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Børne- og Kulturchefforeningen ønsker dig hjertelig tillykke med udnævnelsen til Børne- og
Socialminister. Foreningen glæder sig til at fortsætte det gode samarbejde med ministeriet
om, hvordan vi sammen udvikler dagtilbud- og børne- og familieområdet.
Vi har, som forening af kommunale ledere, med interesse læst regeringsgrundlaget og har
noteret den vægt, der bliver lagt på den tidlige indsats bl.a. gennem dagtilbuddet.
Dagtilbud med høj kvalitet
Børne- og Kulturchefforeningen har igennem flere år talt for behovet for kvalitetsudvikling
på dagtilbudsområdet.
Ofte har debatten om kvalitet strandet i diskussion af personalenormeringer. For BKF
handler kvalitet om meget mere end bare personalenormeringer. Kvalitet er udtrykt gennem
mange vigtige parametre; uddannelse, efteruddannelse, materialer, fysiske rammer inde og
ude, ledelse, organisationsformer, metoder, involvering af børnene, kommunikation og kultur
og ja også normeringer, men det må ikke være eneste parametre for kvaliteten.
BKF vil også pege på forældrene, som centrale aktører for at sikre børnenes
udviklingsbetingelser bedst muligt. Det handler såvel om at samarbejde, som at involvere og
inddrage forældrene, således at alle børn gives de bedste betingelser for en god start på livet.
En start, der sikrer livsduelighed, og deraf muligheder for en god skolegang og senere
uddannelse.
Private pasningsordninger
Når vi ved, hvor afgørende den tidlige indsats og kvaliteten af dagtilbuddet er afgørende for
børns videre trivsel, og hvordan de klarer sig i skolen og den videre uddannelse, her vi derfor
også fokus på kravene til de private pasningsordninger.
BKF’s holdninger er, dagtilbuddet skal være en arena for børns trivsel, læring, udvikling og
dannelse. Alle børn skal opleve at indgå i sociale fællesskaber og blive udfordret personligt,
kognitivt, sprogligt, motorisk og kulturelt i anderledes omgivelser end de hjemlige. Det er
afgørende, at børn vokser op som demokratiske, nysgerrige, udforskende og legende børn
med mod på livet.
BKF opfordrer derfor til, at de indholdsmæssige krav til alle typer private pasningsordninger
sidestilles med kravene til alle øvrige – herunder kommunale – dagtilbud og
pasningsordninger.
Konfliktfyldte skilsmisser
Konfliktfyldte skilsmisser er et område, som fylder mere og mere i den kommunale hverdag,
idet børn og unge ofte kommer i mistrivsel pga. Det konflikt fyldte miljø i hjemmet.

Derfor har emnet optaget BKF igennem det seneste år, og vi ser frem til, at også ministeren
vil sætte emnet på dagsordenen. Vi deltager forsat gerne i drøftelserne om opbygningen af et
enstrenget system med fokus på børnenes trivsel.
Sammenhæng mellem almenområdet og specialområdet
Tidligere i år kom den socialpolitiske redegørelse og de sociale mål. Hermed fik vi en
afgrænsning af gruppen af udsatte børn og unge. Det giver god mening at vi nu har et fælles
afsæt, når vi taler om udsatte børn og unge. Men De sociale mål og den socialpolitiske
redegørelse tager ikke i tilstrækkelig grad udgangspunkt i en helhedstænkning.
De allerfleste børn og unge, uanset om de er sårbare, i udsatte positioner eller reelt
udsatte og omfattet af serviceloven, går i dagtilbud og skoler i almenområdet. Det er en
opgave for alle aktører på børne- og ungeområdet, at der er den tilstrækkelige
sammenhængskraft, der skal til på individ, gruppe og organisationsniveau for at sikre, at
børn og unges læring, trivsel, sundhed og dannelse frem mod et ungdoms- og voksenliv.
Det er et tema, som optager BKF og vi arbejder med at gøre opmærksom på nødvendigheden
i sammenhæng på tværs af special og almenområdet og dermed også på tværs af Børne- og
Socialministeriet og Uddannelsesministeriet. Vi håber, at ministeren også vil have fokus på
nødvendigheden i denne sammenhæng.
Indsats mod ungdomskriminalitet
Vi kan konstatere, at regeringen vil arbejde for at oprette et Ungdomskriminalitetsnævn. Det
er et arbejde, vi i BKF har stor interesse i og vil følge.
Som forening mener vi, at man som udgangspunkt skal satse på den tidlige og forebyggende
indsats, som har fokus på børn og unges trivsel og positive udvikling
Det kan blive problematisk blande forebyggelse med restriktioner og straffelignende
konsekvenspædagogiske tiltag. Forebyggelse bygger på tillid og samarbejde, hvor det er
målet, at den unge selv når frem til at erkende og opdage andre veje i livet.
Dette samarbejde og tillid mellem den unge og de voksne, som er en del af den pædagogiske
indsats, kan blive forplumret, når det indgår et element af pålæg og tvang.
Et fortsat godt samarbejde
Vi håber, at vi kan fortsætte det gode samarbejde med ministeren og ministeriet og vi
håber, at du har tid og lyst til at mødes med foreningen og drøfte vores fælles interesser.
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