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Det är vi som 
är Axelssons!

ÄLVÄNGEN. Pedagogisk 
omsorg.

Ett begrepp som inte 
alla känner till.

Ströms Slott AB står 
i startgroparna att 
starta upp verksam-
het i Ale kommun och 
kontakt är tagen med 
intresserade dagbarn-
vårdare.

Den 1 juli 2009 ersattes be-
greppet familjedaghem med 
pedagogisk omsorg i skolla-
gen. Pedagogisk omsorg kan 
till exempel vara pedago-
gisk verksamhet för inskriv-
na barn i anordnarens hem 
eller olika flerfamiljslösning-
ar. Barnen som går i pedago-
gisk omsorg är i åldrarna 1 till 
och med 12 år.

– Barnomsorgspengen 
följer barnet. Pengen är lika 
stor oavsett om man väljer 
ett privat alternativ eller 
kommunal omsorg, förkla-
rar Ingrid Darell Hvenfelt, 
skolchef på Ströms Slott AB.

– Vi har sökt tillstånd för 
verksamhet i Ale kommun 
och är klara att starta, tilläg-
ger hon.

När köerna till kommu-
nala förskoleplatser är långa 
kan en dagbarnvårdare vara 
ett alternativ. Maria Schelin, 

Älvängen, och Maria Tauni, 
Skepplanda, står nu beredda 
att ta emot barn i sina respek-
tive hem.

– Jag är själv trebarnsfö-
rälder och vet hur svårt det 
är att få kommunal förskole-
plats. Dessutom är jag mycket 
hellre hemma med mina barn 
om möjligheten finns, förkla-
rar Maria Schelin.

– Jag vet också hur det ser 
ut på många förskolor, stora 
barngrupper och begränsad 
personalstyrka. Jag vill inte 
att barnen ska uppleva en 
stressig vardag alltför tidigt 
i livet.

Den pedagogiska om-
sorgspengen gör det möjligt 
att erhålla en regelrätt lön 
för den som vill vara hemma 
med sina barn. Ingrid Darell 
Hvenfelt förklarar:

– Konceptet är ganska 
enkelt. Har du två egna 
barn och samtidigt erbjuder 
omsorg för två andra barn be-
tyder det att du erhåller lön 
för fyra barn.

Många krav
Ströms Slott AB gör en ny-
startsbesiktning vid varje an-
ställning. Det är många krav 
som dagbarnvårdarna har att 
uppfylla.

– Vi tittar bland annat på 

säkerheten i hemmet, perso-
nernas kvalifikationer och er-
farenheter. Det är viktigt att 
barnen kan erbjudas en bra 
verksamhet, att barngrup-
pens sammansättning och 
storlek blir rätt. Poängteras 
bör också att det är kommu-
nen som har tillsynsansva-
ret. Det är en extra trygghet 

för föräldrarna, säger Ingrid 
Darell Hvenfelt.

Finns det något krav på 
utbildning hos dagbarnvår-
darna?

– Inte i lagens mening. Er-
farenhet av att ha jobbat med 
barn är något som vi lägger 
stor vikt vid. Många av dem 
som vi har anställt har ett för-

flutet som barnskötare, fri-
tidspedagog etcetera.

Dagbarnvårdare
Inom en snar framtid hoppas 
Maria Schelin och Maria 
Tauni vara igång som dag-
barnvårdare.

– Jag har jobbat med barn 
i stort sett hela mitt vuxna liv. 

Jag ser verkligen fram emot 
att få komma igång. Faktum 
är att vi dagbarnvårdare blir 
en resurs för kommunen 
då köerna till barnomsor-
gen minskar, avslutar Maria 
Tauni.

Pedagogisk omsorg i hemmetPedagogisk omsorg i hemmet
– Ett alternativ till förskola
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Maria Schelin och Maria Tauni har sökt anställning som dagbarnvårdare hos Ingrid Darell Hvenfelt, skolchef på Ströms Slott 
AB. Pedagogisk omsorg i hemmet är ett alternativ till den kommunala barnomsorgen. 


