FOR BARNETS

BEDSTE
FAMILIEPOLITISK UDSPIL
Udspillet er lavet over to år i samarbejde med en lang række
medlemmer af Alternativet, københavnere og fagpersoner.

KØBENHAVN

FOR BARNETS

BEDSTE
FAMILIEPOLITISK UDSPIL

ALTERNATIVET KØBENHAVNS VISION
Alternativet København ønsker et samfund, der styrker den menneskelige trivsel og livskvalitet og
giver tid og plads til at pleje de nære relationer. Derfor har vi høje ambitioner, når det kommer til
familiepolitik i København. Det gode familieliv betyder, at der skal være tid og overskud til nærvær,
kys og kram. Børnene er vores fremtid, og dem skal vi prioritere højere, end vi gør i dag. Tidsmæssigt og økonomisk. Den bedste investering en kommune kan lave, er at investere i børnene.
Det kan ikke betale sig at lade være.
En moderne familiepolitik skal medvirke til at sikre balancen, trivslen, meningen og livsglæden i
hverdagen. Det kræver en helhedsorienteret prioritering på tværs af politiske områder at skabe forudsætningerne for det gode familieliv. Vi vil sørge for, at systemet er indrettet til menneskene, og at
det ikke er menneskerne, der skal indrette sig efter systemet.
De følgende forslag er Alternativets bud på at nå denne vision.

KVALITETSLØFT AF DAGINSTITUTIONERNE
●

FORSLAG 1.1

BEDRE NORMERINGER

Alternativet mener, at alenearbejde bør afskaffes hurtigst muligt. Alenearbejdet skal ikke afskaffes ved, at man skærer i de perioder, hvor der er tre eller flere medarbejdere til en børnegruppe. I stedet skal der tilføres mere personale. Vi vil ansætte 100 voksne i de københavnske
institutioner – her og nu.
Vi vil derudover over en årrække give institutionerne muligheden for at reducere antallet af
børn på stuerne; 10 vuggestuebørn og 20 børnehavebørn. Dette gøres samtidig med at antallet af voksne fastholdes på den enkelte stue og derved hæves grundnormeringen automatisk
og kvadratmeterne til det enkelte barn øges. Dette vil betyde en yderligere ansættelse af 800
voksne i de københavnske institutioner. Det tror vi på vil få kvaliteten og værdigheden tilbage på sporet og give det enkelte barn den tid barnet fortjener.
Desuden vil Alternativet holde fast i de sociale normeringer, som allerede er i kommunen,
dog justere dem til den virkelighed der er i København i dag, så ressourcerne kommer hen,
hvor de er mest tiltrængte.

●

FORSLAG 1.2

SÆT INSTITUTIONERNE FRI

I Alternativet mener vi, at god kvalitet bedst udvikles nedefra og ikke oppefra. Vi tror på, at
engageret personale og forældre sammen bedst skaber rammerne for et trygt og godt børne-

liv, og derfor skal forældresamarbejdet styrkes, mens bureaukratiske rapporteringssystemer
og administrative krav begrænses.
Derudover er det Alternativets klare holdning, at barnets naturlige nysgerrighed og leg skal
være i centrum, og at tests og begrebet ’læring’ ikke hører til i hverken vuggestuer eller børnehaver. Derfor vil vi på sigt fjerne alle krav om test og læreplaner på daginstitutionsområdet.
●

FORSLAG 1.3

FLERE DAGPLEJEPLADSER

Københavns kommune er blandt de kommuner i Danmark, hvor den mindste andel af børn
bliver passet i dagplejen. Alternativet ønsker at ansætte flere dagplejere under færre regler
og gøre tilbuddet synligt for kommende forældre. Dette skal ske ved forskellige tiltag, som
forbedrer muligheden for dagplejen ved eksempelvis at give øget tilskud til bolig eller mulighed for at bruge andres bolig.
Desuden vil vi oprette flere gæstehuse, hvor dagplejere kan mødes i klynger og børnene kan
blive passet i trygge rammer i fald dagplejeren bliver syg. Derudover vil vi sikre, at kommunen stiller flere lokaler til rådighed for flerbørnsdagplejen, hvor for eksempel 3 dagplejere
sammen passer 8 børn.

