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Mor til vu estuebarn: Vi svigter de mindste – jeg har
grædt hver eneste dag i seks uger
Det er direkte skadeligt for vores børn at opleve omsorgssvigt. Men det er lige netop, hvad der sker i danske
daginstitutioner.

»Jeg har grædt hver eneste dag i seks uger, for der startede vuggestue-indkøringen for vores et-årige datter. I forældrekrogene havde jeg hørt, at det stod grelt til, men jeg
var optimist. Lige indtil for seks uger siden, hvor realiteten slog hårdt. Dér opdagede jeg, hvor fattigt et land vi er blevet på børneomsorgsområdet,« skriver Marie Blønd
om datteren, Isabellas, start i vuggestue for nylig.
Foto: NIELS AHLMANN OLESEN
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Del denne artikel

Marie Blønd, cand.it., lab manager, talskvinde for bevægelsen Hvor er der en voksen?

6. april demonstrerer småbørnsfamilier, bedsteforældre og andre støtter over hele Danmark. Vi
gør det for vores børns skyld – men vi gør det også for jeres skyld, og for jeres børns skyld. Bunden
er nået, når der ikke er nok hænder til at dække vores børns behov for tryghed, omsorg og

tilknytning i daginstitutionerne.
På Christiansborg vil de største partier og blå blok ikke engang diskutere minimumsnormeringer.
Det gør mig så vred og så ked af det. For det er så fattigt, at forholdene kontinuerligt forringes i
daginstitutionerne, og at politikerne tillader det massive omsorgssvigt hver dag. Vi
skattebetalende og hårdtarbejdende småbørnsfamilier må lægge for endnu en gang, og se
konsekvensen i det slukkede blik i vores børns øjne. Alt imens mediedebatten kører, må vi høre
på, at vores stemmer reduceres til resultater fra tilfredshedsundersøgelserne. Hvorfor spørger I
ikke gruppen af over 23.000 forældre, der har mobiliseret sig til at demonstrere?
Jeg har altid forsvaret, at vi skal betale vores skat med stolthed, men nu er jeg førstehåndsvidne
til et systematisk, kollektivt omsorgssvigt af de mindste og mest sårbare - børnene. Det er fattigt.
Det kan ikke passe, at vi skal have ondt i maven efter at have aﬂeveret vores små i
daginstitutionen og reelt lave alle mulige krumspringshandlinger for at forkorte eller eliminere
vores barns pasning i dagtilbud. Der ﬂyder enorme summer i topskattelettelser,
hvidvaskskandaler, skatteskjul og bedrageri lige forbi vores næser. Men vi har åbenbart ikke råd
til sikre forhold for de mindstes basale behov for tryghed og omsorg med store konsekvenser til
følge. Vi kan faktisk ikke engang diskutere det – hverken i folketingssalen eller i det oﬀentlige, for
så siger Mai Mercado, at vi ikke skal tale daginstitutionerne ned.
Allerede ved intromødet i den vuggestue, hvor min yngste datter netop er startet, ﬁk jeg at vide,
at normeringen her var 5:1. Men så oplevede jeg også, hvad det betød i praksis. Hverken ferie eller
sygdom tæller med i det tal. Og der bruges ikke vikarer. Desuden skal der laves sprogtest (én
pædagog og ét barn), og både administrativt arbejde og lederen tæller også med. Der tages tiden
fra børnene, så det reelle tal nærmere et 1:6 eller meget mere. En voksen med seks et-årige børn
på en god dag. Det kan hverken pædagogerne eller vores børn klare i længden.

Stor forskel på otte år
Jeg har grædt hver eneste dag i seks uger, for der startede vuggestue-indkøringen for vores etårige datter. I forældrekrogene havde jeg hørt, at det stod grelt til, men jeg var optimist. Lige indtil
for seks uger siden, hvor realiteten slog hårdt. Dér opdagede jeg, hvor fattigt et land vi er blevet
på børneomsorgsområdet.
Institutionsområdet er ikke ukendt for os, for vi har også en datter på ni år. Vi har prøvet det før.
Men der er en verden til forskel på daginstitutionerne i dag og for otte år siden. Dengang tog
indkøringen to uger. Der var ﬂere pædagoger, og første tilknytningsperson var dedikeret til det
ene indkøringsbarn i begyndelsen.
Vi ﬁk plads i en stor vuggestue, Børnehuset i Gullfossgade, som er samme institution, hvor vores
ældste datter havde gået i børnehave, og ved intromødet ﬁk vi at vide, at de var pressede, så vi
ventede en måned med at starte. Men vi opdagede, at den tilstand var permanent, og at de reelt
ikke havde tid til at køre et lille barn ind. Jeg vil vove at påstå, at de slet ikke er normeret til at
modtage børn under 18 måneder. Ikke fordi de ikke er kompetente, men fordi de ikke er nok
pædagoger.
Men arbejde, det skal jeg jo. Så for seks uger siden begyndte jeg »indkøringen«, som min datter
har reageret meget voldsomt på. Vi er gået meget langsomt frem og er i tæt dialog med de dygtige
pædagoger.

I weekenden skrev Marie Blønd (fotoet), at hun er »førstehåndsvidne til et systematisk, kollektivt omsorgssvigt af de mindste og mest
sårbare.« Tre forældre beskriver i denne artikel deres oplevelse af forholdene i samme vuggestue.&nbsp;&nbsp;
Foto: NIELS AHLMANN OLESEN.

