
Et nyt folketingsår begynder – Forældrebevægelsen 
#HvorErDerEnVoksen byder politikerne velkommen 
tilbage! 
-       Ny Corona-venlig aktion ved Christiansborg 6/10 fra kl 9.30-13:00 

Forældrebevægelsen #HvorErDerEnVoksen er blusset op igen og afholdte i September 
coronavenlig, landsdækkende BamseDemonstration samt Gule aktioner ved 
forhandlingsmøderne i Børne- og Undervisningsministeriet. På Folketingets åbning kommer 
endnu en gul markering, naturligvis med Corona-forbehold. 

Forældrenes krav om minimumsnormeringer er uændrede - de skal være i børnehøjde, 
reelle og akutte! Aktuelt har vi set mange lokalpolitiske budgetforlig med stor bekymring, idet 
der vedtages store og omfattende besparelser på dagtilbudsområdet. Det fordrer IKKE en 
hurtig kommunal implementering af minimumsnormeringer i de enkelte kommuner.  

Vi kræver transparens i normeringsopgørelsen - de tal politikerne opererer med, SKAL være 
det, der opleves i institutionerne. Vi kræver minimumsnormering i børnehøjde i ALLE 
institutioner, for børn kan kun trøstes af personale, som er der i virkeligheden og ikke kun er 
der på papiret. 

"Kære politikere. Kald en spade for en spade og pak ikke minimumsnormeringer ind i en 
illusion om at målet er nået. Det er at føre forældre over hele landet, bag lyset. Det, I lover, 
er det vi kalder #papirsnormeringer. Det ser godt ud på papiret, men det rykker ikke på gul 
stue. Vi kræver gennemsigtighed og reel politisk handling" 

- Marie Blønd, Forældrebevægelsen #HvorErDerEnVoksen  

 

Erfaringer under Corona 
Nu samles landets politikere igen, efter en sommer, der har budt på uvante omstændigheder 
og situationer, som ingen troede vi skulle opleve; en hverdag med Covid-19 restriktioner og 
coronanormeringer. Det var godt for en stund, men nu er hverdagen for børn i daginstitution 
omend endnu dårlige og forældrene har igen ondt i maven, når de afleverer.  



Det må stå tydeligt for enhver, 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. 

 

 

 

Praktisk information  
Den Gule Aktion, finder sted ved Christiansborg i tidsrummet 9.30-13:00. 

Link til FB-begivenhed med streaming: https://fb.me/e/7RoRSU3u7 

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)  
Telefon: 60 60 57 89  
Mail: Sophiemogensen2809@gmail.com 

Sarah Eskildsen-Mortensen (Sjælland)  
Telefon: 24 47 65 53  
Mail: sarah_louise84@hotmail.com 

Maria Lund Nielsen (Fyn)  
Telefon: 27 15 84 94 
Mail: mariameldgaardnielsen@gmail.com 
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