●

FORSLAG 1.4

BØRNENE UD I NATUREN

Forskning viser, at ophold i naturen øger børns indlæring. Derfor skal børnehaver i Københavns Kommune have bedre mulighed for at komme ud i naturen. Vi vil lave en turnusordning, hvor flere børnehaver får mulighed for at få en fast ugentlig dag i naturen; eksempelvis
på Amager Fælled. Transport og en base med nødvendige faciliteter skal stilles til rådighed,
så det nemt kan implementeres i hverdagens rutiner. Faciliteterne holdes på et minimum og
kunne eksempelvis omfatte adgang til rindende vand, toilet, bålplads og halvtag.

EN BEDRE START PÅ LIVET
●

FORSLAG 2.1

LIGESTILLET OG LÆNGERE BARSELSORLOV

Far og mor skal i den første tid have lige mulighed for at udvikle den nære relation til barnet.
Derfor ønsker Alternativet at gøre København til foregangskommune ved at øge længden af
orlov for kommunalt ansatte, således at mor og far ligestilles. Det skal forbedre ligestilling på
arbejdsmarkedet, mindske stressen i det tidlige familieliv og knytte tættere bånd i den nære
familie.
Barsel for kommunalt ansatte ligestilles for far og mor, så der fremover vil være 14 ugers
barsel til far, hvor op til 4 uger kan tages sammen med mor. Det vil sige, at begge forældre
kan gå hjemme i den første måned af barnets liv, og hele barselsperioden yderligere kan forlænges med op til 12 uger. De ekstra uger vil blive tildelt familien som et tilskud, der svarer til
satsen for barselsdagpenge.
Hvis barnet er født ind i en anden familietype, kan man få tildelt hele den samlet orlov eller
give den videre til et nært familiemedlem igennem en dispensationsordning.

●

FORSLAG 2.2

BEDRE BARSEL

Københavns Kommune skal skabe mulighederne for fædregrupper for nybagte fædre på samme måde, som kommunen i dag faciliterer mødregrupper. Desuden skal der prioriteres midler til flere aktiviteter for fædre på barsel for at fremme fædres lyst til at tage barsel.
Både mødre- og fædregrupper skal dannes efter forældrenes behov – hvis der eksempelvis er
behov for en gruppe allerede under graviditeten, eller hvis der er ønske om forældregrupper
med både mødre og fædre, skal dette muliggøres og prioriteres i sundhedsplejerskens tid.

●

FORSLAG 2.3

FAMILIEPLEJERSKEN

Sundhedsplejerskens rådgivning skal opprioriteres og udvides til at omfatte hele familien,
således at forældrene klædes bedst muligt på til at blive en familie - derfor også en navneforandring til ‘Familieplejersken’.
Familieplejersken skal møde familien allerede under graviditeten for at forberede forældrene på deres nye roller, spotte sårbare familier tidligt, samt få en relation til forældrene uden
barnet. En tidlig indsats har også vist sig at være altafgørende for børn i udsatte familier, og
derfor skal der afsættes midler til at støtte udsatte børn og hjælp i deres nære omgivelser.

ET FAMILIELIV I BALANCE
●

FORSLAG 3.1

PENGENE FØLGER BARNET

Alternativet ønsker at give mulighed for at barnet får længere tid med de primære omsorgspersoner, derfor skal det være muligt at passe eget barn i forlængelse af barslen. Alternativet
foreslår derfor et-årigt tilskud til pasning af eget barn med mulighed for at have en bi-indkomst. Derved reduceres efterspørgslen også på pladser i vuggestuer/dagplejer.
Familieplejersken skal have en afgørende rolle ift. hjemmepasning i udsatte familier eller
familier med sprogvanskeligheder. Familieplejersken skal, i samarbejde med familien, finde
den bedste løsning for barnet og kunne henvise til kommunale sprogindsatser mv. Dette skal
ske igennem samtale og hjælp – ikke tvang.

●

FORSLAG 3.2

WORK-LIFE BALANCE FOR ANSATTE I KØBENHAVNS KOMMUNE

Alternativet ønsker, at forældre har mulighed for at tilpasse deres arbejde til deres familieliv
og ikke omvendt. Alternativet vil derfor, i Københavns Kommune, gå forrest og skabe de bedste rammer for fleksible løsninger for børnefamilier, så forældre har en reel mulighed for at
prioritere sin tid, som man vil.
FORSLAG 3.2.1
30 TIMERS ARBEJDSUGE
Mange familier oplever en stresset hverdag, hvor de har svært ved at skabe balance mellem
arbejde og familieliv. Som Danmarks største arbejdsgiver, har Københavns Kommune en unik
mulighed for at gå forrest i bevægelsen mod en normeret arbejdstid på 30 timer om ugen.
FORSLAG 3.2.2
OMSORG TIL SYGE BØRN
Undersøgelser viser, at mange børn bliver sendt i institution eller skole, mens de er syge, fordi
forældrene ikke har mulighed for at blive hjemme. Derfor foreslår Alternativet, at Københavns Kommune indfører en ordning, hvor forældre har ret til 30 omsorgsdage pr. barn pr. år
indtil barnet bliver 12 år gammelt. Denne model er kendt fra Sverige, hvor forældrene, trods
denne generøse ordning, i 2012 kun brugte 5 sygedage i gennemsnit. Ved ikke at sende syge
børn i institution smittes færre børn, og derved forventes antallet af sygedage at falde både
blandt børn og ansatte.

