Kvalitet, tid og fleksibilitet på børneområdet
Alle, der har stået med deres nyfødte barn i armene, ved, hvordan fokus pludselig rettes mod
den lille nye guldklump, hvor kun det bedste er godt nok. Man vil gøre alt for, at barnets hverdag
er fyldt med glæde, tryghed, trivsel og læring – både hjemme, men også i dagtilbuddet. Her skal
de kende deres pædagoger og være i øjenhøjde med dem, så de livsnødvendige grundsten,
der gør, at de senere i livet kan udfolde deres fulde potentiale, lægges bedst.
Det er det, Venstre mener, når vi siger, at vi vil sætte barnet før systemet. Vi vil sikre, at I og alle
andre børnefamilier i Sønderborg Kommune får de bedste betingelser for at få familielivet til at
hænge sammen, uanset karrierer og drømme for fremtiden.
Det kræver, at børnepolitik går hånd i hånd med kommunens andre politikker som fx
bosætningspolitik, beskæftigelsespolitik, integrations-, fritids- og socialpolitik. Og det betyder
også, at I som forældre altid frit skal kunne vælge den institution, der passer jeres arbejdstider,
jeres barns behov, og jeres ønsker – for det tilbud, fx en kommunal vuggestue, der er det rette
for ét barn, det kan være helt forkert og virke stort og skræmmende for et andet barn, der i
stedet trives i en privat dagpleje.
Vi mener, at I som børnefamilie fortjener de bedste rammer, så jeres barns barndom i
Sønderborg kan blive så god og så tryg som mulig, og derfor skal I også have garanti for, at
søskende kan passes i samme dagtilbud.
På den måde bliver Sønderborg Kommune den børnevenlige kommune.
Bevar dagplejen
Det går fremad på børneområdet i Sønderborg Kommune, men vi kan gøre det endnu bedre.
Og et af de steder er dagplejen. Der er på Venstres forslag indført tilskud til hjemmepasning, og
vi har kæmpet for at bevare muligheden for gæstedagpleje og dagplejen generelt.
Desværre nedlægges der alligevel det ene dagplejetilbud efter det andet, og det er ærgerligt, for
det reducerer familiernes valgmuligheder på børneområdet og tømmer vores mindre
lokalsamfund for en række tilbud. Derfor er det at styrke dagplejen også valgfrihed, nærhed og
fleksibilitet.
Venstre ønsker at bevare en god og velfungerende dagpleje i hele Sønderborg Kommune. Og
det gælder både den kommunale og den private dagpleje (de private pasningsordninger). For
dagplejen skaber både nærhed i pasningstilbuddene og tryghed for mange børn, og derfor skal
der i den fremadrettede planlægning og kapacitetsfastsættelse i vuggestuer, børnehaver og
børneuniverser sikres, at der også fortsat er plads og rum til dagplejen i Sønderborg Kommune.

Reelle minimumsnormeringer
Der er også fastsat mål for hvor meget personale, der skal være pædagoguddannet, og ifølge
Danmarks Statistik er normeringerne også bedre end landsgennemsnitteti. Det er alt sammen
rigtig godt.
Men der er langt fra Danmarks Statistik til de oplevede normeringer på blå og rød stue i
Sønderborg Kommune. Særligt i ydertimerne - før kl. 08:15, i middagspausen eller efter kl. 16 –
kan én pædagog/medhjælper jf. BUPLs undersøgelser, godt opleve at stå alene med 10 eller
flere børn. Det er alt for mange børn til én pædagog, og den belastningsgrad tæller ikke med,
når normeringerne bliver opgjort.
Ikke nok med det. Lederne tæller også med i normeringsopgørelsen fra Danmarks Statistik, og
det betyder, at når vi ser på antallet af børn pr. voksen, er den misvisende, for de fleste ledere
har sjældent hele dage og timer med børnene. Det gør ikke institutionen dårlig – bestemt ikke –
men det kan være med til at gøre arbejdsmiljøet dårligt, hvis man som pædagog ikke føler, man
har tid nok til omsorg og trivsel eller udvikling af børnenes basale kompetencer. Og det er
hverken rimeligt overfor børnene eller pædagogerne.
Derfor skal vi have fokus på, hvordan vi skaber bedre betingelser for hverdagen i dagtilbuddet.
Det kræver bl.a., at vi skrotter den nuværende Helhedsplan og giver slip på detailstyringen for
at frigive tid. Venstre vil derfor give frihed til faglighed og lade pengene følge med børnene. Det
vil give bedre vilkår, lokalt ansvar og frigøre pædagogernes tid til kerneopgaven.
Det er nogle af de ting, andre kommuner har succes med, og det har som en positiv sideeffekt
tiltrukket unge par og børnefamilier, fordi de har valgt at bo der på grund af børnevenligheden.

