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Medom: Aftale om minimumsnormeringer vil gøre afgørende forskel i hverdagen
Regeringen har sammen med støttepartierne netop indgået aftale om finansloven, der medfører at
der afsættes penge til minimumsnormeringer i vuggestuer og børnehaver landet over.
Thomas Medom, rådmand for Børn og Unge i Aarhus er glad for og lettet over aftalen, som vil gøre
en afgørende forskel i hverdagen for børn, forældre, pædagogiske medarbejdere og ledere.
”Alt, vi ved om børns trivsel, udvikling og tryghed, taler for minimumsnormeringer. Det har stået
klart længe, og nu får vi endelig det helt store løft, som mange forældre, pædagoger og eksperter
helt logisk har krævet. Det er fantastisk.” siger Thomas Medom, som ad flere omgange og uden
held har foreslået minimumsnormeringer indført i Aarhus.
”Det har været en lang og drøj kamp, hvor mange har modarbejdet minimumsnormeringer. Jeg er
derfor lettet over, at der nu bliver afsat så meget, og børns hverdag er blevet storpolitik. De mange
forældre og medarbejdere, der med et stort og klogt folkeligt tryk har været engageret i kampen,
fortjener stor ros. Vores demokrati virker, og i fællesskab kan vi skabe store forandringer,” siger
Thomas Medom og siger videre:
“For mit eget parti, er det måske den største politiske sejr vi har opnået i partiets historie, så jeg er
også stolt over hvad vi har været med til at levere.”
Den nationale aftale betyder, at det endnu ikke står klart, om minimumsnormeringer skal gælde på
kommuneniveau eller for den enkelte vuggestue eller børnehave. Derfor bør forældrene fastholde
presset på de partier, som ønsker minimumsnormeringer på kommuneniveau, mener Thomas
Medom.
”Ligesom loftet over antal elever i en skoleklasse selvfølgelig gælder for hver enkelt klasse, så skal
minimumsnormeringer selvfølgelig også være for alle børn. Den kamp er nu udsat, men den er
hamrende vigtig. Derfor vil jeg gerne opfordre forældrebevægelsen til at fastholde interessen og
presset frem mod de forhandlinger, der skal være i 2020,” siger Thomas Medom.
I forbindelse med budgetforliget for 2020-23 aftalte et bredt flertal af partierne i Aarhus Byråd, at
penge til minimumsnormeringer via finanslov eller anden statslig finansiering, skal tilføres direkte
til dagtilbuddene i Aarhus. Formuleringerne i budgetforliget er:
”Selvom kvaliteten af de aarhusianske dagtilbud allerede er høj, ønsker forligspartierne derfor, at de
midler, som bliver afsat til børneplanen og minimumsnormeringer via finansloven eller anden
statslig finansiering til Aarhus Kommune, tilføres dagtilbuddene med henblik på at skabe endnu
højere kvalitet i dagtilbuddene.”
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