
Parti Kandidat Anbefaling 1: Hvad mener du om 

lovsikret ret til at passe syge børn 

hjemme i minimum 20 dage pr. barn 

pr. år? 

Anbefaling 2: Hvad mener du om 

ret til nedsat tid (fleksibel 

arbejdstid) indtil barnet fylder otte 

år? 

Anbefaling 3: Hvad mener du om 

uddelegering af 

beslutningskompetence på 

dagpasningsområdet? 

Anbefaling 4: Hvad mener du om 

minimumsnormeringer? 

Anbefaling 5: Hvad mener du om, 

at pengene delvist følger barnet? 

A Socialdemokratiet Lars Goldschmidt Jeg støtter princippet om lovsikret ret 

til at passe syge børn, men ikke som 

beskrevet i anbefalingen

Jeg støtter princippet om ret til 

nedsat tid for forældre indtil barnet 

fylder otte år, men ikke som 

beskrevet i anbefalingen ovenfor

Jeg støtter princippet om mere 

frihed til de fagprofessionelle, men 

ikke som beskrevet i anbefalingen 

ovenfor

Jeg vil arbejde for bedre 

normeringer, men ikke som 

beskrevet i hverken den ene eller 

den anden anbefaling

Jeg støtter ikke anbefalingen

F Socialistisk 

Folkeparti

Leif Olsen Jeg støtter princippet om lovsikret ret 

til at passe syge børn, men ikke som 

beskrevet i anbefalingen

Jeg er i tvivl Jeg støtter princippet om mere 

frihed til de fagprofessionelle, men 

ikke som beskrevet i anbefalingen 

ovenfor

Jeg vil arbejde for bedre 

normeringer, men ikke som 

beskrevet i hverken den ene eller 

den anden anbefaling

Jeg støtter ikke anbefalingen

K 

Kristendemokraterne

Bjarne Hartung KIrkegaard Jeg vil arbejde politisk for at få 

gennemført forslaget, som det er 

beskrevet i anbefalingen

Jeg vil arbejde politisk for at få 

gennemført forslaget i anbefalingen

Jeg vil arbejde politisk for at få 

gennemført forslaget, som det er 

beskrevet i anbefalingen ovenfor

Jeg vil arbejde politisk for at få 

gennemført anbefalingen om 

minimumsnormeringer, som følger 

BUPL's forslag

Jeg vil arbejde politisk for at få 

gennemført anbefalingen, som den 

er beskrevet ovenfor

K 

Kristendemokraterne

Jacob Hellwing Jeg vil arbejde politisk for at få 

gennemført forslaget, som det er 

beskrevet i anbefalingen

Jeg vil arbejde politisk for at få 

gennemført forslaget i anbefalingen

Jeg vil arbejde politisk for at få 

gennemført forslaget, som det er 

beskrevet i anbefalingen ovenfor

Jeg vil arbejde politisk for at få 

gennemført den mest omfattende 

anbefaling (den første anbefaling)

Jeg vil arbejde politisk for at få 

gennemført anbefalingen, som den 

er beskrevet ovenfor

K 

Kristendemokraterne

Niels Chresten Andersen Jeg vil arbejde politisk for at få 

gennemført forslaget, som det er 

beskrevet i anbefalingen

Jeg vil arbejde politisk for at få 

gennemført forslaget i anbefalingen

Jeg vil arbejde politisk for at få 

gennemført forslaget, som det er 

beskrevet i anbefalingen ovenfor

Jeg vil arbejde politisk for at få 

gennemført den mest omfattende 

anbefaling (den første anbefaling)

Jeg vil arbejde politisk for at få 

gennemført anbefalingen, som den 

er beskrevet ovenfor

Bornholms Storkreds: Tjek din kandidats holdning til minimumsnormeringer og 4 andre familiepolitiske anbefalinger

Sådan læses tabellen: 

FIND PARTI Er du fx interesseret i Venstres familiepolitik, finder du først 'V - Venstre' i yderste kolonne. 

FIND KANDIDAT. Dernæst kan du finde de kandidater, der har deltaget i undersøgelsen 

Hvad mener kandidaten om de enkelte anbefalinger? Den enkelte kandidat er blevet spurgt:

-	Vil du arbejde politisk for at få gennemført forslaget, som beskrevet i anbefalingen?

-	Kan du støtte princippet bag anbefalingen, men ikke selve anbefalingen, som den er beskrevet?

-	Kan du ikke støtte anbefalingen?

-	Er du i tvivl? 

GODT AT VIDE Du kan læse hver anbefaling i sin fulde længde i bunden af skemaet . Skemaet indeholder kun besvarelser fra de kandidater, der har valgt at deltage i undersøgelsen. 298 kandidater har valgt at være med pr. 22. maj. Det 

svarer til ca. 35 % af folketingskandidaterne, der stillet op til valget 5. juni -19. Undersøgelsens afsender er Familiepolitisk Netværk, se www.fampol.dk, som arbejder tværpolitisk og tværfagligt for en sammenhængende børne-/familiepolitik til 

gavn for både familierne og samfundsøkonomien. Spørgeskemaundersøgelsen administreres af Støtteforeningen for Familiepolitisk Netværk. Hvis du har spørgsmål til undersøgelsen, kan du kontakte Birgitta fra Familiepolitisk Netværk på 

birgitta@gomeznielsen.dk 



Parti Kandidat Anbefaling 1: Hvad mener du om 

lovsikret ret til at passe syge børn 

hjemme i minimum 20 dage pr. barn 

pr. år? 

Anbefaling 2: Hvad mener du om 

ret til nedsat tid (fleksibel 

arbejdstid) indtil barnet fylder otte 

år? 

Anbefaling 3: Hvad mener du om 

uddelegering af 

beslutningskompetence på 

dagpasningsområdet? 