Antal 0-5-årige i Sønderborg Kommune
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Det skal vi også i Sønderborg Kommune. Det er nemlig ingen hemmelighed, at børnetallet
falder år efter år. Alene fra 2014 til 2020 er antallet af 0-5-årige faldet med 408 børn – og der
forventes ikke store ændringer fremover. Faktisk forventes et lille fald i Sønderborg Kommune.
Så hvis kurven skal knækkes, skal vi have en ny og forbedret bosætningspolitik, der bl.a. sætter
børnene før systemet og giver plads til familielivet i Sønderborg Kommune hver eneste dag.

Modulpasning i børnehave og SFO
Alle forældre kender følelsen af, at det kan være svært at få kalenderen til at hænge sammen.
Balancen mellem arbejde, fritid og børnepasning kan være svær at finde – særligt hvis man er
enlig og/eller har skiftende arbejdstider.
Da Venstre sad i regeringen, indførte vi derfor en ret til forældre, der forpligter kommunerne på
at tilbyde enlige forældre og forældre med skiftede arbejdstider en deltidsplads og et tilskud til
fleksibel pasning ved siden af. Den ordning har været med til at øge balancen mellem arbejde
og familieliv generelt – også for familier i Sønderborg Kommune. Det er positivt, og derfor vil
Venstre nu gå skridtet videre ift. at sikre flere forældrerettigheder.
Venstre foreslår, at Sønderborg Kommune indfører modulpasning, så forældre kun
betaler for det antal timer, barnet er i børnehave og SFO. For hvorfor skal forældre, der fx
kun bruger børnehaven 32 timer om ugen, fordi man arbejder på skæve tidspunkter,
stadig pålægges at betale for en fuldtidsplads på 50 timer om ugen?
Det skal I heller ikke, hvis det står til os. Venstre vil sikre, at forældre, der har et mindre behov
for pasning, kan få det – og til en pris, der tilsvarende er mindre. Det er kun rimeligt, at prisen
afspejler tilbuddet, og derfor vil Venstre indføre ret til modulpasning, der fordeler sig på fx 10,
20, 30 og 40 timer eller 48 timer. Mange andre kommuner har allerede indført modulpasning til
gavn for familierne, og det skal Sønderborg selvfølgelig også.
Også i SFOen bør der være modulpasning, så fleksibiliteten ikke indsnævres til at være fuld
pakke, morgen eller eftermiddag, når det for nogen i stedet giver mening at have to dages
eftermiddags-SFO og tre dages morgen-SFO til deres børn.
Og i samme dur kan man spørge, hvorfor en deltidsplads i vuggestue og børnehave i dag kun
kan være morgen og formiddag, når familier med fx eftermiddags- og aftenarbejde godt kan
bruge formiddagen med deres børn, men har brug for pasning om eftermiddagen.
Det giver ikke mening, og derfor skal systemet selvfølgelig laves om, så det passer til
familiernes forskellige arbejdstider, i stedet for at børn og familier skal tilpasse sig kommunen.
Start når barnet er parat
I dag har Sønderborg Kommune en overgangsalder til børnehave på 2 år og 9 mdr. Men børn
er forskellige, og derfor ønsker Venstre at sikre, at det bliver op til den enkelte institution i
samarbejde med forældrene at vurdere, hvornår det enkelte barn er klar til overgang fra
vuggestue/dagpleje og til børnehave. Spændet mellem 2 år og 6 mdr. – 3 år og 3 mdr. bør være
fleksibelt for den enkelte institution/pasningsordning.
Fleksible pasningsmuligheder for alle familier
Venstre krævede i budgetforhandlingerne sidste år, at Sønderborg Kommune også indførte ret
til pasning af eget/egne børn. Det fik vi heldigvis igennem. Men vi ønsker også, at Sønderborg
Kommune på linje med en række andre kommuner, indfører kombinations pasningstilbud, hvor