Indkøringen har trukket ud, og den har været enormt hård for både mig og vores et-årige pige, der
ikke har oplevet tryghed, omsorg og stabilitet fra starten - noget der er ekstremt vigtig for så små
børn. Hun har simpelthen ikke kunnet knytte sig til nogen, da der ikke var nogen, der havde
overskud til at kigge hende i øjnene, berolige hende og dedikere sig til hende.
Det har været det, de kalder »en svær indkøring«. Hårdt for både mig, min mand og vores lille
pige. Omsorgsfulde pædagoger har gjort deres ypperste for, at vi kunne opleve tryghed, omsorg
og stabilitet fra starten samt været i dialog med os. Men stadig bundet af de rammer, der er givet.
Det har betydet, at vores datter ikke rigtig har kunnet knytte sig til nogen. Øjenkontakt,
beroligelse og dedikation er noget, der ikke altid er overskud til, når der er så mange børn.
Det, vores pige oplever, er det, forskerne kalder »at stå i tilknytningskø«. Alle artikler og
radioprogrammer, jeg fandt, sagde enstemmigt, at det er direkte skadeligt for vores børn, og at
det er lige netop det, der sker i daginstitutionerne. Alle eksperter råbte vagt i gevær.

Børnenes slukkede øjne
Det er vigtigt for mig at slå fast, at jeg ikke er ude på at hænge min datters institution ud.
Pædagogerne i hendes vuggestue er dygtige og kompetente, og de gør deres allerbedste for at give
min datter og de øvrige børn omsorg, opmærksomhed og tryghed. Men som mange andre
institutioner er de presset på normeringer, og det er den diskussion, jeg ønsker at rejse.
Da DR for nylig sendte dokumentaren »Hvem passer vores børn«, kunne jeg næsten ikke være i
det. Jeg så det samme »slukkede udtryk« i børnenes øjne på TV, som jeg så hver dag, når jeg
besøgte vuggestuen. Samme mangel på overskud og frustration hos pædagogerne, som jeg
kendte fra vuggestuen. Tilsidesættelse af børnenes behov og den konstante sætning »du må lige
vente lidt« var et ekko fra undskyldningerne i vuggestuen.
I vores vuggestue år de små ikke altid formiddagslur, da der bare ikke er hænder nok. Da jeg så
den lille pige i DR-dokumentaren, der nærmest gemte sig i garderoben, og børnepsykologen
påpegede, at her var et forsømt barn, kunne jeg næsten ikke bære det. Det er et svigt, et kæmpe

svigt. Når børn ikke længere søger voksne, men nærmest forsvinder på den ene eller anden måde,
simpelthen giver op og prøver at beskytte sig selv, så er det jo helt, helt galt. Vi taler om helt små
børn, der er overladt til sig selv.

»Jeg begyndte at tvivle på, om daginstitutionen
overhovedet er ansvarlig for vores børn. «

Måske ved de ﬂeste forældre ikke, hvad der foregår i deres institutioner, når de er på arbejde.
Måske har de det på fornemmelsen. Jeg havde mulighed for at blive i min datters vuggestue et par
gange, og der erfarede jeg, at der ikke er tvivl om, at DRs dokumentar viser virkeligheden i mange
dagsinstitutioner. Pædagogerne knokler derudad, men når ikke altid at dække børnenes basale
behov. Omfavnelse, kropskontakt og stimulering er der ikke tid til. Pædagogerne vil gerne, men
de har simpelthen ikke tid. Det kan ikke være rigtigt.

Er daginstitutioner omsorgssvigt?
Jeg begyndte at tvivle på, om daginstitutionen overhovedet er ansvarlig for vores børn. Udsætter
jeg min pige for omsorgssvigt ved at aﬂevere hende og tage på arbejde? Vil dette omsorgssvigt å
varige konsekvenser? Bliver hun simpelthen stresset som et-årig?
Det er en reel bekymring, efter at hun er begyndt at ryste, når vi skal aﬂevere hende om
morgenen. Hun er stadig kun i vuggestue 2,5 timer om dagen, og når hun kommer hjem, er
hendes behov for kropskontakt så enorm, at vi frygter om det her er det rigtige for hende.
Igen, dette er ikke en kritik af pædagogerne i min datters vuggestue. De gør deres bedste. Men jeg
spekulerer på, om vores livlige, kloge, opmærksomme og kontaktsøgende baby vil ende som
mange af de andre børn fra DR-dokumentaren, der er uengagerede og 'slukkede' i deres udtryk. Er
vi egentlig blevet hjernevasket til at tro, at det bedste for os og vores børn er at aﬂevere dem i
vuggestue og tage på arbejde en hel dag?
Med de rammer, der er for daginstitutioner i Danmark i dag, vil der så være nogen gnist tilbage i
børnene, når de har vænnet sig til forholdene? Og hvad er alternativet - har vi reelt et valg?
Det kan ikke være rigtigt, at vi skal have sådan nogle overvejelser. Det kan ikke være rigtigt, at vi
er så mange med de tanker, men ingen tør bryde tavsheden. For hvem vil indrømme, at de hver
dag overlader deres børn til den skæbne? Vi bryder tavsheden og går i demonstration lørdag 6.
april. Vil I med?
Marie Blønd er talskvinde for bevægelsen Hvor er der en voksen? der har arrangeret en
landsdækkende demonstration for omsorg i daginstitutionerne 6. april.
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Ansvarlig læge i styrelse mistænkes
for misbrug af kollegers navne: »Det
her overgår min vildeste fantasi«
Efter massiv kritik er læge fyret: »Der er mange, der må sidde tilbage med røde ører«
Ansvarlig læge i styrelse mistænkes for misbrug af kollegers navne: »Det her overgår
min vildeste fantasi«
Pilot klagede over kritiseret styrelseslæge, og så blev hendes ﬂyvetilladelse
inddraget: »Helt uhørt og rystende«
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