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Børn- og ungeudspil fra Dansk Folkeparti i Århus
Dansk Folkeparti er et parti, der favner bredt. Vi er ikke blot nogle, der varetager de ældres 
interesser og har en hård udlændingepolitik, som vi måske ellers er mest kendt for. Vi har 
politik på alle hylder. Med dette børn- og ungeudspil sætter vi fokus på vores bud på, hvor-
dan vi sikrer, at alle børn og unge får en tryg barndom i hele Århus Kommune.

Det er vigtigt, at vi har en kommune, der favner bredt, og derfor skal vi gøre det attraktivt 
for børnefamilier at blive i Århus Kommune. Lige nu ser vi, at mange, der bliver færdige 
med studiet og skal til at stifte familie, fraflytter kommunen. Det er ærgerligt. Samtidig  
ønsker vi et øget fokus på, hvordan vi optimerer folkeskolen og gør den tidssvarende. 

Med venlig hilsen

Nana Harring
Nr. 2 på listen for Dansk Folkeparti til Århus Byråd

Århus, oktober 2021



Gode dagtilbud
Vi skal sikre, at forældrene i Århus Kommune sender deres børn i institution uden ondt i 
maven. Det er afgørende for os i Dansk Folkeparti, at børnene trives. Det sikres med gode 
faciliteter, kompetent personale og ved at udvide børnenes horisonter. Det er afgørende for 
os, at institutionerne ikke blot er et sted, der opbevarer børn, men også er med til at præge 
dem på en positiv måde.

“Vi skal sikre, at der er plads til 
ture ud af huset i form af kulturelle 

oplevelser, bondegårdsbesøg eller skovture”
Med disse initiativer sikrer vi samtidig, at børn med en anden etnisk baggrund allerede fra 
en tidlig alder får muligheden for at lære om danske traditioner og værdier , hvilket vil være 
med til at fremme deres integration på et senere tidspunkt.

Uddannet personale

I Dansk Folkeparti vil vi sikre, at de der arbejder i vores dagtilbud også har en relevant 
uddannelse. Det er afgørende, at de har menneskelige kompetencer og en forståelse for, 
hvordan man laver de rette observationer og interventioner med børnene.

Som uddannet følger der en anden form for faglighed med, og det medfører et fagligt skøn.

Institutioner skal være tæt på

For os i Dansk Folkeparti er det vigtigt, at det er nemt at være nybagt forældre. Der er i 
forvejen en masse omvæltninger, når to bliver til tre, og besværligheder, der eksempelvis 
kan opstå på grund af logistiske udfordringer, skal minimeres.

Det giver ingen mening, at nybagte forældre ikke kan få deres børn passet tæt på, men 
kan risikere at pasningen foregår et helt andet sted i kommunen, hvilket giver anledning til 
besvær og bekymring. 

Derfor skal der indføres en pasningsgaranti for nybagte forældre inden for deres lokalom-
råde.



Private dagtilbud

Såfremt forældre ønsker at vælge et privat dagtilbud, skal der være mulighed for det. 
Forældre ved bedst selv, hvad der er godt for netop deres børn, og for os i Dansk 
Folkeparti er det afgørende, at vi stoler på familierne.

Vi vil i Dansk Folkeparti kæmpe for, at private dagtilbud får mulighed for både at opstå og 
blomstre i Århus Kommune. De private dagtilbud giver muligheden for at tilvælge en mere 
niché præget tilgang, som nogle forældre vil have et ønske om.

Et valg af et privat dagtilbud må dog aldrig være fordi det kommunale ikke lever op til den 
kvalitet der forventes, men skal være et ekstra tilvalg.



Folkeskolen
Vi vil fortsat arbejde for at bibeholde et højt fagligt niveau i folkeskolen. Det sikrer vi med et 
godt afsæt i danske værdier. 

“For os i Dansk Folkeparti er det vigtigt,
at vi bibeholder de danske traditioner som blandt andet

at gå i kirke til juleafslutning eller synge salmer til morgensang”
Folkeskolen er det første spadestik for enhver i det danske uddannelsessystem. Her bliver 
grundstenen lagt for, hvilken vej man vælger at gå, og her finder man sine styrker og kvali-
fikationer. 

Små skoler er at foretrække

I Dansk Folkeparti vil vi arbejde imod store masse-produktionsskoler. 

Mindre lokale skoler vil altid være at foretrække. Vi synes samtidig, at det er en god idé at 
opdele ind- og udskoling, der hvor rammerne tillader det. 

Små skoler giver muligheden for, at de voksne kan lære det enkelte barn at kende, hvilket 
for barnet vil medføre tryghed og tillid. 

Kendte voksne

Vi skal sikre, at børnene har tilknyttet voksne, som de kender, da det er tryghedsskabende 
for dem. Det er især vigtigt for de mindste klasser, der er mest afhængige af, at der er no-
gen til at udvise omsorg, og som kender dem. 

Niveaudelt undervisning

Niveaudelt undervisning vil være en fordel for både de fagligt stærke - men også de fagligt 
udfordrede børn. Det vil sikre, at de udfordrede børn ikke bliver tabt på gulvet, og at de 
fagligt stærke får mulighed for ekstra udfordring og læring. 



