Pressemeddelelse fra Venstre i Sønderborg Kommune

Kvalitet, tid og fleksibilitet på børneområdet
I Venstre mener vi, at vi skal sætte barnet før systemet og sikre, at alle 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, og at
forældre altid frit kan vælge den institution, der passer deres arbejdstider, deres barns
behov, og deres ønsker – for det tilbud, der er det rette for ét barn, det kan virke helt
forkert for et andet barn.”
Venstre ønsker at bevare en god og velfungerende dagpleje i hele Sønderborg Kommune.
Det gælder både den kommunale dagpleje og de private pasningsordninger. For
dagplejen skaber både nærhed i pasningstilbuddene og tryghed for mange børn. Det at
styrke dagplejen giver valgfrihed, nærhed og fleksibilitet.
Venstre foreslår, at Sønderborg Kommune indfører modulpasning, så forældre kun
betaler for det antal timer, barnet er i børnehave og SFO. Venstre vil sikre, at forældre,
der har et mindre behov for pasning, kan få det – og til en pris, der tilsvarende er
mindre. Det skaber fleksibilitet, så det ikke indsnævres til at være fuld pakke, morgen
eller eftermiddag, når det for nogen i stedet giver mening at have 2 dages eftermiddagsSFO og 3 dages morgen-SFO til deres børn.
”For systemet skal selvfølgelig laves, så det passer til familiernes forskellige
arbejdstider, i stedet for at børn og familier skal tilpasse sig kommunen.”
Venstre krævede i budgetforhandlingerne sidste år, at Sønderborg Kommune 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
kombinationspasningstilbud, hvor familier kan kombinere en deltidsplads(modul) med
privatpasning.
Kombinationspasning skaber fleksibilitet for familier og tryghed for børnene, fordi det så
er en velkendt passer. Men 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.
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, fordi det giver forældre mulighed for at vælge netop det tilbud, der
passer til deres barn. Derfor ønsker vi, at kommunen positivt skal støtte op om de
private passere - ikke modarbejde dem.

I dag sker en skævvridning af dagtilbuddene på en måde, så børn i kommunale
daginstitutioner favoriseres og får tildelt 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. Derfor vil Venstre ligestille dagtilbuddene.
”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.”
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. Derfor
ønsker vi at styrke samarbejdet imellem de private og de kommunale pasningsordninger.
Venstre støtter 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. Det kan også være
en forringelse af arbejdsmiljøet, hvis man som pædagog ikke føler, der er tid nok til
omsorg og trivsel eller udvikling af børnenes kompetencer.
”Det er hverken rimeligt overfor børnene eller pædagogerne. 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.”
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