Børne- og dagtilbud
Tid, plads og muligheder til børn og unge.
I SF tager vi børns liv alvorligt og vil arbejde for, at deres
liv foldes ud i fællesskaber med respekt for den enkeltes
egenart (inklusion). Derfor mener vi, at de dagtilbud,
som samfundet stiller til rådighed for børn og unge, skal
være af høj kvalitet. Det betyder de bedste fysiske
rammer og gode (minimums)normeringer i vuggestuer,
børnehaver og dagpleje.
SF vil arbejde for











at der skabes mulighed for bedre normeringer
af faguddannet personale i dagtilbuddene
at ændre nuværende normeringsmodel - som
har afsæt i en lønsum - til en normering med
antal medarbejdertime pr. barn
at fokus på tid og nærvær med børnene styrkes
og ledelsesmæssige opgaver mindskes
at der sikres tilbud om efteruddannelse af alle
dagplejere og medhjælpere, til minimum
pædagogisk assistent
at børn med særlige behov sikres tilstrækkelig
støtte ved at genindføre den centrale pulje
at bevare de mindre dagtilbud, evt. i tilknytning
til de lokale skoler, for at sikre dagtilbud i
lokalområderne
at flere dagtilbud overgår til økologisk
bæredygtigt dagtilbud, så børnene får kendskab
til bæredygtig levevis.

Socialt udsatte børn og unge
Alle børn skal have en chance.
Det er hjerteblod for SF-Svendborg at tage særligt vare
på de børn og unge, som ikke har den bedste start på
livet. Det er de børn, som vokser op i familier med
omsorgssvigt, overgreb og misbrug. Børn med dette
afsæt i livet kalder på faglig opmærksomhed og hurtig
indsats.
SF vil arbejde for





at der tilføres yderligere faglige ressourcer til
myndighedsopgaven i Familieafdelingen
at de socialfaglige medarbejdere får højere
selvstændig kompetence – de er tæt på
familierne, og det er dem, der har den faglige
viden
at der oprettes et børn- og ungeråd som
høringsberettiget i alle forhold for børn og
unge.

Du kan læse det fulde program
”Et grønt parti – med røde løsninger” på
SF-svendborg.dk

SVENDBORG
Et grønt parti – med røde løsninger

En stærk folkeskole for alle

Cykel- og trafikpolitik

Det brede kultursyn

En god kommune kræver en god folkeskole for alle. SF vil
investere i fællesskabet, så folkeskolen er stedet, hvor
alle trives, udfordres og dygtiggør sig. Det skal være
stedet, hvor uligheden mindskes.

SF vil over en årrække ændre den trafikkultur, der er
fremherskende i centrum, ved at etablere cykelstier helt
ind i centrum og samtidig nedlægge kørebanen på
Centrumpladsen (ind mod rådhuset).

SF ser kommunens mangfoldighed og liv som en styrke,
hvor mennesker respekterer hinanden uanset baggrund,
samtidig med at vi udvikler nye fællesskaber. Det kræver
gode rammer for fritidslivet, attraktive
kulturinstitutioner og gode idrætsfacilliter.

SF mener, at folkeskolen både skal uddanne og danne.
Det er her, alle børn skal komme godt fra start i deres
skoleforløb, og det er her, den demokratiske grundstamme skal sikres og udvikles. Derfor vil SF fortsat
styrke folkeskolens evne til at give alle elever de bedste
muligheder for at lære – uanset familiens sociale,
økonomiske og uddannelsesmæssige baggrund.
Folkeskolen skal anerkende, at vejen til læring er
forskellig fra barn til barn.

SF vil arbejde for:






SF vil arbejde for







at lærerne har den fornødne tid til forberedelse
at skoledagen er sammenhængende, men
forkortes med ½ time
at dannelse samt kreative og musiske discipliner
styrkes
at eleverne har et godt skoleliv uanset baggrund
og livsbetingelser, f.eks. via trivselspædagoger
eller lign.
at eleverne får nemmere adgang til kommunens
kulturinstitutioner – f.eks. i form af klippekort.

at planerne fra Svendborg Kommunes
Cykelruteplan 2014 gennemføres hurtigere, og
at ”børneveje” har højeste prioritet
at der etableres flere og sikre overdækkede
cykelparkeringspladser i centrum
at skabe mest mulig bilfri bymidte i Svendborg.
at nuværende P-afgift fastholdes som
adfærdsregulerende faktor.

Kommunen som arbejdsgiver
Svendborg Kommune er kommunens største
arbejdsplads, men det skal også være den bedste.
Derfor vil SF arbejde for en personalepolitik, der er
stærkt demokratisk, og i højere grad end nu bygger på
involvering, medindflydelse og medansvar.
SF vil arbejde for







at medarbejdernes faglighed slippes fri, så de
får kompetence til at træffe flere selvstændige
beslutninger
at der oprettes en whistleblower-ordning for
alle ansatte i kommunen
at administrationen gennemgås med tættekam
og alle unødige dokumentationskrav skrottes
at der tilbydes et årligt sundhedstjek til alle
medarbejdere.

SF vil arbejde for






at der bygges et nyt hovedbibliotek i bymidten
at Baggårdsteatret fastholdes om egnsteater og
flyttes til bymidten
at videreudvikle Ribers Gård som ungdommens
aktivitetscenter for rytmisk musik og kultur
at der afsættes økonomi til, at kunsten får
synlighed og plads i byens rum og pladser
at der indføres et digitalt kulturpas, som giver
børn og unge adgang til kommunens mange
kulturinstitutioner.

Klima, miljø og natur
- en grøn politik.
SF er et parti, der vil grøn politik og styrke
bæredygtighed i kommunen. Derfor bakker SF også op
om Svendborg Kommunes tiltag som klimakommune og
energikommune med målet om at være CO2-neutral i
2025.
SF vil arbejde for







At fokusere på bæredygtige energiløsninger,
med øget el fra vindmøller og større anvendelse
af vekselvarme
at støtte den økologiske produktion
at etablere en effektiv affaldssortering ved
”kilden” og fremme genanvendelse til min. 75%
af affald i år 2025
at der foretages skovrejsning for at sikre
grundvand og etablering af ”grønne bånd” i
naturen.