familier kan kombinere en deltidsplads(modul) med privatpasning. Det kan i høj grad
understøtte familier i vores område, hvor forældre arbejder fx aften eller natarbejde på Danfoss,
Linak, Slagteriet, restauranter, sygehuset eller en anden af vores private og offentlige
arbejdspladser i området.
Kombinationspasning skaber fleksibilitet for såvel familier og arbejdspladser, men det skaber
også tryghed for børnene, fordi det så er en velkendt passer, der passer fx aften, når mor er på
arbejde som tjener på en af områdets stærke restauranter. Børneområdet skal understøtte den
enkelte familie og være med til at sikre, at arbejdsliv og familieliv kan hænge bedre sammen.
Det vil også have positiv betydning for vores arbejdspladser og virksomheder i området, når det
handler om at rekruttere og fastholde de dygtige medarbejdere, som de har behov for.
Dagtilbud i moderne faciliteter og lokal pasningsgaranti
Venstre har ambitionen om at kunne sikre fastholdelse af den lokale pasningsgaranti med de
allerbedste normeringer. Børnehusene udbygges i disse år. Vi ønsker fortsat at investere i nye
og moderne faciliteter, bl.a. ved at styrke leg og læring i udefaciliteter.
Flere af vores børnehuse er i dag blevet idrætscertificerede. Vi har en ambition om, at dagtilbud
også kan naturcertificeres som egentlige natur-børnehuse med en stærk grøn profil.
Private pasningsordninger, privat dagpleje, private passere og selvejende tilbud
I Venstre sætter vi pris på de private alternativer, fordi de skaber variation og valgmuligheder.
De giver os et sammenligningsgrundlag, og de giver os andre erfaringer. Vi mener, det er en
styrke for Sønderborg Kommune, at vi har mange forskellige typer af pasningstilbud, da det
giver alle forældre mulighed for at vælge netop det tilbud, der passer til deres barn/børn.
Derfor ønsker vi også, at kommunen positivt skal støtte op om de private passere - ikke
modarbejde dem. Og der skal også sikres større gennemsigtighed om det enkelte tilbud på den
informationsportal, der skal gælde alle pasningstilbud i Sønderborg Kommune.
Mange af de mindre pasningstilbud, private børnehaver og private passere ligger også spredt
rundt i kommunen og er derfor også med til at skabe nærhed i tilbuddene så aktiviteter og liv
understøttes rundt i vores mindre landsbyer og bysamfund.
Venstre ønsker også at styrke samarbejdet imellem de private pasningsordninger og de
kommunale – for hvorfor kan der ikke laves fælles udflugter, legegrupper mm. Såvel som vi
ønsker at styrke samarbejdet mellem områdets folkeskoler og friskoler, så vi sikrer bedre
sammenhæng for alle børn, og vi bliver bedre til at lære positivt af hinanden for at lære af de
bedste i kommunen såvel som fra andre kommuner.

Venstre foreslår:
Bedre normeringer for alle børn i kommunen – også dem
i private daginstitutioner og dagpleje.
At alle børn får det bedste afsæt til deres første 1.000
dage.
At pengene altid følger barnet.
At flere kan få mulighed for at benytte fleksibel pasning,
så alle jer forældre med særlige pasningsbehov og
skæve arbejdstider kan få et kombinationstilbud.
At skabe en ny informationsportal for kommunens
dagtilbud, så I som forældre kan finde de informationer, I
skal bruge for at vælge det bedste tilbud til jeres barn.
At reformere dagtilbudstilsynet, så fokus bliver på
børnenes trivsel i stedet for bureaukratiske delmål.
At afsætte 10 mio. kr. til nye og forbedrede legepladser
og faciliteter over hele kommunen.
At indsatsen for tosprogede børn, socialt udsatte og
sårbare børn styrkes.

Indsatsen overfor socialt
udsatte børn skal oprustes
Venstre vil skabe de bedste
betingelser for social mobilitet i
kommunen. Velfærd er nemlig
også forsikringen om, at alle børn i
Danmark får lige muligheder for at
få et godt børneliv med en tryg
barndom, så de senere i livet kan
udleve deres drømme og realisere
deres fulde potentiale. Vi mener,
at hvis et barn er i risiko for at arve
dets forældres sociale problemer,
er det myndighedernes ansvar at
hjælpe til og varetage barnets tarv
fra start og til det tidspunkt, hvor
barnet er rustet nok til at stå solidt
på egne ben. Dét er for Venstre
velfærd og retssikkerhed.

