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Børnefamilierne bliver i København. Fordi det gode børneliv i høj grad leves i byen. 
Men det forpligter. Vi skal skabe gode relationer, tryghed, fællesskaber og udviklings-
muligheder for alle børn og unge. Det starter, når sundhedsplejen kommer hjem til 
nybagte forældre, og følges op i daginstitutioner, skoler, fritidshjem klubber og i vores 
idræts- og foreningsliv. Og vi skal sikre, at alle børn og unge kommer med på holdet 
uanset hvilke vilkår, de kommer fra. Med et særligt fokus på de børn og unge, der har 
det største behov for støtte og hjælp.

Vores målsætninger for byens børn og unge

Vi skal give en bedre hjælp til de børn og 
unge med det største behov
Der er desværre børn og unge i Danmark og i Køben-
havn, som udsættes for meget voldsomme svigt. Det 
er en af vores absolut vigtigste opgaver som samfund 
og som by at tage hånd om de børn og unge. Det har vi 
ikke været gode nok til. Derfor skal vi sikre, at der gribes 
ind i tide og med den rette hjælp og støtte, når børn og 
unge oplever svigt. 

Vi skal sikre, at det enkelte barn eller den unge ikke 
udsættes for svigt, når de anbringes. Ingen børn og 
unge skal opleve at blive flyttet rundt mellem mange 
forskellige anbringelsessteder eller plejefamilier. Og så 
må økonomi selvfølgelig aldrig blive styrende for, hvor-
dan vi behandler udsatte børn og unge.

Alle daginstitutioner i København skal 
være Højkvalitetsdaginstitutioner
Når flere københavnere vælger at stifte familie i byen, 
så stiller det høje krav til os som kommune. Vi skal sikre, 
at alle københavnske familier kan få deres barn passet 
tæt på deres bolig, når de har behov.

Vi skal sikre vuggestuer og børnehaver af høj kvali-
tet, hvor børn stimuleres, får omsorg, er trygge og 
kan udvikle sig med et dygtigt pædagogisk personale, 
dygtige ledere og ordentlige normeringer. København 
skal styrke rekrutteringen af pædagoger og ledere, fx 
ved at undersøge mulighederne for et tættere samar-
bejde med uddannelsesinstitutionerne og ved at sikre 
ordentlige arbejdsforhold i daginstitutionerne.

Alle børn skal have en tryg start på skole-
livet
Børn begynder for alvor at danne sociale relationer, når 
de får sprog. Og årene fra børnehaven til mellemtrinnet 
i skolen er helt afgørende for børns lyst og evne til at 
lære, til at trives og til at opbygge sunde og gode sociale 
relationer. Derfor skal vi sikre, at de københavnske 
børn får den bedst mulige start på skolelivet. 

Vi skal styrke indsatsen i barnets første 
1.000 dage - og i de ni måneder, der går  
forud
I mange tilfælde kan man forudse et barns liv alene ved 
se på dets forældre. Det skal vi have gjort op med, og 
vi skal have en langt bedre støtte til udsatte familier 
allerede fra det første besøg hos jordemoderen. Alle 
børn i København skal opleve en tryg og god start på 
livet. Her ved vi, at vores indsats de første 1.000 dage 
er afgørende.

Alle børn skal have en tryg start på  
skolelivet
Børn begynder for alvor at danne sociale relationer, når 
de får sprog. Og årene fra børnehaven til mellemtrinnet 
i skolen er helt afgørende for børns lyst og evne til at 
lære, til at trives og til at opbygge sunde og gode sociale 
relationer. Derfor skal vi sikre, at de københavnske 
børn får den bedst mulige start på skolelivet.

Vi skal sikre et godt fritidsliv med stærke 
fællesskaber
Det er afgørende for børn og unges trivsel, at fritids-
tilbuddene i København giver plads til nære fællesska-
ber, hvor pædagogerne og de unge har mulighed for at 
danne tætte bånd. 

Derfor må klubber og fritidshjem ikke vokse sig så store, 
at der er tale om opbevaring snarere end fællesskaber. 
Derudover skal pædagogerne og forældrene sikres en 
stærkere stemme i institutionernes bestyrelser. Faglig-
hed skal altid vægte højere end profit. 

Vi har ydermere et særligt ansvar for børn og unge, der 
har været og er anbragt. Derfor skal vi sikre særlige til-
bud til netop de børn og unge med fokus på stærke og 
stabile peer-to-peer relationer.
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Børn skal gå glade i skole hver eneste dag
I dag er der for mange børn, der ikke trives i skolen. De keder sig 
og føler sig presset. Men sådan skal det ikke være at gå i skole. Vi 
skal sikre, at vi har skoler, hvor alle børn går glade i skole hver dag 
og mødes af udfordrende og motiverende undervisning. Fordi det 
er vigtigt i sig selv. Og fordi man lærer langt bedre, når man trives.

Der skal langt mere kultur ind i skolen. Der skal større fokus på de 
kreative fag, som kan give succesoplevelser til nogle af de elever, 
som ikke finder succesen i bøgerne. Og så er det med til at demo-
kratisere adgangen til kulturen.

