
Børneområdet har været
grundigt beskåret i Hørsholm de
sidste mange år. Forældre til 
småbørn har ikke mange kræfter til 
at råbe politikerne op, når de 
samtidig knokler for at få hverdagen 
til at fungere med de søde små.

Som mor til en nu 9-årig pige har
jeg selv oplevet det, og jeg stiller
mig nu til rådighed for at kæmpe
for børnene. Der mangler
fortsat mange penge, ikke kun 3 
mio. kr, som det hævdes, og det 
kræver politisk prioritering, så det 
reelt mærkes på stuerne. 
Tid, nærvær og omsorg på børnenes 
præmisser er vejen til god trivsel og 
udvikling, så vi rent faktisk kan følge 
Hørsholms vision for at blive en god 
børnekommune.

Jeg vil kræve benhård 
prioritering af børneområdet 
med fokus på kvalitet for alle 
børn - også dem med særlige 
behov. Børnene først - de 
trænger!

TID TIL KVALITET OG NÆRVÆR
MED BØRNENE PÅ STUERNE
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41 ÅR, MOR OG POLITISK ILDSJÆL

HØJ PRIORITERING AF MIDLER
HELT UD I INSTITUTIONERNE

BEDRE STØTTE OG HJÆLP TIL
BØRN MED SÆRLIGE BEHOV

BØRNENE FØRST
- DE TRÆNGER!



SF i Hørsholm vil arbejde for:

Tid og nærvær de første seks år
- Reelle minimumsnormeringer med 
brug af omsættertabel ligesom i 
Fredensborg, der udregner faktuelle 
normeringer på stuerne
- Flere uddannede pædagoger og 
pædagogiske assistenter – det 
kræver varige, bedre arbejdsvilkår
- Bedre indeklima og trivsel for børn 
og voksne med plads til leg, 
udfoldelse og udvikling inde og ude
- Tidlig indsats for at støtte familier 
med børn med særlige behov og 
mulighed for skoleudsættelse

Skolebørnene skal have ro på
-Kortere skoledage for de mindste 
og flere lærere/pædagoger i 
klasserummet
- Max 24 børn i klasserne; drop de 
frivillige nationale test og hav fokus 
på reel læring
- Stærke faglige læringsmiljøer for 
lærere og skolepædagoger med tid 
til forberedelse og efterbehandling
- Særligt fokus på skolevægring og 
hjælp til børn med særlige behov 
med inklusionsenheder på hver skole

Fritid = frirum, frihed og fællesskab
-Ordentlige normeringer for 
fritidspædagogerne i SFO, så de kan 
sikre spændende og motiverende 
tilbud
- Fornuftig forældrebetaling og 
endnu bedre brobygning fra SFO til 
fritids- og ungdomstilbuddene
- Proaktiv indsats for at invitere alle 
børn ind i vores fritidsfællesskaber, 
ikke kun til sport og idræt
- Lad os styrke de unges 
fællesskaber – vi skal skabe et 
fælles ”Klub Hørsholm” for børn og 
unge på 13-18 år, så flere har lyst til 
at være med 

Er du enig? Så støt os. Vi har brug
for al den opbakning, vi kan få.

Læs hele SF’s vision for børn og 
unge i Hørsholm med flere konkrete 
bud på www.sf-horsholm.dk eller 
følg os på Facebook.

Og STEM SF til kommunalvalget
16. november 2021.

KVALITET I 
BØRNEHØJDE


