
BØRNENES UGE
Forældrebevægelsen #HvorErDerEnVoksen

UGE 22:  31/5 - 6/6 2021

GÅ MED ELLER STØT
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Læs mere på www.hvorerderenvoksen.dk
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Køb et start nummer til 25 kr. pr. deltager eller giv en donation. 

Pengene går til støtteforeningen i kampen op til Kommunalvalg 2021

Overfør via mobilpay og send kvittering på kontakt@hvorerderenvoksen.dk

Du modtager startnumre til selvprint på din e-mail 

Forældrebevægelsen #HvorErDerEnVoksen har kæmpet for minimumsnormeringer i børnehøjde siden 2019,

hvor det kom øverst på den politiske dagsorden op til folketingsvalget. Lovgivningen er på vej og der blev afsat

midler fra staten, men desværre kun til papirsnormeringer* på kommunalt gennemsnit.

Vi forventer at kommunen tager ansvar, så alle børn kan opleve reelle normeringer i hver enkelt institution.

 
I uge 22 sætter vi fokus på, minimumsnormering i kommunerne. 

Søndag d. 6 juni spørger vi "hvor langt vil du gå for børnene?"

Alle kan gå med i den fælles aktivitet, men hver for sig. 
Gå med eller send en donation til formålet 

*Læs mere på www.hvorerderenvoksen.dk

SÅDAN GØR DUHVORFOR?

 

 

Køb et start nummer til 25 kr. pr. deltager eller giv en donation. 

Pengene går til støtteforeningen i kampen op til Kommunalvalg 2021

Overfør via mobilpay og send kvittering på kontakt@hvorerderenvoksen.dk

Du modtager startnumre til selvprint på din e-mail 

Forældrebevægelsen #HvorErDerEnVoksen har kæmpet for minimumsnormeringer i børnehøjde siden 2019,

hvor det kom øverst på den politiske dagsorden op til folketingsvalget. Lovgivningen er på vej og der blev afsat

midler fra staten, men desværre kun til papirsnormeringer* på kommunalt gennemsnit.

Vi forventer at kommunen tager ansvar, så alle børn kan opleve reelle normeringer i hver enkelt institution.

 
I uge 22 sætter vi fokus på, minimumsnormering i kommunerne. 

Søndag d. 6 juni spørger vi "hvor langt vil du gå for børnene?"

Alle kan gå med i den fælles aktivitet, men hver for sig. 
Gå med eller send en donation til formålet 

*Læs mere på www.hvorerderenvoksen.dk

SÅDAN GØR DUHVORFOR?

 

 

Køb et start nummer til 25 kr. pr. deltager eller giv en donation. 

Pengene går til støtteforeningen i kampen op til Kommunalvalg 2021

Overfør via mobilpay og send kvittering på kontakt@hvorerderenvoksen.dk

Du modtager startnumre til selvprint på din e-mail 

Forældrebevægelsen #HvorErDerEnVoksen har kæmpet for minimumsnormeringer i børnehøjde siden 2019,

hvor det kom øverst på den politiske dagsorden op til folketingsvalget. Lovgivningen er på vej og der blev afsat

midler fra staten, men desværre kun til papirsnormeringer* på kommunalt gennemsnit.

Vi forventer at kommunen tager ansvar, så alle børn kan opleve reelle normeringer i hver enkelt institution.

 
I uge 22 sætter vi fokus på, minimumsnormering i kommunerne. 

Søndag d. 6 juni spørger vi "hvor langt vil du gå for børnene?"

Alle kan gå med i den fælles aktivitet, men hver for sig. 
Gå med eller send en donation til formålet 

*Læs mere på www.hvorerderenvoksen.dk

SÅDAN GØR DUHVORFOR?


