
Debatindlæg vedr. Thomas Rømers debatindlæg  

af Mette Bach Larsen, daglig leder i Forældrenævnet i Århus 

 

Hensynet til børnenes bedste skal altid først 

For nyligt havde lektor Thomas Rømer et indlæg i JP-Aaarhus, om hvordan Børn og Unge-

magistraten i Aarhus lukker munden på pædagogerne og overtager den pædagogiske styring.  

Forældrenævnet (FNÅ) byder denne debat velkommen og håber, at debatten vil fortsætte som del 

af en offentlig debat og ikke blive lukket inde bag magistratens mure.  

Meget tyder desværre på, at Rømer har ret. I FNÅ kender vi til flere tilfælde, hvor pædagoger har 

fortalt forældre, at de er utrygge ved at blande sig i den offentlige debat og derfor lader være. Vi 

har også læst Rasmus Willigs bog ”Umyndiggørelse”.  

Som forældre har vi brug for, at pædagogerne deltager i den offentlige debat. I FNÅ mener vi 

faktisk, at pædagogerne har en pligt til at sørge for, at vi forældre ved, hvilke vilkår vores 

daginstitutioner og SFOer er underlagt i det daglige. Vi forventer at pædagogerne orienterer os om 

hvilke konsekvenser en given politisk beslutning, en ny lov eller regel har for kvaliteten af det 

pædagogiske arbejde. Det er ikke bare deres demokratisk ret – det er også en demokratisk pligt.  

I indlægget problematiserer Thomas Rømer, at de ansatte dikteres at være loyale over for 

kommunen frem for at agere loyalt over for børnene, forældrene, pædagogikken og deres 

faglighed. I FNÅ ønsker vi ikke, at pædagogikken indkapsles i og af politik eller kommunale 

politikker eller bliver del af en politisk kampplads. Hensynet til børnenes bedste skal altid komme 

først.  

Vores børn har brug for mangfoldighed og høje standarder i kommunens daginstitutioner og 

SFOer. Børn har brug for pædagoger med visioner og nuancerede læringssyn. Og samfundet som 

et hele har brug for, at pædagogerne med faglig stolthed deltager i den offentlige debat, og sikrer 

ikke bare forældrene, men alle landets indbyggere viden om og indsigt i det pædagogiske arbejde 

med landets børn. 

 

 


