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De tre dagplejere nyder at passe de små børn. Her ses de på Lindevej i Jyllinge.

Private dagplejere skyder frem
Camilla Vestergaard-Jensen var den første private dagpleje i Jyllinge. Siden er tre andre
hoppet med på vognen, mens Gudrun Albret er stødt til fra Egedal Kommune. Lokalavisen
har besøgt "udbryderne" til en snak om pasning, økonomi og fordele
"Det her kan blive rigtig stort. Vi ved, at mange i både Egedal og Roskilde Kommune
overvejer at blive private dagplejere".
Ordrene kommer fra Camilla Vestergaard-Jensen, Gudrun Albret og Nina Johansson.
Sammen med to andre dagplejere kan de som de eneste i de to nabokommuner give et
privat pasningstilbud.
Camilla Vestergaard-Jensen tog beslutningen for 21 måneder siden. Nu er Gudrun Albret fra
Ølstykke og Nina Johansson fra Jyllinge gået i samme fodspor, og det har de på ingen måde
fortrudt.
"Jeg hørte en masse gode ting om den private dagpleje, og i oktober sidste år valgte jeg så
at kaste mig ud i det. Det har været det rigtige valg for mig. Nu har jeg mere
medbestemmelse, og forældrene kan godt se fordelene ved privat dagpleje og prisværdigere
vores arrangement. Er glade og trygge. Vi yder en rigtig god service og har et tæt
samarbejde. Forældrene kan selv vælge hvem de ønsker som dagplejer. Det er en fordel for
dem. Mine fordele er mere frihed og dermed flere oplevelser og lysten til at drive mit eget
pasningstilbud", siger Nina Johansson.

Ved siden af hende sidder Gudrun Albret, som sidste år måtte tage sit tøj og forlade Egedal
Kommune.
Fyret i Egedal
"Jeg var én af de syv dagplejere, som kommunen fyrede på grund af manglende børn. Jeg
var utrolig ked af det. Det var som om, at tæppet blev trukket væk under mig, men jeg måtte
jo op på hesten igen. Allerede inden fyringen og under besparelserne begyndte jeg at
undersøge muligheden for at blive privat dagpleje. Jeg kom i tanke om Camilla fra Jyllinge,
og så begyndte jeg at planlægge fremtiden, mens jeg havde fire måneders opsigelse", siger
Gudrun Albret, som igen har fundet smilet frem som privat dagpleje.
"Jeg er meget glad for det. Den største forskel er, at jeg er blevet herre i eget hus. Jeg skal
kun stå til ansvar for forældrene, og det har jeg det godt med. Det gør forældre-samarbejdet
vigtigt og tættere, for de skal kun have en dialog med mig. Man skal ikke Hele tiden huske at
underrette tilsynspædagogen, om hvad man gør, men kun forældrene", siger Gudrun Albret.
Denne torsdag formiddag bager solen igennem på Lindevej i Jyllinge. Det har gjort børnene
legesyge, og de tre dagplejere må på skift en tur i legehuset eller i sandkassen. De har dog
også tid til at komme nærmere ind på de fordele, som en privat dagpleje kan nyde godt af.
"Vi må og kan flere ting som privat dagpleje. Blandt andet ændre vores åbningstid, hvis der
er behov hos forældrene for dette, Vi aftaler selv med forældrene omkring opstart af
søskende i samme dagpleje, Vi må køre i bil med børnene, så det bliver nemt for os at
komme i Zoologiskhave, Zoo city, Capellaplay, bondegårdsture og skoven, hvilke vi ofte gør.
Men vi tager også ofte bus og tog, for det er børnene helt vilde med. For os er det vigtigt, at
børnene får mange sjove og dejlige oplevelser i dagplejen og i naturen", siger Camilla
Vestergaard-Jensen og fortsætter:
"Hver onsdag hele vinteren har vi været i multihallen i Jyllinge for at lave rytmik med
børnene. Vi blev undervist af en rytmikpædagog, som hjalp os med at blive ekstra gode til at
styrke børnenes balance gennem sanglege og boldspil. Det var et hit for børnene, men vi
har også andre traditioner som fastelavn, sæbebobledag, indianerdag, motionsdag og
farvedag", siger Camilla Vestergaard-Jensen, inden Nina Johansson tager ordet.

I baggrunden er børnene ved at kræve mere og mere af dagplejernes tid. Derfor lakker
interviewet mod enden, men de tre når lige at kigge i krystalkuglen og se, hvordan fremtiden
ser for det private tilbud.
"Alene i Jyllinge er det ikke urealistisk at blive ti private dagplejere", siger Camilla
Vestergaard-Jensen, og Nina Johansson er enig.
"Det kan blive stort, når forældrene først får øjnene op for tilbuddet", siger hun, inden Gudrun
Albret får lov til at runde af.
"Kommunerne skal til at spare, og jeg tror det er billigere at give tilskud til privat
børnepasning. Vi får jo kun betaling for de børn vi har.

Camilla Westergaard-Jensen var den første private dagplejer i Jyllinge.
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