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Københavns Forældreorganisation fortsætter 

kampen for byens børn 
 
Der går over 30.000 børn i Københavns daginstitutioner 

• 30.000 børn, der fortjener omsorg og nærvær 

• 30.000 børn, der fortjener ordentlige fysiske rammer med plads (nok) til leg, udfoldelse og 

udvikling 

• 30.000 børn, der fortjener uddannet personale, der værner om den pædagogiske kvalitet 

• 30.000 børn, der fortjener at møde ind til rengjorte daginstitutioner og et godt indeklima 

• 30.000 børn, der fortjener, at der bliver lyttet til deres forældre  

Vores krav er ikke urimelige. Som forældre til de over 30.000 børn i Københavns daginstitutioner, mener vi, 

at alle byens børn fortjener et godt børneliv. De fleste politikere har også et ønske om, at der skal være 

flere penge til børn, unge og ældre – men i en lang årrække har vi med budgetloven og de stramme 

budgetaftaler, oplevet en virkelighed, hvor der i stedet for forbedringer, er blevet talt om behov for nye 

”effektiviseringer” på børne- og ungeområdet.  

De seneste 2 års tid, har man dog for en stund oplevet en lidt anden situation, da midler til 

minimumsnormeringer og det lokale fokus på mere pædagogisk ledelse har medført et reelt løft i de 

københavnske daginstitutioner.  

Det er glædeligt, men vi mener stadig, at der skal investeres langt mere i daginstitutionerne, hvis 

Københavns børn skal sikres det bedst mulige hverdagsliv. 

Vi ser stadig steder med stressede voksne, der har for lidt tid til det enkelte barn. Vi oplever stadig slidte 

legepladser og sparsomme kvadratmeter. For nogle børn byder hverdagen stadig på alt for mange vikarer 

og et dagtilbud, der er reduceret til ren pasning eller opbevaring, frem for et pædagogisk tilbud. Beskidte 

toiletter, overflader og dårlig udluftning er desværre også konsekvensen af mange år med 

‘effektiviseringer’, manglende investeringer i lokaler, og den massive pædagogmangel er også til at tage og 

føle på. 

Derfor har vi følgende krav: 

• Minimumsnormeringer: Pengene skal kunne dække uddannede pædagoger med erfaring. Vi skal 

have et mål om minimum 70% pædagoger, 20% medhjælpere og 10% pædagogiske assistenter. I 

dag er det kun 54% af personalet, der er uddannet som pædagoger.  

• Fysiske rammer: København skal ikke ligge langt under landsgennemsnittet, hvad angår antal m2 pr. 

barn i daginstitutionerne – inde såvel som ude. Et tilstrækkelig antal kvadratmeter gør det lettere 

at opdele børnene i mindre grupper, hvilket giver pædagogerne bedre mulighed for at understøtte 

det enkelte barns trivsel og udvikling og udleve det pædagogiske fag. Dette vil styrke barnets 

færdigheder i skole og senere i livet. Desuden reducerer det støj og medfører en mere balanceret 



 

hverdag for både børn og voksne, så vi kan mindske hovedpine, koncentrationsbesvær, stres og 

sygdom. Samtidig vil det øge medarbejdertrivsel, hvilket kommer os alle til gavn.  

• Ren luft og rene omgivelser: Der skal ske en varig opprioritering af rengøringen i byens 

daginstitutioner. Corona har vist os at vi med mere rengøring kan få mindre sygdom for både børn 

og ansatte. Det samme gælder for ren luft, så der skal være ventilationsanlæg i alle byens 

daginstitutioner. 

• Styrk forældrerådene lokalt: en af nøglerne til gode institutioner og glade børn er et styrket 

forældresamarbejde 

Københavns Forældreorganisation vil i det kommende år fortsætte kampen for opfyldelse af disse krav. 
Vi mener, at investeringer i bedre vilkår for byens børn kommer os alle til gode. Det er afgørende for at 
sikre, at vi får nogle børn, der vokser op og klarer sig godt i samfundet og i livet.  