Flere børn skal have adgang til kultur og bynatur
Der er for mange børn, som ikke naturligt møder kulturen i deres 
opvækst, selv om det er vigtigt for børns udvikling. Derfor skal vi 
styrke børns møde med kulturen. Det kan være på musikskolen, 
billedskolen, teaterbutikken eller andre af kommunens institutio-
ner. Men vi skal også sikre, at alle kulturinstitutioner, der modtager 
støtte fra kommunen, giver adgang for børn og unge.

Kommunen skal tænke naturen meget mere ind i arbejdet med 
børn og unge. Bedre muligheder for at skoler og daginstitutioner 
kan involveres i at passe og udvikle de grønne områder og med 
aktiviteter som dyrehold, kaniner, bier mv. Der kan også oprettes 
små bålhytter og opholdspladser i de rekreative områder til gavn 
for børn i daginstitutioner, så det er lettere at tage ud i naturen og 
tage ophold og spise frokost sammen, f.eks. grille en pølse sam-
men med pædagogen ude i det grønne.
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Folkeskolen skal være det naturlige første 
valg for alle familier
Selv om der har været en bevægelse fra private skoler 
til folkeskolen, så vælger for mange familier de private 
skoler. Derfor skal vi sikre, at vores fælles skole bliver så 
god, at ingen har lyst til at vælge den fra, og at vi derved 
understøtter, at endnu flere vælger folkeskolen.

Vi vil have blandede skoler, der spejler  
københavnerne
Vores skoler skal være blandede og afspejle den bebo-
ersammensætning, som byen har. Vi vil undgå opdelte 
skoler, hvor børn klumper sig sammen efter sprog-
lig- og økonomisk baggrund. Vi har et særligt fokus på 
udskolingen, hvor opdelingen er størst.

Flere københavnere skal have en erhvervs-
uddannelse
For få københavnske unge får en ungdomsuddannelse. 
Vi skal derfor have flere unge til at gå videre på en 
ungdomsuddannelse, og af disse skal flere vælge en 
erhvervsfaglig uddannelse. Vi har landets laveste andel 
af unge, der går den vej. Vi vil derfor aktivt arbejde for, 
at flere unge københavnere får en erhvervsuddannelse. 
Det starter i folkeskolen.

Vi skal sikre et sundt liv til alle børn og unge
Det sunde liv starter med børnene, og vi skal derfor 
have fokus på sundhedsindsatser overfor børn og 
unge. Det gælder alt fra ensomhed og psykologhjælp til 
hjælp til at stoppe rygning, misbrug af alkohol og opfor-
dring til motion osv.

Alle børn og unge skal tilbydes 
mindst ét godt måltid mad om 
dagen
Det er afgørende for børn og unges udvik-
ling, at de får ordentlig mad i løbet af 
dagen. Derfor skal vi sikre, at alle børn og 
unge får tilbudt ordentlig, velsmagende, 
nærende og økologisk mad. Vi skal have 
køkkener i alle daginstitutioner, og vi skal 
have madskole på alle folkeskoler.

Vi vil forebygge og styrke sociale indsatser
Vi skal sikre, at vi har et godt og stærkt sikkerhedsnet 
for de børn og unge, vi ikke formår at gribe og hjælpe. 
Men bedst er det, hvis vi kan forebygge udsathed, inden 
det indtræffer. Vi skal derfor have langt flere og bedre 
forebyggende indsatser. Når udsatte børn og unge 
først bliver samlet op, så er det ofte efter en serie af 
svigt. Svigt vi ikke kan være bekendt, og som skal und-
gås i fremtiden.

Alle skal med – vi skal have løftet de tospro-
gede drenge fagligt i skolen
Rigtig mange børn og unge i de københavnske folkesko-
ler klarer sig godt fagligt, og de seneste år er det faglige 
niveau steget og steget. Der er dog en gruppe, der sak-
ker bagud: De tosprogede drenge. Det duer ikke. Det 
er helt afgørende, at vi får løftet dem fagligt, så de kan 
følge med deres klassekammerater i de københavnske 
skoler.

Trygge skoleveje
Socialdemokratiet arbejder for trygge og sikre sko-
leveje. Der skal i den kommende valgperiode særligt 
være fokus på skoleveje, som fører over de store ind-
faldsveje, hvilket betyder, at nogle forældre er bange 
for at vælge folkeskolen på grund af usikre skoleveje. 
Dette skal allerede indtænkes i planlægningen af nye 
skoler og udbedres på eksisterende skoler.

2. Alle børn skal opleve stærke fællesskaber og tryghed

1. Vi vil gøre København grønnere

3. Skab plads til mennesker og liv i byen

4.	 Sundere	og	renere	trafik	med	færre	biler

5.	 Mindre	ulighed	og	bedre	hjælp	til	mennesker	på	kanten

6.	 Gode	jobs	og	muligheder	for	alle

7.	 Vi	skal	have	et	stærkt	erhvervsliv	og	et	levende	lokalt	 
 butiksliv

8.	 Kultur	skal	skabe	sammenhæng	og	liv	i	byen

9.	 Københavnerne	skal	med	på	råd	i	en	åben	og	effektiv	 
 kommune

10.	 København	skal	være	en	sund	by	til	hele	livet

11.	 Vi	vil	kickstarte	byen	med	fælleskab	og	solidaritet
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