Spørgsmål/svar på byrådsmøde den 29. april - Brug af frivillige i dagtilbud
Mads Hasle Laursen
Spørgsmål:
Kære byrødder,
Mit spørgsmål er meget simpelt
Kan det passe at Hillerød Kommune mener det er moralsk forsvarligt at bruge frivillige i stedet for
timeansatte i dagtilbud?
Det er sådan mange studerende, ser den mail der er udsendt
Mvh

Mads Hasle Laursen
Studerende
Kp campus Nordsjælland

Svar:
Hillerød Kommune har opnormeret bemandingen i vores dagtilbud under genåbningen, hvor der er
mange nye og ekstra opgaver.
Opnormeringen kommer i form af praktiske medhjælpere, der er ansat til at hjælpe med at vaske legetøj,
hjælpe med håndvask mv. Vi har ansat en pr. matrikel
Herudover har vi udlånt personale fra andre steder i Kommunen, som har lagt andre arbejdsopgaver til
side i en periode, for at hjælpe til. Vi har over 100 medarbejdere som hjælper dagtilbuddene og skolerne.
Vi har tilbudt studerende at være med på frivillig basis som de er i deres bedste ret til at afvise – det er
således ikke noget vi gør mere ved, udover at glæde os over dem, der har meldt sig.
Både vores nye pædagogmedhjælpere og de studerende, der har meldt sig, kan være en ekstra hjælp i
en særlig tid, og få erfaringer med håndtering af en helt særlig situation. Måske vil nogle af de nye
pædagogmedhjælpere søge ind i pædagogfaget senere.
Lige nu er der jo en helt anden hverdag i institutionerne og jeg ved at mange ledere og medarbejdere
tænker over hvad der kan tages med over i en hverdag, i tiden efter corona. Der arbejdes i små
børnegrupper og der er en høj grad af fordybelse, fordi den samme voksne helst skal følge den samme
lille børnegruppe. Vores normering er bedre nu, end den er normalt, men alligevel kan man måske tage
elementer med sig i tiden efter.
Vores medarbejdere siger også selv at de lærer rigtig meget om hygiejne, og de får erfaringer med nye
måder at organisere sig på ift. aflevering og afhentning, ligesom der er et meget stort samarbejde med
civilsamfundet for tiden, hvor vi låner spejderhytter osv.
Alt sammen ting man måske kan have glæde af at opleve og tage med sig videre, en erfaring rigere.
Men frivilligt arbejde er – frivilligt. Så det er jo ok at sige nej.

