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Forældrebevægelsen #HvorErDerEnVoksen sender denne gang bamserne i       
protest! 
Der er sket meget siden Forældrebevægelsen #HvorErDerEnVoksen rejste sig i ægte           
græsrodsmanér i marts 2019 og startede landsdækkende aktioner både før og efter            
folketingsvalget. Målet har hele tiden været det samme: Minimumsnormeringer i børnehøjde           
og på institutionsniveau - det skal gælde for alle børn i hele Danmark.  
 
Politisk har regeringen lovet ‘minimumsnormeringer’ fra 2025, men forældrebevægelsen         
lader ikke politikerne hoppe over, hvor gærdet er lavest, for med de økonomiske midler der               
er sat af både på i kommuneaftaler og på finansloven, er der tale om papirsnormeringer: det                
ser godt ud på papiret, men rykker ikke ude på stuen.  
 
For at børnene skal kunne mærke en forbedring og minimumsnormeringer i børnehøjde skal             
normeringerne 1:3/1:6 
★ gælde på institutionsniveau 
★ udregningsmodellen skal afspejle reelle normeringer - voksne på gulvet, ikke på           

papiret - altså ikke efter den nuværende udregning fra Danmarks Statistik 
★ indføres akut - børnene kan ikke vente til 2025 

 
Under lockdown stod det klart at daginstitutioner er en forudsætning for 
arbejdsmarkedet og gode normeringer giver børn i trivsel 
Forhandlingerne om modellen for minimumsnormeringer og lovgivningen på området blev 
udskudt og under corona blev det tydeligt, at daginstitutionernes funktion er fundamentet for 
det danske velfærdssamfund. Uden stærke dagtilbud og børn i trivsel, kan landets forældre 
ikke varetage deres arbejde. Under genåbningens første fase, stod det klart hvad solide 
normeringer og mindre børnegrupper gør for trivslen hos både børn og personale. Men 
glæden var kort. Som talsperson Marie Blønd udtrykker 
“Allerede nu er man politisk ved at skylle de dyrtkøbte erfaringer ud med badevandet, og 
personalet er stadig pålagt en lang række restriktioner og retningslinjer i kølvandet på 
Corona, som de varetager uden de fornødne ressourcer. Vilkårene for børnene er om muligt 
værre end før.”  
 
Forældrenes krav om minimumsnormeringer er uændrede. Vi er bekymrede for, at man 
politisk vil fastsætte normeringer efter laveste fællesnævner og fx tage udgangspunkt i de 
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misvisende tal fra Danmarks statistik. Ligeså er vi optagede af, om man lokalpolitisk vil løfte 
sit ansvar og sikre en hurtig kommunal implementering af minimumsnormeringerne, på en 
måde så børnene mærker reel forskel i deres hverdag.  
 
Ny protestaktion lørdag den 12. september 2020 
Timingen før forhandlingerne på Christiansborg er altafgørende og derfor indkalder 
#HvorErDerEnVoksen til nye landsdækkende aktioner! I skyggen af corona er formen denne 
gang dog noget anderledes. I stedet for at folk støtter ved at møde op til aktion, så indsamler 
forældre over hele landet bamser med en besked om halsen. Der laves happenings, 
livestream og opstilles lys og lyd i mange variationer fra sted til sted.  
 
Bamsehæren deltager enten på de lokale rådhuse rundt om i landet eller bliver fragtet til 
Christiansborg demonstrationen, hvor der sendes LIVE via Facebook d.12/9 kl. 10:30. Efter 
demonstrationerne rund i landet doneres de til bl.a. Støtte for Børn på Flugt og lokalt til 
Mødrehjælpen eller andre velgørenhedsorganisationer.  
 
Praktisk information  
Demonstrationer afholdes både lokalt og på Christiansborg. Mere information kan findes på 
begivenheden: https://www.facebook.com/events/2616969428556645. I tiden op til 
demonstrationerne indsamles der bamser landet over. Landets indsamlingssteder opdateres 
løbende på: http://bit.ly/bamse-aflevering 
 
Christiansborg: Demonstrationen starter kl. 10:30 og livestreames til hele landet. Der vil 
være taler, musik og interviews med de tilrejsende bamser. Løbende opdatering og 
materiale til aktioner kan findes på www.hvorerderenvoksen.dk. 
 
Der streames på dagen via: https://www.facebook.com/hvorerderenvoksen 
 
Kontaktoplysninger  
Følgende officielle talspersoner for Forældrebevægelsen kan kontaktes for interview eller 
yderligere information. Lokale medier er desuden velkomne til at henvende sig, med henblik 
på kontakt til lokale tovholdere landet over.  
 
Marie Blønd (København)  
Telefon: 61 67 09 04  
Mail: Marie.blond@gmail.com  
 
Sophie Mogensen (Jylland og Fyn)  
Telefon: 60 60 57 89  
Mail: Sophiemogensen2809@gmail.com 
 
Sarah Louise Eskildsen-Mortensen (øvrige Sjælland)  
Telefon: 24 47 65 53  
Mail: sarah_louise84@hotmail.com 
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