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Camilla 

Vestergaard-Jensen fra Jyllinge mener, at hun som privat dagplejer kan tilbyde forældrene en større fleksibilitet og 
medbestemmelse i deres børns hverdag. (Foto: FJ 

 
Jyllinge har nu en privat dagplejer 
 

Camilla Vestergaard-Jensen har til stor ærgrelse for Roskilde Kommune sagt farvel til jobbet 
i en kommunal vuggestue. Nu har hun startet sin egen private dagpleje i Jyllinge, hvor 
forældrenes hverdag er højt prioriteret 

----------------------------------------------------- 
JYLLINGE: Roskilde har ikke nogen, men Ramsø har én, og nu får Jyllinge også én. 
Der er tale om en privat dagplejer, og kvinden bag den selvstændige pasningsordning 
hedder Camilla Vestergaard-Jensen. Den uddannede pædagog har tidligere været 
kommunalt ansat i en vuggestue i Roskilde og hos Børnehuset Skovly i Jyllinge, men efter 
måneders betænkningstid har hun besluttet at gå sin egen vej og blive privat dagplejer. En 
beslutning, som ikke møder klapsalver i Roskilde Kommune. 
 
 - Nej, de er ikke glade for mit valg. De har godkendt mig som selvstændig, men gennem 
hele processen har de ikke været særlig samarbejdsvillige. Faktisk prøvede de at tale mig 
fra det, og de forklarede mig, at den private dagplejer fra Ramsø havde en svær start. 
Hende har jeg efterfølgende talt med, og det billede kan hun slet ikke genkende. Vi er jo 
konkurrenter til kommunens pasningsordning, så det er nok årsagen til deres negative 
holdning, siger Camilla Vestergaard-Jensen fra Jyllinge. 
Hun er i princippet allerede klar til at tage imod børn i sit hjem på Lindevej 15 i Jyllinge, og i 
øjeblikket er hun på udkig efter fire børn. Prisen pr. barn er 1950 kroner pr. måned inklusiv 
kost og bleer. En pris, som er billigere i forhold til kommunens ordning. 
 
 
 



Billigere for forældrene 
 - Fra den 1. januar næste år, så bliver min pasningsordning 470 kroner billigere i forhold til 
en almindelig dagplejeplads. Derudover skal Roskilde Kommune give 75 procent i støtte til 
de forældre, som vælger at få deres barn passet hos mig, så jeg er godt tilfreds med den 
økonomiske del. Som privat dagplejer får jeg også selv en bedre løn, men det er ikke 
drivkraften for mig. Jeg glæder mig bare til at stå på egne ben og være min egen chef, siger 
Camilla Vestergaard-Jensen. 
 - Hvad kan du tilbyde forældrene, som en kommunal dagplejer ikke kan? 
 - Jeg kan give forældrene en større fleksibilitet og medbestemmelse i deres børns hverdag. 
Som privat dagplejer vil jeg strække mig langt for at imødekomme forældrenes behov. Det 
gode ved denne ordning er, at forældrene vælger mig og ikke omvendt. Når jeg får et opkald 
fra et interesseret forældrepar, så vil jeg naturligvis tage et møde med dem, så vi fra starten 
kan lære hinanden at kende, siger hun. 
 
Kenneth Tanze 
 
 


