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Stærke dagtilbud - Alle børn skal
med i fællesskabet
Hverdagen skal bare fungere for
de moderne børnefamilier. Alle
forældre skal trygt kunne aflevere
deres børn i Gladsaxes dagtilbud
Gladsaxes dagtilbud skal være
af høj faglig og pædagogisk
kvalitet bemandet med dygtige
og engagerede medarbejdere,
som giver børnene en indholdsrig
hverdag, medens forældrene passer
deres arbejde. Det forudsætter
tydelig ledelse, og det skal være
med til at give børnene bedre læring
og trivsel og et sammenhængende
børneliv. I Gladsaxe indeholder
dagtilbuddet desuden et godt og
næringsholdigt måltid, tilberedt af
professionelle økonomaer i selve
tilbuddene.
Børne- og Socialminister Mai
Mercado (C) har indgået en
aftale i Folketinget om ”Stærke
dagtilbud – Alle børn skal med i
fællesskabet”. I Gladsaxe følger vi
op på denne aftale. Vi skal sikre os,

Det må ikke være svært at få passet
sit barn i Gladsaxe. Fleksibilitet
og størst mulig valgfrihed er
nøgleordene for at imødekomme de
forskellige behov, som den enkelte
familie har.

at børneforældrene og deres børn
i vores kommune som minimum
får gavn af de kvaliteter, som
indgår i aftalen. I forvejen har vi
gode dagtilbud i Gladsaxe. Men er
der behov for at justere eller øge
kvaliteten, så er der ingen grund til
at vente.
En vigtig del af aftalen er ”Øget
fleksibilitet og frit valg for
børnefamilier”. Hvem har ikke hørt
stressede børnefamilier fortælle,
hvor vanskeligt det kan være at
nå frem og afhente barnet inden
dagtilbuddet lukker kl. 17.00? – det
skal gå stærkt i en trafikalt trængt
eftermiddagstime, når man bor
tæt på storbyen. Og hvordan med
de såkaldte ”lukkedage”? – er det
umuligt eller vanskeligt at få sit barn
passet, når behovet er til stede?
Fleksibilitet og størst mulig
valgfrihed
Det må ikke være svært at få passet
sit barn I Gladsaxe. Fleksibilitet
og størst mulig valgfrihed er
nøgleordene for at imødekomme

de forskellige behov, som den
enkelte familie har. I Gladsaxe
tilbyder vi derfor fleksibel pasning.
Forældrebestyrelserne beslutter
principper for evt. lukkedage,
som afholdes med baggrund i et
forventet fremmøde på under 20
pct. af det indskrevne børnetal (=
lavt fremmøde), og der gives altid
alternative tilbud i området. Det
er her, vi skal blive helt skarpe i
Gladsaxe. Tilbyder vi de rigtige
løsninger? – og hvad kan vi gøre for
at nå frem til bedre løsninger?
Konservative har i byrådet
været med til at afsætte de
nødvendige økonomiske midler til
modernisering og udvikling af vores
daginstitutioner. Vi har pligt til at
investere i vores børn og tænke
langsigtet.
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