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JHL VILL UTVECKLA småbarnspedagogiken och främja barnens bästa med
konkreta åtgärder:
- tillräckligt små gruppstorlekar
- tillräcklig kompetent personal per barngrupp
- vidgande av barnets subjektiva rätt till dagvård till att gälla alla barn.
Jämställdhet i fråga om barnets bästa och rätten till
småbarnspedagogik förverkligas endast om rätten till småbarnspedagogik inte begränsas.
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Den nya lagen skulle LEDA TILL PERSONALBRIST OCH STRIDA MOT
BARNETS BÄSTA. I daghemmets vardag går vård och pedagogik redan nu
hand i hand. Propositionens största problem:
- Personalstrukturen: antalet barnskötare minskar avsevärt, trots att
branschen redan nu lider av en allvarlig arbetskraftsbrist. BARNEN
FÅR MINDRE FAMNTID OCH VÅRD, eftersom en allt större del av
barnträdgårdslärarnas arbetstid går åt till planering.
- Personalens behörighetsvillkor: yrkeshögskoleexamen skulle inte längre
ge behörighet att arbeta som barnträdgårdslärare. Detta skulle leda
till att daghemmen inte hinner rekrytera tillräckligt många behöriga
lärare under lagens övergångsperiod. Vem sköter då barnen?
- Personalkalkylerna: i lagförslagets motiveringar beaktas inte ett
underskott på 13 000 anställda. Detta betyder att lagens ekonomiska
konsekvenser och personalkonsekvenser eller den därav beräknade
övergångsperioden inte är tillförlitliga.
PÅ VILKET SÄTT FRÄMJAR DETTA BARNETS BÄSTA?
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I manifestationen deltar medlemmar från JHL, Jyty, Tehy, Super och Talentia.
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