Anbefaling 4: Hvad mener du om 

minimumsnormeringer? 

Anbefaling 5: Hvad mener du om, 

at pengene delvist følger barnet? 

V Venstre Peter Juel Jensen Jeg støtter princippet om lovsikret ret 

til at passe syge børn, men ikke som 

beskrevet i anbefalingen

Jeg er i tvivl Jeg støtter princippet om mere 

frihed til de fagprofessionelle, men 

ikke som beskrevet i anbefalingen 

ovenfor

Jeg vil arbejde for bedre 

normeringer, men ikke som 

beskrevet i hverken den ene eller 

den anden anbefaling

Jeg støtter princippet om, at 

pengene helt eller delvist skal følge 

barnet, men ikke som beskrevet i 

anbefalingen ovenfor

Å Alternativet Maria Hach Jeg støtter princippet om lovsikret ret 

til at passe syge børn, men ikke som 

beskrevet i anbefalingen

Jeg støtter princippet om ret til 

nedsat tid for forældre indtil barnet 

fylder otte år, men ikke som 

beskrevet i anbefalingen ovenfor

Jeg vil arbejde politisk for at få 

gennemført forslaget, som det er 

beskrevet i anbefalingen ovenfor

Jeg vil arbejde politisk for at få 

gennemført anbefalingen om 

minimumsnormeringer, som følger 

BUPL's forslag

Jeg støtter princippet om, at 

pengene helt eller delvist skal følge 

barnet, men ikke som beskrevet i 

anbefalingen ovenfor

Anbefaling 1: Lovsikret ret til at passe syge børn 

hjemme i minimum 20 dage pr. barn pr. år

Konkret lyder anbefalingen, at der skal gives ret 

til minimum 20 sygedage pr. barn pr. år. Dagene 

følger barnet og deles mellem forældrene (enlige 

forsørgere får alle 20 dage), men kan også 

videregives til andre, fx bedsteforældre. 

Inspiration til finansieringen hentes fra 

Försäkringskassan (Sverige), hvor arbejdstagere 

og arbejdsgivere finansierer ordningen i 

fællesskab – der gives 80 procents dækning af 

lønnen.  

Anbefaling 2: Ret til nedsat tid (fleksibel 

arbejdstid) indtil barnet fylder otte år 

Konkret lyder anbefalingen, at forældre har 

ret til fleksibel arbejdstid/nedsat tid til barnet 

fylder otte år. Forældrene har ret til at komme 

op på fuld tid igen, når omsorgsperioden er 

slut (så længe gældende varslingsregler er 

overholdt). Den offentlige sektor går foran. 

Der tages udgangspunkt i erfaringer fra 

Sverige, hvor de mindste virksomheder 

undtages. Rettigheden omfatter også 

personer med andre store omsorgsopgaver, 

som fx alvorligt syg ægtefælle eller barn. 

Nedsat arbejdstid lønkompenseres ikke, 

borset fra på syge-handicapområdet som 

hidtil. Enlige og lavtlønnede kompenseres 

delvist i form af øgede skattefradrag.

Anbefaling 3: Tillidsreform - uddelegering af 

beslutningskompetence på 

dagpasningsområdet

Anbefalingen lyder, at der skal gennemføres 

en tillidsreform, så pædagogerne og de 

pædagogiske ledere i højere grad får 

mulighed for at bruge ressourcerne, hvor de 

mener det er vigtigst. Den topstyring, der 

dominerer på dagtilbudsområdet, skal rulles 

tilbage. Pædagoger og ledere skal igen have 

indflydelse på anvendelsen af deres 

arbejdstid, så de i højere grad kan varetage 

kerneopgaven, som de ønsker  - eksempelvis 

ved selv at vurdere, hvornår sprogscreening 

er formålstjenlig.

Anbefaling 4: Indførelse af 

minimumsnormeringer på 

dagpasningsområdet

 

Bemærk at vi her har valgt at beskrive to 

forskellige varianter af anbefalingen. Den 

første er mere vidtgående end den anden. 

For begge anbefalinger gælder, at 

minimumsnormeringer er en nedre grænse, 

som ikke må overskrides, svarende til 

klassekvotienten i en skoleklasse. 

I den første anbefaling må der i hele 

institutionens åbningstid aldrig være flere end 

3 børn pr. voksen i vuggestuer (0-2 årige) og 

ikke flere end 6 børn pr. voksen i børnehaver 

(3-6 årige). Lederne tæller ikke med i 

normeringen. Personalet skal overvejende 

bestå af uddannede pædagoger. Der skal 

være fuld vikardækning i hele åbningstiden 

ved fravær grundet fx sygdom, 

kompetenceudvikling, møder osv.

Den anden anbefaling følger BUPL’s forslag 

om, at der må være max. 3 børn pr. 

fuldtidsansat voksen i vuggestuer (0-2 årige 

børn) og max. 6 børn pr. fuldtidsansat voksen 

i børnehaver (3-6 årige). Personalet skal 

bestå af 80% uddannede pædagoger. 

Lederne tæller ikke med i normeringen. 

'Alenetid' fjernes fra vagtplanerne, dvs. den 

tid en pædagog er alene med den samlede 

børnegruppe.   

Anbefaling 5: Pengene følger delvist barnet 

Konkret lyder anbefalingen, at 3/4 af det 

offentlige tilskud til dagpasning følger barnet i 

op til et år efter endt barsel og orlov, 

svarende til tilskuddet til friskoler. Dette giver 

flere forældre reel mulighed for efter eget 

valg at passe barnet hjemme eller i hjemlige 

omgivelser det første år efter barsel og orlov. 

Tilbuddet skal gælde i alle landets kommuner.

Anbefalingernes fulde tekst 


