
 

 

Mette Bach Larsen, daglig leder i Forældrenævnet i Århus  

Hver dag afleverer vi forældre vores børn i daginstitutioner – det er os der 

holder liv i institutionerne, fordi vi fodrer dem med vores afkom. Afleverede vi dem ikke ville 

institutionerne ikke findes. Vi gør det af egen fri vilje og så alligevel slet ikke. For vi har et samfund 

der er skruet sådan sammen, at det hele kører bedst hvis både mor og far går på arbejde. Men 

uanset om det er frivilligt eller ej så er faktum at vi gør det. 

 

I vuggestuen udvikler vores børn sig i lynets hast – ja de får deres helt eget liv. Et liv som vi 

som forældre på mange måder slet ikke deltager i. Vi afleverer og henter, får måske en lille snak i 

den forbindelse – hvis pædagogerne har tid... Men det vigtigste barometer vi har for vores børns 

trivsel i er at vi hver dag kigger nøje på dem og hver eneste dag og forsøger at aflæse om de 

trives.  

Men hvad er det vi gør ved vores små, når vi afleverer dem? 

Ja faktum er jo at vi hver eneste dag afleverer vores kæreste børn til nogen, der slet ikke 

elsker dem. Hver dag siger vi farvel og så bliver de efterladt. 

- Vi efterlader vores børn til professionelle. Forældre er jo ikke professionelle, vi er nok ikke 

ikke altid særlig pædagogiske, men vi gør vores bedste og vi gør det af kærlighed. Men 

pædagoger tager sig ikke af vores børn af kærlighed – måske har de en vis kærlighed til 

deres fag, men ikke til vores børn som sådan og sådan skal det være.  

Kærligheden som sådan ikke en daginstitutionsfaktor. Hvis man tænker i normeringer ja så kan en 

mor, der elsker sine børn godt være en god mor over for sine 10 børn – fordi hun giver børnene 

noget bare ved at være til, fordi hun elsker dem.  

Men det er ikke nok for en pædagog at være til – der skal gøres noget – der skal arbejdes 

professionelt pædagogisk. hvis kvaliteten er høj, så kan vores børn godt undvære 

forældrekærligheden 5 dage om ugen i en 6-8 timer.  

 

I Forældrenævnet er vi vandt til at forholde os til besparelser hvert eneste år 

i forbindelse med budgetforhandlingerne, vi advarer og advarer og advarer de kommunale 

politikere om konsekvenser heraf.  

 Men når vores børn bliver benævnt sanseløse pingviner – og vores pædagoger udhængt 

som uengagerede og afstumpede og vores vuggestuer ikke bliver erklæret 

lukningsværdige. Ja så trækker vi håndbremsen og forsvarere vores daginstitutioner.  



 Når regeringens Task Force anbefaler at pædagogerne kommer med ’triks og gode råd’ 

til forældrene og at 20 minutters højtlæsning dagligt bliver fremlagt som et slags pensum - 

ja så bliver vi faktisk fornærmede.   

 Når der bliver erklæret krig mellem fri leg og planlagte læringsaktiviteter så bliver vi 

også klar over, at der er noget på færde.  

Det er tydeligt, at vi har vænnet os til at, - skolen bruges som politisk kampplads. Men vi kan ikke 

lide at der bliver ført krig på vuggestue-niveau.  

Som Forældrenævn er vi glade for at daginstitutionsområdet kommer 

på den politiske dagsorden – fordi det er herfra at kvalitetsløftet skal komme – det er og 

bliver t spørgsmål om politisk prioritering!  

Men som forældre bliver man også usikker og bekymret og også skeptisk. Fordi vores børn 

bliver taget lidt fra os – det bliver så tydeligt at der er nogen der vil noget med vores børn 

allerede, når de begynder i vuggestuen!!!! Vores daginstitutionerne er slet ikke vores - de tilhører 

ikke os, de tilhører vores samfundet. Vores børns bedste bliver til samfundets bedste - og det er 

provokerende.  

Politikerne afgør i sidste ende rammerne for daginstitutionerne. Og de får jo svar af dem de spørger. 

Lytter de til Task force’ får vi en type daginstitutioner og lytter de til nogle andre ville vi få en anden 

model.  

FNÅ deltog på et debatmøde med børneminister Antorini d. 29. maj 2012.. Vi gjorde opmærksom på at 

vi var bekymerede over at Tak Forcen reducerede forældresamarbejde til et spørgsmål om tips og 

tricks og at den ikke medtog de mest simple parametre som normeringer, plads, uddannelse. Svaret fra 

Antorini var ’at nu handler det jo ikke kun om normeringer’. I Forældrenævnet synes vi, at det er 

interessant hver gang en politikker siger netop det så snakker de bare ikke mere om normeringer, men 

om læring, ledelse, systematik og evaluering 

 

Normeringer er særdeles vigtige og de er altså en grundlæggende forudsætningen for et gode børneliv, 

men også for det gode forældresamarbejde – fordi forældresamarbejde kræver tid og nærvær.-  

 

Opfordring til pædagoger:  

I skal blive ved med at fremhæve normeringerne i skal blande jer i debatten – ellers bliver det Task 

Forcens løsninger eller andre billige modeller der bliver vedtaget. Vi har modtaget en henvendelse fra 

en journalist der har forsøgt at få pædagogerne i tale pga et blogindlæg sendt fra Karlas mor – men 

ingen pædagoger ønskede at deltage – det er ikke godt nok I skal på banen ellers er vi alle på herrens 

mark.  

 

 

  


