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        Greve, 27. august 2020 

 

Forældrefokus: Investér i vores børn! Hvad vælger du? 
– GFO’s input til budget 2021-2024. 

 

Enhver organisation med respekt for sig selv har i kølvandet på Corona-nedlukningen undersøgt 

hvilke positive erfaringer og læring, som krisen har medført. Det har vi også gjort i GFO. Hvad har vi 

lært i Greves daginstitutioner og skoler. Hvad siger forældrene – og børnene? Hvad skal vi tage med 

videre? 

Vores bidrag handler om gode investeringer. Sådan nogle, som giver et godt afkast på den lange 

bane. Læs det og brug det i forhandlingerne. Det handler om vores børns fremtid - og om Greves 

fremtid. 

• Hygiejne 

Fasthold den gode hygiejne og rengøring for vores sundheds skyld. Færre sygedage letter 

presset i børnefamilierne og færre sygedage hos personalet giver bedre vilkår og flere 

ressourcer. Her er nøglen til at reducere sygefraværet blandt frontmedarbejderne i Greve 

kommune. De ekstra ressourcer til løbende rengøring er godt givet ud, da det frigiver tid til 

børnene hos det faste personale. 

 

• Små grupper 

Fasthold muligheden for at børn kan være sammen i små grupper (3-5) med en nærværende 

voksen. I skolerne har halve klasser og små hold givet ro på. Alle børn skal ses hver dag af en 

nærværende voksen. De små grupper giver de bedste forudsætninger for god voksenkontakt og 

bedre muligheder for udviklende 1:1-kontakt. Der er færre konflikter, mere ro og mere læring. 

 

• Forældresamarbejde 

Coronakrisen sætter en tyk streg under vigtigheden af det gode forældresamarbejde. Der har 

været behov for et højt informationsniveau i en utryg tid. Forældresamarbejdet går begge veje 

og vi forældre har lært at registrere komme-og-gå tider på intra. Vi er blevet opmærksomme på, 

hvor værdifuldt det er for daginstitutionerne, at vi leverer præcise angivelser af behovet for 

pasning, så institutionerne kan planlægge efter det. Der er potentiale for optimering af 

ressourceforbruget. 

 

• Plads  

Der har været gode erfaringer med det øgede antal kvm2 til børnene og mulighederne i at bruge 

udearealer til læring. I skolerne har udeundervisning og bevægelse styrket læring, motivation og 

trivsel. 
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Hvad vælger du for Greves daginstitutioner? 

Greves forældre og børn ønsker sig: 

• De gode normeringer fra Corona-nedlukningen. Gå foran i Greve og indfør 

minimumsnormeringer nu.  

• Øget rengøring. Det tjener sig selv ind igen i reduceret sygefravær – hos personale og 

forældre 

• Flere kvadratmeter. Børn har brug for plads til at bevæge sig på. Det øger kognition og 

kreativitet, styrker sanseapparatet og den fysiske og mentale sundhed. 

 

Hvad vælger du for Greves skoler? 

Greves forældre og børn ønsker sig: 

• Øget normering i klasselokalet med to-lærer-ordning eller færre elever i klasserne 

• Afkortede skoledage som dispenseres fra skolereformen. Den nedsatte undervisningstid i 

Coronaperioden har haft en signifikant positiv effekt på skolebørns trivsel.  

• Øget rengøring. Det tjener sig selv ind igen i reduceret sygefravær – hos personale og 

forældre 

• Mere bevægelse i undervisningen. Brug undervisningsmaterialer i fysisk form frem for 

digitale platforme. Børn lærer med kroppen og sanseapparatet. Der er ingen sansning i 

IPads! 

 

I GFO accepterer vi ikke præmissen om, at der skal spares på vores børn og unge. Det er ganske 

simpelt en dårlig forretning. Vi beder jer foretage et valg om at prioritere økonomi til at investere i 

ovenstående parametre. Hvad vælger du? 

 

Fakta: Nobelpristager James Heckman sætter tal på, hvad vi tjener på at støtte helt små børn. 

Den amerikanske stjerneøkonom og nobelpristager James J. Heckman har bevist, at det er en langt 

bedre forretning for samfundet at investere i de helt små børns udvikling, end at vente til de 

kommer i skole. Heckman har påvist, at sociale investeringer i 3-årige giver bedre økonomisk afkast 

end det gennemsnitlige afkast på det amerikanske aktiemarked i perioden efter Anden Verdenskrig. 

“Vi ved, at jo tidligere vi intervenerer, des mere effektive er vi,” siger James Heckman. (kilde: James J 

Heckman, 2008, Return of Investment) Se Heckman-kurven på næste side. 
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Kilde: BUPL 

 


