.1.1. Røgfri dagpleje
Det er Børnerådets holdning, at børn altid skal passes i totalt røgfri
omgivelser. Da røgpartikler sætter sig i tæpper, møbler, gardiner, tøj
osv. vil børn, der passes i et hjem, hvor der bliver røget udenfor
åbningstiden, blive udsat for passiv røg, selvom det kan være timer
siden cigaretten er slukket.
Det følger af § 7 i Dagtilbudsloven, at børn i dagtilbud skal have et
fysisk, psykisk og æstetisk børnemiljø, som fremmer deres trivsel,
sundhed, udvikling og læring. I Børnerådet finder vi ikke at fortolkningen af § 15 stk.1 i Lov om røgfri miljøer lever op til kravet i
Dagtilbudsloven om, at børnemiljøet skal fremme barnets sundhed.
Børnerådet anbefaler således, at hensynet til barnet prioriteres højest
og at de børn, der bliver passet i dagpleje, beskyttes mod
skadevirkningerne ved passiv rygning.
10.2.3.2. Antal børn i dagpleje
Det følger af Dagtilbudslovens § 22. stk.2. samt af Vejledningen, at den
enkelte dagplejer kan modtage op til 5 børn. Det er Børnerådets
holdning, at det er fuldstændigt uhensigtsmæssigt med så mange børn
pr. dagplejer. Vi vil derfor endnu engang at påpege, at med 5 børn i
vuggestuealderen til 1 voksen, svækkes børnenes muligheder for at
udvikle sig, mulighederne for at komme udenfor og på tur, og i værste
fald kan det gå ud over børnenes sikkerhed.
11.4.1. Forældrenes ønsker ved anvisning af plads
Der står i første linje af afsnit 11.4.1., at der skal tages hensyn til
foræl-drenes ønske ved anvisningen af plads. Længere nede i samme
afsnit står der, at kommunalbestyrelsen i sine retningslinjer bør
fastsætte hvilke hensyn der tages ved pladsanvisningen. Men der står
ikke, at de skal fastsætte sådanne hensyn. Børnerådet vil opfordre til,
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at der stilles krav til kommunalbestyrelserne om, at det skal fastsættes
i retningslin-jerne for anvisning af plads i dagtilbud, at der skal tages
hensyn til for-ældrenes ønsker, f.eks. om at barnet passes i et miljø
uden røg eller dyr.

Med venlig hilsen
Charlotte Guldberg, formand
Annette Juul Lund, sekretariatschef
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