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Förslag från Tyresöinitiativet om 30-timmars
barnomsorg/förskola per vecka för barn till
föräldralediga
Förslag:
Jag föreslår att kommunen inför 30-timmars barnomsorg/förskola per vecka
för barn som har föräldraledig förälder. Liknande det system som
grannkommunen Haninge samt Stockholm stad har.

Förslagsställare: Jill Wahlberg

Publicerat under perioden: 8 februari – 11 maj 2017

Antal röster: 128

Antal publicerade kommentarer: 21
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Lämnade kommentarer:
Namn
Kommentar
Josefin Fryk
Önskar 30 h på förskolan
Inger Gemicioglu Bra initiativ
Alinne
Holmström
Lisen
Lotta
Ulf Holmström
Sanna Larsen
Annicka
Anna
Deborah Onofri
Mikela Hansson
Malin widemalm

Therese

Jag stödjer
Är bara stressigt för barnen och föräldrarna. barnen är understimulerade att vara
hemma med sina små syskon och föräldrar som inte hinner eller får sova.
Bra förslag
Låt inte storebror/syster hamna utanför gruppen i förskolan bara för att dom får
små syskon eller att deras föräldrar inte har jobb.
Jag stödjer förslaget
Jag stödjer
Jag stödjer
Viktigt att barnen har kvar sina kompisar på förskolan och aktiveras.
Bra förslag
Varför ska dom inte få ha kvar samma sysselsättning på dagarna bara för att
dom får ett syskon, det är väl ingen annan som kan utnyttja den enstaka dagen
som barnet inte får vara på förskolan endå.
Tyresö ni måste ju hänga på utvecklingen! Minst 30h, i Stockholm stad har man
rätt till 40h! Det anser jag vara en självklarhet!
Ja!

Anne-Lie
Prentice
Mathilda Vallgren Jag stödjer
Martina
Jag tycker 30 timmars förskola ska vara en självklarhet och att det är upp till
varje familj att avgöra om behovet är 20 eller 30 timmars vistelsetid för det stora
barnet/barnen. Då varje familj inte är den andra lik tycker jag att det är fel att
anse att 20 timmar passar alla.

Sara
Agnes

Barnet behöver den stimulans förskolan ger - pedagogiska aktiviteter med
jämngamla kompisar. Att gå på förskolan 3 av 5 dagar (3 dagar som går otroligt
fort) gör så att barnet missar en del, risken att komma utanför gruppen blir större
(vilket jag har upplevt med ena barnet) och ett barn som inte förstår varför den
inte får gå till förskolan och leka med sina kompisar. Det handlar inte om att man
som förälder inte vill ta hand om sina barn men förskolan är en viktig del i
barnens lärande och utveckling. Att gå 9-15 mån-fre anser jag är rimligt, och det
finns fortfarande mycket tid kvar för barnet att spendera med föräldrarna och
syskonet. Jag kan fortsätta skriva fördelar med 30 timmars förskola men jag
avslutar här :)
I Stockholms stad får man från o med december 2016 ha syskonet på fulltid på
förskolan under föräldraledigheten. Minst 30 h måste Tyresö kunna erbjuda.
Jag stödjer
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Magnus Kiser

Vi fick tvillingar och hade även ett litet barn till på 1 år och 10 månader på
förskola full tid. När vi fick tvillingarna så blev vi tvingde att gå ner till endast 15
timmar/vecka på förskolan, 3 timmar per dag. Vi sökte dispens för 30
timmar/vecka då min sambo var föräldraledig initialt med våra nyblivna tvillingar,
men vi fivk tyvärr avslag. Kontentant av att vi inte fick dispens blev att min sambo
fick vara hemma med alla 3 barnen, då det gick åt så mycket tid per dag för att
över huvudtaget få i väg äldsta barnet till förskolan att det inte blev värt att ha
dottern på förskolan. Fullständigt bedrövligt. Vi behövde verkligen i vart fall 30
timmars förskola under det första 1,5 året av tvillingarnas liv. Vi fick ju ändå
också betala full förskoleavgift, men fick endast 15 timmar förskola. Kommunen
har inte en susning om vad ovanstående innebär. En ren skandal!

christer

20 tim/v räcker med råge för barn i förskoleåldern för att träffa kompisar m.m
.Barn under 2 år borde över huvud taget inte vara på förskolan
De behöver sin mamma&pappa
LYSSNA PÅ FÖRSKOLELÄRARNA inte på röstfiskande politiker

Heléne Tryding

Minst 30-timmars barnomsorg/förskola per vecka för barn till föräldralediga! Ännu
bättre är att till de som vill erbjuda fulltid (40 timmar) precis som Stockholm gör.
Jag har svårt att förstå problemet med det?