Vi må heller ikke glemme det forebyggende arbejde, der skal lægge de livsvigtige trædesten for
børn, der har sværere ved at komme fra start end deres jævnaldrende. Venstre ønsker med en
tidlig(ere) og mere målrettet indsats at imødekomme de socialt udsatte børn og familier samt at
tilbyde hjælp og rådgivning fra sundhedsplejersker til de socialt udsatte og næsten socialt
udsatte familier. Det, mener vi, er til barnets, familiens og kommunens bedste.
Med andre ord skal Sønderborg Kommune altid være på børnenes side. Vi skal i
kommunalbestyrelsen forpligte hinanden på at skabe lige muligheder for alle uanset ideologi,
med et ensidigt fokus på at de børn, der har de sværeste betingelser, skal mødes af det
letteste, tryggeste og smidigste system med den mest enkle sagsgang. Det er kun rimeligt.
Myndighederne skal være en medspiller - aldrig en modspiller – særligt når det handler om
noget så afgørende som at bryde en negativ social arv.
Lige normeringer skal erstatte ulige normeringer
Alle børn i dagtilbud skal have glæde af et fast antal voksne pr. barn. Venstre støtter derfor op
om at indføre et minimum af normeringer i dagtilbud. Børn skal ses, høres, forstås og have
rammerne og støtten til at kunne udvikle sig. Så lige så selvfølgeligt, det er, at der skal være en
voksen til stede, når et barn har brug for det, lige så
I 2019 gik 170 børn i én af
selvfølgeligt er det for Venstre, at det skal gælde for
Sønderborg Kommunes fem
alle børn på tværs af alle dagtilbud – offentlige som
private daginstitutioner.
I 2019 blev 710 børn passet af en
selvejende eller private. Men sådan er det ikke lige
af Sønderborg Kommunes 146
nu. I dag sker en skævvridning af
dagplejere.
dagtilbudslandskabet på en måde, så børn i
kommunale daginstitutioner favoriseres og får tildelt
Kilde: Aktstykke 99, svar på spm. 6
flere penge på bekostning af børn i de private og

selvejende daginstitutioner, herunder en række af de tyske børnehaver og børn i dagpleje og
privat pasningsordning.
Det betyder, at når Sønderborg Kommune i 2021 modtager i alt 8.246.000 kr. af staten til at
indføre højere normeringer, så får hvert eneste barn i kommunale daginstitutioner og
vuggestuer 3.140 kr. ekstraii, dvs. penge, der lægges oveni i de allerede vedtagne
budgetudgifter pr. barn i kommunen. Men de knap 20 pct. af kommunens børn, der går i
dagpleje, får 0 kr. Børn i private og selvejende daginstitutioner får maks. tildelt 75 pct. af de
3.140 kr.
Det er ikke fair. Derfor vil Venstre ligestille dagtilbuddene. For pengene bør følge barnet. For
Venstre er det ikke afgørende, hvem der står bag pasningen – det afgørende er, at tilbuddet er
af høj faglig og pædagogisk kvalitet, at det er trygt og passer til den enkelte.

Forældrebetalingen skal IKKE stige
Aftalen om minimumsnormeringer i de kommunale dagtilbud får forældrebetalingen til at stige
for alle forældre med børn i alle slags dagtilbud – også private og selvejende samt dagpleje.
I år hæves forældrebetalingen på landsplan med 130 mio. kr., og frem mod 2024 vil
forældrebetalingen stige med i alt 260 mio. kr. Det betyder, at betalingen for hver enkelt
forældre vil stige med ca. 17 pct.iii Det kan være mange penge i et budget, hvor storesøster går
i børnehave og lillebror i vuggestue.
Venstre mener, at det offentlige skal påtage sig regningen for at sikre ordentlige normeringer –
og ikke sende regningen videre til forældrene. Det er ikke rimeligt, og Venstre ønsker derfor en
løsning i kommunalbestyrelsen, der gør, at forældrene ikke oplever denne stigning i
forældrebetalingen.
Lederne skal ikke tælles med i normeringerne
Opgørelsen fra Danmarks Statistik viser antallet af børn pr. voksen i kommunerne. Den
medregner både institutionsledere, korttidssygemeldte, studerende og vikarer, men den tager
ikke højde for sygefravær eller åbningstid. Det vil Venstre ændre. For opgørelsen for både
normeringer og pædagogandel er misvisende ift. det oplevede i dagligdagen.
Derfor ønsker Venstre, at der også skabes synlighed for, hvad normeringen i den enkelte
institution er uden ledere og dermed opgøre pædagogandel på samme måde som
fagorganisationen BUPL., som har været bannerfører for at indføre et minimum af normeringer
på tre børn pr. voksen for 0-2-årige og seks børn pr. voksen i 3-5-årsalderen.

