
Pressemeddelelse 

Lørdag den 1. oktober sætter SF fokus på børn og unge i mistrivsel ved en 
landsdækkende kampgangedag. På Bornholm kan man møde de lokale SFe-
re på hjørnet af Smallegade og Købmagergade.  

SF har mange år stædigt holdt fast på, at der skal tages bedre vare på vores børn og unge.. 
Partiet har i denne valgperiode fået gennemtvunget, at der nu er gennemført regler om mini-
mumsnormeringer i børnehaver og vuggestuer. 

”Det var et enormt vigtigt skridt for SF, at vi fik hul på den byld, og frem mod det kommende 
folketingsvalg har det fortsat vore opmærksomhed. VI vil have sikret normeringerne i alle 
kommuner, og vi vil have dem udbygget”, siger den lokale kandidat til Folketinget for SF 
Bornholm, Andreas Grosbøll. ”Det handler ganske simpelt om at bedre børnenes trivsel ved 
at sikre fagligt kompetente voksne omkring vores børn!” 

Thomas Garfort, der ligeledes er lokal folketingskandidat for SF Bornholm, fremhæver vigtig-
heden af, at der også holdes fokus på indsatsen over for vores skolebørn.   

"For os i SF handler det om, at fokus i skolerne i højere grad flyttes fra præstation til motivati-
on . Fællesskabet og nærværet i folkeskolen skal styrkes”, siger han. ”I bund og grund kræver 
den del ikke flere ressourcer, men en anden tilgang til vores børn og unge, end vi kender i 
dag.” 

Han peger også på, at det er nødvendigt at få friheden tilbage i folkeskolerne, sådan at den 
enkelte skole ikke som i dag er underlagt alt for mange centrale reguleringer. ”Det er nød-
vendigt med plads til for skolerne at skabe rum til den enkelte elev og fundament for inklusi-
on, hvis den skal lykkes." 

Andreas Grosbøll supplerer: ”Der er simpelthen været dømt Tornerosesøvn på det her områ-
de i alt for lang tid, og vi står derfor med en generation af unge, hvor mistrivslen er alt for høj. 
For nyligt viste Sundhedsprofilen, at cirka 52 procent af kvinder mellem 16 og 24  år har psy-
kisk dårlig trivsel.”. 

For de to folketingskandidater har vi  i Danmark ganske simpelt ikke råd til ikke at gøre noget. 
”Hverken menneskeligt eller økonomisk kan vi som samfund leve med, at der opstår så store 
mistrivselsproblemer i ungdommen”, siger Andreas Grosbøll. ”Alle alarmklokker kimer, og 
der skal sættes ind nu!” 

SF Bornholm sætter fokus på mistrivsel 

SFs tre forhandlingskrav vedrørende Børn og unge i fokus 
• Minimumsnormeringerne skal bevares og udbygges i børnehøjde. 
• Giv børn og unge ret til nærværende voksne, mindre pres i skole og under uddannelse og flere 

praktiske fag i folkeskolen. 
• Ret til hurtig hjælp til børn og unge, der mistrives. Der skal oprettes et særskilt ministerium un-

der Børne- og Undervisningsministeriet med ansvar for at løse mistrivslen. 
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