Ansökan om dagisplats för Felicia och Filip Jonsson varannan vecka
Jag har fått löfte om arbete och tackat ja till ett nytt arbete på BAS 75% från och med
Augusti. Tyvärr har det uppstått ett stort problem. Jag har ingen dagisplats för mina
barn. Efter att ha varit i kontakt med er på kommunen har jag förstått att det finns
plats, men att ni inte är villiga att ta emot dem för att de inte är skrivna i kommunen.
Det hänger alltså på ekonomi.
Jag har flyttat till Flarken och har barnen varannan vecka. Deras pappa bor kvar i
Dorotea kommun och har dem också varannan vecka. Eftersom barnen är skrivna i
Dorotea så har de barnomsorg där. Vi tror att barnen behöver både en mamma och
en pappa och så länge barnen inte går i skolan har de en möjlighet att faktiskt få
umgås med oss båda på ett jämställt sätt.
Vi har förstått att de ekonomiska argumenten väger tungt hos er i kommunen. Därför
har vi tänkt föreslå en lösning som blir konstnadsneutral för er. Vi skriver ett av
barnen i kommunen och nyttjar barnomsorgsplatsen varannan vecka - för två barn.
Det löser de ekonomiska utmaningarna för er, det ger mig möjlighet att jobba på BAS
och samtidigt vara en förälder som ger mina barn rätten till att umgås med både
mamma och pappa på ett jämställt sätt.
I dagsläget är barnen hos sin mormor och morfar när jag jobbar. Detta är inte hållbart
i längden och jag har dessutom ingen möjlighet att gå upp i tid vilket begränsar både
mig och min arbetsgivare.
Jag vet att ni inte är skyldiga att göra detta och att det kan vara okonventionellt, men
det är inte olagligt. Det gör att vi kan hitta en samförståndslösning där alla, men
framför allt Felicia och Filip blir vinnare.
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