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1. Minimumsnormering i dagtilbudene 
 
De fleste danske børn går i daginstitution eller dagpleje og er der mange timer om dagen. Det er derfor helt 
afgørende for børnenes udvikling, at dagtilbuddene er af høj kvalitet og skaber rammer, der sikrer tryghed og 
tid til det enkelte barn.  
Derfor handler et godt børneliv om gode dagtilbud, hvor børnene har voksenkontakt, og hvor der er tid både 
til nærvær, til at sprogstimulering og til at udvikle børnene. 
 

Desværre er tendensen den modsatte. Der er blevet mindre personale og dermed mindre voksentid til 

børnene. Siden 1986 er der kommet 58 pct. flere børn per voksen i danske institutioner, så der nu i 

gennemsnit er næsten 12 børn per pædagog i børnehaverne. Det viser en opgørelse fra forskningsinstituttet 

Bureau 2000.  

I mange kommuner er der også alt for få pædagoger til at sikre et tilsyn i dagplejen og til at give dagplejerne 

den fornødne rådgivning og vejledning. 

 

 Enhedslisten har i mange år arbejdet for lovfastsat minimumsnormering i de danske daginstitutioner i stil 

med det klasseloft, som vi kender fra folkeskolen. Men forslaget er hidtil blevet afvist af regeringen. En nylig 

undersøgelse fra FOA viser dog, at et stort flertal af danskerne på hele 86% bakker op om Enhedslistens 

ønske om en minimumsnormering. 

 

 

 Enhedslisten foreslår, at der i dagtilbudsloven fastsættes en minimumsnormering der sikrer, 

at der højst er tre børn pr. voksen i vuggestuen og højst seks børn pr. voksen i børnehaven. I 

dagplejen skal pædagognormeringerne forbedres, så der højst er 50 børn pr. tilsynsførende 

dagplejepædagog. 

Enhedslisten anslår, at udgifterne til minimumsnormering vil beløbe sig til 1,2 mia – efter 

tilbageløb og sparede dagpenge/kontanthjælp. Beløbet kan dog reduceres, hvis de bevillinger 

på i alt 750 mio kr., som Enhedslisten allerede har fået afsat til området, målrettes ansættelse 

af mere pædagogisk personale.  

 

Helle Thorning-Schmidt har bebudet, at regeringen her i foråret vil komme med et udspil på 
børneområdet. Det er stærkt tiltrængt. Udviklingen er på mange områder gået den forkerte vej.  
 
Daginstitutionerne har i årevis været plaget af nedskæringer, så der er blevet færre og færre voksne til at 
tage sig af børnene. Pædagogerne er samtidig blevet pålagt flere og flere dokumentations- og 
administrationsopgaver, der tager tid fra nærvær med børnene.  
 
Senest har vi desuden set en udvikling, hvor en stigning i antallet af private børnehaver og vuggestuer 
fører til en opdeling af børnene, som kan skabe et A- og et B-hold. 
 
Et godt børneliv handler også om trivslen i børnefamilierne. Det er blevet sværere for mange at få 
familieliv og arbejdsliv til at hænge sammen. Der er derfor brug for en offensiv familiepolitik, der skaber 
mulighed for mere tid og nærvær i familierne.  
 
Enhedslisten ser derfor frem til at forhandle med regeringen om initiativer på børne- og familieområdet, og 
vi fremlægger her forslag til, hvordan vi kan skabe et bedre børneliv i Danmark.  

 



2. Mere tid på stuen – mindre dokumentation 
 
Personalet i daginstitutioner og dagplejer bruger alt for meget tid på unødvendig dokumentation. Det tager 
tid væk fra kerneopgaven, nemlig børnene. Samtidig er dokumentationskravene et udtryk for en helt unødig 
mistillid til personalet.  
Dagtilbudslovens nye krav om læreplaner i daginstitutionerne har også mange steder medført et unødigt 
bureaukrati.  
 
I Enhedslisten har vi tillid til personalet, og vi ønsker at give pædagoger og medhjælpere tid til 
kerneopgaven. 
 
Det er den enkelte kommune, der i høj grad bestemmer både omfanget af dokumentation og anvendelsen af 
læreplanerne. Derfor varierer problemerne fra kommune til kommune.  
 
 

 Enhedslisten foreslår, at der igangsættes en undersøgelse i samarbejde mellem KL og 
Socialministeriet, af omfanget af dokumentation i landets daginstitutioner med henblik på at 
afskaffe den del, som personalet finder unødvendig. Undersøgelsen skal ligge klar forud for 
efterårets forhandlinger om en finanslov.  

 
 

 
3. Stop for privatiseringen af børneområdet 
 

Siden dagtilbudsloven blev ændret, så det blev muligt for private firmaer at trække profit ud af driften af 

danske daginstitutioner, er antallet af private institutioner eksploderet.  

 

Undersøgelser baseret på både danske og udenlandske erfaringer viser, at de private institutioner medfører 

en øget opdeling af børnene – både i forhold til forældrenes indkomst og etnisk baggrund. 

I modsætning til de selvejende institutioner har kommunen ingen anvisningsret til de private institutioner, 

som derfor kan fravælge børn med sociale udfordringer.  

 

I forhold til dagplejeområdet er det særligt problematisk, at mere end 8.000 børn passes hos private, der ikke 

skal leve op til de samme lovkrav til den pædagogiske kvalitet som den kommunale dagpleje. 

 

Vores daginstitutioner skal ikke være virksomheder, der tænker i overskud til aktionærer eller ejere. Og vi 

skal ikke have skabt en opdeling i et A- og et B-hold allerede fra barnsben.  

 

 Enhedslisten foreslår at føre dagtilbudsloven tilbage til før ændringen, så det ikke længere er 
muligt at trække profit ud af driften af private institutioner, og at lovgivingen på 
dagplejeområdet ligeledes rulles tilbage, så dagplejen forbliver i kommunale rammer, der 
sikrer den nødvendige kvalitet og tilsyn.  

 
 

 
4. Et godt børneliv er også et godt familieliv 

 

Over halvdelen af danske forældre oplever ofte, at det er svært at få familie og arbejdsliv til at hænge 

sammen. Flere og flere børnefamilier føler sig pressede, og stress er et voksende problem. 

Det er ikke tilfældigt. Danskerne er et af de folkeslag, der leverer allerflest arbejdstimer pr. familie. 

  



Hvis vi sammenligner os med fx Sverige og Norge er vilkårene for danske børnefamilier markant ringere. Det 

gælder både i forhold til barselsrettigheder, ret til at holde fri på børns sygedage og mulighederne for nedsat 

arbejdstid.  

 

Vi har brug for at udvikle et samfund, hvor der er plads til familier, og hvor børn og voksne ikke bare holder 

livet kørende, men faktisk kan trives og udvikle sig på deres egne betingelser. 

 

 Enhedslisten foreslår:  

a. Børneforældre skal have ret til orlov eller deltid med dagpengedækning. 

b. Barselsorloven skal forlænges og fordeles mellem forældrene. 

c. Der skal være ret til at holde fri, når barnet rammes af sygdom.  

 

 

 

Læs mere om Enhedslistens familieudspil på : enhedslisten.dk/familieudspil15 

 

 

 

Finansiering: 

 

Enhedslisten vil finansiere udgifterne gennem en skattereform, hvor vi øger beskatningen af 

kapitalindkomster, store formuer og arv samt indfører en skat på finansielle transaktioner.  