●

FORSLAG 3.3

TILBUD TIL SKILSMISSEFAMILIER

Københavns Kommune skal udbyde efteruddannelse til lærere, pædagoger og sundhedsplejersker, så de bliver rustet til at give den bedst mulige støtte og vejledning til familier under skilsmisse. Der skal desuden tilbydes børnegrupper for alle børn, hvis forældre bliver skilt, så det
sikres, at barnet føler sig set og hørt, og de relevante fagpersoner kan træde til i fald der sker
en optrapning af konflikten mellem forældrene.
Derudover vil vi sætte midler af til at forebygge skilsmisser, ved at oprette lettilgængelig
åben rådgivning, hvor forældre kan søge hjælp til at håndtere relationelle kriser i familien.

●

FORSLAG 3.4

STØTTE TIL VOLDSRAMTE

Vi vil i Alternativet København have udfærdiget en velbeskrevet voldspakke i kommunen.
Denne skal være både et værktøj for de, som håndterer sagerne i kommunen, men også beskrive hvilke nødvendige hjælpe- og støtteforanstaltninger, som automatisk skal træde i kraft
for en voldsramt familie, for at stoppe volden og yde den nødvendige hjælp. Derudover vil vi
efteruddanne en gruppe socialrådgivere på dette område, til at tage særligt hånd om sagsbehandlingen af voldsramte familier.

FOR BARNETS

BEDSTE
FAMILIEPOLITISK UDSPIL

BILAG: FAMILIEPOLITIKKENS VEJ
Dette udspil har Alternativet København udviklet gennem de sidste to år, og det er hvad vi vil arbejde for på det familiepolitiske område, hvis Alternativet bliver valgt ind i Borgerrepræsentationen.
Maja Krog er børne- og familiepolitisk ordfører for Alternativet København og hun har været tovholder på udspillet. Udviklingen er sket i samarbejde med en lang række medlemmer i Alternativet København, andre interesseret københavnere og fagpersoner inden for området for at finde de bedst
mulige løsninger på de udfordringer, Københavns Kommune står overfor på det familiepolitiske
område. Men dette dokument er også en invitation til dig om at være med til at deltage i politikudviklingen.
Er der noget du mener mangler i udspillet eller kunne kvalificeres bedre, så kontakt endelig Maja
Krog med dine kommentarer. Du er også altid velkommen til at afholde et politisk laboratorium,
hvor du i fællesskab med andre engagerede borgere undersøger et givent emne og sammen bliver
endnu klogere. Den viden der indsamles, kan herefter indsendes til Alternativet København, og vi vil
gøre, hvad vi kan for at lære af og implementere dine inputs.
Politikken i Alternativet er aldrig statisk, men altid i udvikling.
Mange grønne hilsner fra Alternativet København & Maja Krog
Kontakt: maja.krog@alternativet.dk
Nedenstående oversigt viser de aktiviteter, der er baggrunden for Alternativet Københavns familiepolitiske udspil.
Dato