Det betyder, at normeringen bør udregnes efter følgende formel:
𝑃𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑙𝑒

Normering uden ledere = normering * 𝑃𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑙𝑒−𝑙𝑒𝑑𝑒𝑟𝑒
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3-5-årige
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Selvom afvigelser i tallene kan virke små, har forskelle på selv én decimal betydning.
Sammenligner man en kommune med en vuggestuenormering på tre børn pr. pædagogisk
personale med en kommune, hvor vuggestuenormeringen er 3,5 børn pr. pædagogisk
personale, svarer det til, at der i en gennemsnitlig vuggestuegruppe på 12 børn er en forskel på
mere end 21 timers pædagogisk personale om ugen. Og det betyder alverden for vores dygtige
pædagoger ude i kommunens dagtilbud, at de har tid til at bruge deres faglighed til at skabe
stærke tilbud til vores børn samt tid og mulighed for at løfte alle børn og lykkes.
Pædagogstuderende skal garanteres praktikpladser
I dag er kommunerne kun forpligtede til at sikre praktikpladser til pædagogiske assistenter –
ikke til pædagoger, selvom de også arbejder under den kommunale forsyning. Det er et
problem, hvis vi fra politisk side ønsker at øge normeringerne og pædagogandelen i vores
dagtilbud. For det betød alene i 2020, at 375 ansøgere ikke blev optaget på
pædagoguddannelsen, fordi de ikke kunne få en praktikpladsiv. Derfor mener Venstre, at det er
på tide, at kommunen forpligtes til at løfte en del af ansvaret ved at oprette praktikpladser til
pædagoger.
Flere pædagoger skal på fuldtid
En undersøgelse fra BUPLv viser, at over halvdelen af de pædagoger, der i dag arbejder på
deltid, gerne vil arbejde på fuldtid. Dette vil kunne udløse omtrent 3.000 årsværk på landsplan,
hvilket vil afhjælpe en del af pædagogmanglen her og nu. Venstre foreslår, at pædagoger, der
er ansat på mindre end 37 timer, skal tilbydes at gå op i tid fra årsskiftet 2021/2022, så vi på
den måde kan løfte pædagogandelen i vores pasningstilbud.
Bedre udendørsfaciliteter
Erfaringerne fra Corona og udendørsbørnehaverne har vist, hvor exceptionelt gode
daginstitutionerne og dagplejerne har været til at udfordre kassetænkningen med kreative
løsninger, der vender udfordringer til muligheder, og det har selvsagt ændret børnenes
dagligdag. Men selvom man kommer langt med kreativitet i legen, så kan man ikke tænke sig til
tidssvarende udendørsfaciliteter, så den udendørs leg kan fortsætte, når vind og vejr rusker.
Det kræver en økonomisk håndsrækning, og det foreslår Venstre at give de kommunale,
selvejende og private daginstitutioner, dagplejere og private passere.
Venstre vil over denne kommende periode afsætte en million kroner ekstra til de institutioner,
der ønsker at forbedre og modernisere rammerne omkring vores børns hverdag. Midlerne kan

bl.a. bruges på at sikre moderne rammer, legepladser af god kvalitet og udendørs faciliteter,
som skal lægge fundamentet for mange flere timers leg og læring.

