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Socialdemokratiet ser vores fælles velfærdsinstitutioner som nøglen til at give 
socialt udsatte børn en bedre fremtid. Det kræver både nye redskaber og flere
ressourcer.Derforvilviistedetforflerepuljerogprojekterhelleresatsepåvores
daginstitutioner, fritidsklubber og skoler. Fordi det er her, der ikke bare bliver skabt 
mønsterbrydere, men her vi også kan bryde mønstrene. 

PEJLEMÆRKE II 
VELFÆRDSSAMFUNDET SKAL GIVE ALLE 

BØRN LIGE MULIGHEDER

Den bedste investering vi som samfund kan lave 
er i vores børn  Menneskeligt såvel som økono-
misk  Danmark er blevet et rigt og stærkt land, 
fordi vi har sikret gode rammer for børn og fami-
lier  Desværre er der for mange, for hvem visionen 
om en god start på livet ikke er blevet til virkelighed  
Og fødselsattesten er stadig i alt for høj grad afgø-
rende for et barns fremtid  

For at give alle børn de samme muligheder, uanset 
hvem deres forældre er, skal vi sætte ind så tidligt 
som muligt  Starten på et barns liv er afgørende 
for, hvordan resten af tilværelsen bliver  Alt fra 
sandsynligheden for at få et job til risikoen for at 
ende i kriminalitet er påvirket af graviditeten og de 
første år i et barns liv 

7 Dagtilbud skal løfte  
udsatte børn

Tiden i vuggestue og børnehave har afgørende 
betydning for vores børns udvikling  Men det er 
også her man tydeligt ser, at børn har forskellige 
forudsætninger for at trives, lære og udvikle sig, og 
at nogle børn har særlige udfordringer pga  deres 
baggrund  Det kan være udfordringer med alt fra 
motorik og sprog til det at kunne indgå i fællesska-
ber  Og det gælder især børn, der kommer fra 
socialt udsatte hjem eller familier med udenlandsk 
baggrund  Fælles for dem er, at jo længere tid, der 
går, jo sværere bliver det at sikre dem det samme 
gode udgangspunkt som andre børn  

Socialdemokratiet vil arbejde for, at udsatte børn 
bliver støttet bedre i vuggestuer og børnehaver, så 
de trives, lærer og udvikler sig som andre børn  De 
har behov for ekstra opmærksomhed, mere om-
sorg og tættere relationer for at kunne være en del 
af fællesskabet sammen med de andre børn og 
voksne  Fordi de ikke får det samme med hjemme-
fra som andre børn  Men med tid, nærvær, dygtige 
pædagoger og tæt samarbejde med forældrene 
kan barnet få et fundament at stå på, som kan 
holde resten af livet 

Socialdemokratiet foreslår:

 ■ Automatisk opskrivning i dagtilbud 
for alle børn. Hvis man som forælder 
fravælger den tildelte plads, skal der 
følges op med information og en indsats 
med besøg fra en familiepædagog, og i 
sidste ende kunne pålægges, at man 
sender sit barn i vuggestue 

 ■ Mobilitetspladser til de mest sår
bare. Særligt udsatte og sårbare børn 
skal allerede inden de fylder 1 år kunne 
tildeles en ”mobilitetsplads”, der tæller 
dobbelt i ressourcer  Og dermed vil 
kunne få kompenseret for en del af den 
omsorg og opmærksomhed, de har 
manglet derhjemme 

 ■ Flere pædagoger i institutioner med 
mange udsatte børn. Opgaven er 
simpelthen større i en vuggestue eller 
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