Hvad

Indhold		

Hvem

03/10 2015

Politik udvikling

Indledende research

Alternativet Københavns B&U gruppe

18/09 2016

Politik udvikling fortsat

Indledende visionsarbejde

Gruppen for Livslang læring og nysgerrighed

22/11 2016

Politisk laboratorium

National småbørnspolitik

Afholdt af Alternativets småbørnspolitiske gruppe

09/12 2016

Samtale

Dagplejernes rettigheder

Anonym dagplejer ansat i Københavns Kommune

15/12 2016

Politisk laboratorium

Ansattes vilkår på børneområdet

Afholdt af Alternativet Københavns B&U gruppe

02/03 2017

Idekvalificeringsmøde

National familiepolitik

Afholdt af Alternativets folketingsgruppe

08/3 2017

Konference på RUC

Pædagogisk kvalitet

Afholdt af Center for Daginstitutionsforskning

14/3 2017

Samtale

Familiepolitik i et historisk perspektiv

Karen Lumholt, debattør og konsulent

17/3 2017

Samtale

At være gravid solomor

Anonym solomor

21/3 2017

Besøg

Familiekollegiet for enlige forældre

Anne-Mette Karstad Poulsen

23/3 2017

Besøg

Privatejet institutioner

Anonym leder af privatejet daginstitution

26/3 2017

Samtale

Det gode barselsliv

Kristine Vestergaard Bjerre, Bedre Barsel

11/4 2017

Samtale

Normeringer på daginstitutionsområdet

Bureau 2000, uafhængigt analyse bureau

25/4 2017

Samtale

En ny form for daginstitution

Nønne Rosenring, Initiativtager til fællespladsen

04/5 2017

Besøg

Den Grønne Friskole

Karen Maclean, forstander

05/5 2017

Workshop

Fødslen af en mor

Afholdt af YOJO - YOga & JOrdemoder

24/5 2017

Samtale

Skilsmisser og fædres vilkår

Anonym mor i en sammenbragt familie

30/5 2017

Samtale

Børnepolitik og forældres interesser

Julie Kyndesgaard, Khbs Forældreorganisation - KFO

05/6 2017

Samtale

Familielivet efter vold

Anonym voldsramt kvinde

17/6 2017

Workshop

Tid til nærvær		

Afholdt på Folkemødet af Bornholms biblioteker

22/8 2017

Samtale

Klyngeledelse og forvaltningspraksis

Anonym forælder fra forældrebestyrelse

05/9 2017

Besøg

Den integreret institution på Murergården

Jonas Jonsen, leder af fritidsklub

09/9 2017

Samtale

Ledelse i dagplejen

Anonym flerbørnsdagplejer

18/9 2017

Samtale

Klyngeledelse og forvaltningspraksis

Anonym ansat i B&U forvaltningen

18/9 2017

Besøg

Kommunens største daginstitution

Eventyrøen, Østerbro

18/9 2017

Samtale

Familiepolitik og hjemmepasning

Nynne Marie Gjerlang, blogger

30/9 2017

Workshop

Pregnancy and birth

Anna Verwaal, jordemoder

04/10 2017

Livestreamet dialog #1

For Barnets Bedste – hjemmepasning

Maria T. A. Germundsson, hjemmegående

06/10 2017

Workshop

Babymotorik		

Medde Lykke Vognsen, Fysioterapeut

09/10 2017

Livestreamet dialog #2

For Barnets Bedste – daginstitutioner

Anahita Malakians, Venstre

11/10 2017

Livestreamet dialog #3

For Barnets Bedste – når skilsmissen rammer

Ruth Juul, konfliktmægler og konsulent

12/10 2017

Samtale

Skilsmisser og familietrivsel

Anonym mor

17/10 2017

Livestreamet dialog #4

For Barnets Bedste – fremtidens familiepolitik Isabella Laursen, Kristendemokraterne

25/10 2017

Livestreamet dialog #5

For Barnets Bedste – tidlig indsats

30/10 2017

Livestreamet dialog #6

For Barnets Bedste – voldsramte kvinder og børn Birthe Nielsen, Landsforeningen for Voldsramte Kvinder

01/11 2017

Samtale

Socialt udsatte børnefamilier

Catharina Damgaard, bisidder

03/11 2017

Samtale

Sundhedsplejerskens rolle I den første tid

Christina Hedegaard Jørgensen, doula

04/11 2017

Politisk laboratorium

Famiiepolitisk udspil

Afholdt af Maja Krog, Alternativet

7/11 2017

Oplæg

Hvad gør man(d) ved #metoo?

Afholdt af Kvinfo

08/11 2017

Livestreamet dialog #7

For Barnets Bedste – Work-Life Balance

Karen Lumholt, debattør og konsulent

Carolina Magdalene Maier, Alternativet

Herudover har vi afviklet talrige digitale høringer lagt op i blandt andet disse grupper på Facebook:
Familiepolitisk netværk		

https://www.facebook.com/groups/familiepolitisknet/

ifavnsk forældreskab		

https://www.facebook.com/groups/ifavnskforaeldreskab/

Moderne hjemmegående forældre 		

https://www.facebook.com/groups/322349024519927/

Småbørnspolitik		

https://www.facebook.com/groups/476587822535092/

Hjemmepassede børn i københavnsområdet

https://www.facebook.com/groups/402547473163042/

Småbørnsfamilier på Vesterbro		

https://www.facebook.com/groups/hvasaagruppen/