Oprettelse af LEGEPLADSPULJE
Der er rigtig mange steder i Sønderborg Kommune, der kunne løftes og forbedres gennem
etablering af en legeplads eller generel nytænkning af byrum og offentlige pladser, så flere
børn, unge og familier kunne få gavn af dem. Samplacering med fx idrætsanlæg i det åbne rum
kan også sikre, at også motionister, ældregymnastik og øvrige aktiviteter kan skabe aktivitet og
liv.
Venstre ønsker derfor en pulje på 10 millioner kroner over den kommende valgperiode – til nye
anlæg, renovering, opdatering og bedre drift af legepladser over hele kommunen. Mange af
projekterne kan med fordel opbygges i samarbejde med lokale foreninger, fonde, frivillige og
private, så midlerne kan strække længere og gøre mere gavn.
Venstre har allerede i dette års budgetforslag foreslået en ny legeplads i Fynshav og penge til
at skabe bedre faciliteter i forbindelse med skole og børneuniverset i Lysabild, en ny legeplads
og helhedsplan for Rønhaveplads i Sønderborg, skaterrampe i Ullerup og en række yderligere
projekter. Men vi er ikke i mål, og derfor ønsker vi at oprette en legepladspulje på yderligere 10
millioner kroner.
Nogle af de projekter, vi bl.a. tænker vil falde naturligt ind i puljen, er følgende, men derudover
er der selvsagt også råd og rum for yderligere.
Bynær legeplads i Nordborg
Som en del af hele masterplanen for Nordals, er der behov for at oprette en bynær legeplads
med motionsredskaber og en udbygget skaterfacilitet i Nordborg til gavn for såvel turister som
børn og unge i Nordborg. Også ”skovlegepladsen” ved søen skal moderniseres, og det skal
sikres, at pladsen også i højere grad kan bruges af børnehave og dagpleje.
Udvidelse af Blæsborg i Augustenborg
Legepladsen ved Augustenborg var grundet manglende vedligeholdelse afspærret gennem en
længere periode. Det er simpelthen uacceptabelt og et eksempel på, hvad der ikke skal
accepteres i Sønderborg Kommune fremover. Legepladsen er blevet renoveret, men i Venstre
ønsker vi en udvidelse af legepladsen og området, så vi kan understøtte Augustenborgs
udvikling som område, hvor flere familier køber bolig.
Naturlegeplads i Gråsten
Gråsten er smukt beliggende ved sø og skov, og interessen for natur blandt børn har aldrig
været større. Det skal vi understøtte med en natur(nær) offentlig legeplads, hvor læring omkring
naturen indgår i legen.

Legeplads på Rønhaveplads
Venstre har allerede med vores budgetforslag fremlagt idéer til en helhedsplan for
Rønhaveplads i Sønderborg, så der både kan laves legeplads og rum til unge samt ske et løft af
hele den del af gågaden ved at understøtte musikoplevelser, markedsdage, udeservering mm.
Projektet vil også kunne binde havn og by bedre sammen, når aksen via Helgolandsgade op til
bymidten synliggøres mere.
Legeplads ved Multikulturhuset
Multikulturhuset i Sønderborg er efterhånden blevet et meget besøgt kultursted, og det bør i
endnu højere grad understøttes ved, at også arealerne udenom gentænkes og gøres
anvendelige for såvel børn og unge – med legeplads og et byrum, der inviterer til aktiviteter og
mere anvendelse. Det vil også være et løft af resten af det nye havneområde med boliger,
hoteller og udvikling.
Naturlegeplads og udflugtsmuligheder til Kathrinelund
Sammen med Skov- og naturstyrelsen, skal der ske en opdatering af skovlegepladsen ved
Kathrinelund, så området kan løftes og igen gøres attraktivt. Der bør også oprettes
madpakkepavilloner og steder med læ, så dagpleje, børnehaver og skoler i højere grad kan
anvende området, end det er muligt i dag.
Legeplads i teglværksbyen Egernsund
I Sønderborg Kommunes legepladspolitik står det skrevet, at Egernsund skal have en offentlig
legeplads, men det er desværre ikke reelt tilfældet. Egernsund oplever lige nu tilflytning af
børnefamilier, som gerne vil bo tæt ved strand og skov og samtidig tæt på hele 3 skoler.
Der er allerede lavet lokale forberedelser for en legeplads, hvor tegl og mursten er det bærende
element, men projektet skal nu realiseres.
Ny legeplads i Broager bymidte
Frivillige ildsjæle er påbegyndt et legepladsprojekt i Broager bymidte, og der er fundet et areal,
som vil være egnet til formålet. Der er ikke nogen legeplads i Broager på nuværende tidspunkt,
og det vil derfor være oplagt, at vi får en legeplads, der kan give børn i alle aldre et frirum og
mulighed for at styrke motorik og fysisk udfoldelse i spændende omgivelser. Idéen med
legepladsen er, at der bliver bygget en aldersopdelt legeplads, hvor motorikken er i fokus, og
bliver styrket gennem leg.
Legepladsen vil blive et samlingssted, hvor der er plads til alle aldre, med en tryg placering
centralt ved skole og børnehave. Her skal alle kunne nyde den oplevelse, som en veletableret
legeplads indbyder til. Venstre vil naturligvis støtte op om et sådant projekt, hvor der er frivillige,
som arbejder til gavn for at Broager bliver et endnu bedre sted at bo og bosætte sig.
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