Bedre uddannelsesvejledning og maks 24 elever i hver klasse

Vi skal sikre en bedre vejledning i folkeskolen, som skal være for alle elever og ikke kun de 
få. Bedre vejledning forudsætter, at den enkelte elevs kvalifikationer kommer i højsædet, 
og vi skal derfor sikre, at lærerne har tid til den enkelte elev. Derfor mener vi maks, at der 
må være 24 elever i hver klasse.

Vejledningen skal se bredt på de muligheder der er og være kritisk overfor at sende alle 
mod gymnasiet. De skal se på det enkelte barns kompetencer og vejlede i den retning, der 
passer dem. 

Øget fokus på ordblindhed

Indsatsen for at afhjælpe vanskelighederne ved ordblindhed skal styrkes. Der er forskning, 
der viser, at jo tidligere indsatsen starter, jo mindre plaget bliver det enkelte barn af ud-
fordringerne fremadrettet. Der skal derfor sættes langt tidligere ind, så vi kan få afdækket 
ordblindhed så tidligt som muligt og hjælpe allerede fra de første skoleår.



Udlændinge i folkeskolen

Maks 10% og ingen modersmålsundervisning 

Der skal maks være 10% børn i hver klasse med en anden baggrund end dansk.  
Forskning viser, at det går galt, hvis antallet overstiger 40%, men i Dansk Folkeparti mener 
vi samtidig, at det er afgørende, at antallet holdes nede, for at sikre, at børn med en anden 
baggrund end dansk ikke grupperer sig. 

Det er afgørende for os, at modersmålsundervisning ikke finder sted, da det ikke fremmer 
integrationen, men faktisk gør det modsatte. Folkeskolen spiller en vigtig rolle for integra-
tionen, og i den danske folkeskole foregår undervisningen på dansk. 

Øget fokus på danskundervisning i skolerne 

Fordi der er så mange børn med udenlandsk baggrund, er der brug for, at vi i Århus sætter 
ekstra ind med fokus på danskundervisning. Det danske sprog er med til at samle folk. 
Sproget er fællesskab - vi kan tænke, vi kan tale, vi kan elske, og vi kan le gennem vores 
fælles sprog, som dermed rækker ud til en central del af den danske identitet. Vi er i Dansk 
Folkeparti bekymrede for udviklingen af vores sprog, og derfor vil vi styrke det danske 
sprog. 

Dette betyder samtidig, at der skal tales dansk på skolerne. Mobning eller lignede på ara-
bisk eller et andet fremmedsprog skal stoppes ved krav om dansk på skolerne. 

Øget fokus på danskhed

Fordi der er så mange børn med udenlandsk baggrund er der brug for, at vi sætter ekstra 
ind med fokus på danskhed og dansk kultur, normer og værdier. Det kræver eksempelvis 
fokus på demokrati, ligestilling og seksuel frigørelse, men også på historie og kristendom-
sundervisning. I madkundskab skal der undervises i at tilberede danske retter, så vi vid-
erefører en dansk madkultur.

En forudsætning for, at vi danskere har en stærk national identitet, er, at vi har tilgængelig 
viden om vores fælles fortid. Morgensamling skal styrke dansk kultur. Der skal synges mor-
gensange fra den danske Højskolesangbog eller den danske Salmebog, og der skal tales 
om sangene. Dette gøres for at videregive den danske kulturarv og understøtte de mange 
integrationstiltag, som samfundet i øvrigt investerer i.

Der skal være flere kirkeaktiviteter i faget kristendomskundskab. Mange børn har i dag 
glæde af kirkekor, men for få børn og unge tilbydes kirkekor og andre fællesaktiviteter i 
kirken. Derfor skal samarbejdet mellem den lokale skole og den lokale kirke forstærkes.



En relevant seksualundervisning i folkeskolen
I Århus Kommune skal vi sikre, at folkeskoleelever modtager en relevant seksualunder-
visning. De har brug for at lære mere end blot, hvordan man sætter et kondom på en 
banan eller undgår at blive gravid.

Vi skal lære mere om hinanden og os selv. Vi skal lære unge mennesker om deres egne 
grænser, og hvordan man siger fra og står fast. Men vi skal også lære om andres grænser, 
og om hvordan vi respekterer disse. Vi skal lære om diversiteten i køn og seksuel orien-
tering, der bliver mere og mere udbredt, og klæde børnene på til at være tolerante over for 
dette. Vi må dog ikke glemme proportionerne, og det må aldrig overtage fokus.

Digital adfærd

Vi skal lære unge om digital adfærd. Dette gælder både, hvordan man taler til hinanden, 
men også hvordan man færdes online, når det handler om seksualitet. Vi ser mere og 
mere, at seksualiteten rykker over på nettet, hvilket medfører både fordele og ulemper. 
Det kan være et sted at prøve sig frem, uden at det bliver alt for seriøst, men det kan også 
være et farligt sted.

Vi skal forebygge digitale krænkelser, og det kan vi kun ved at undervise i, hvordan man 
passer på sig selv og hinanden. Dette skal vi gøre ved at uddanne børn og unge i, hvornår  
noget er lovligt og ulovligt, og ved at opdrage dem til at være dannede mennesker.



Socialt udsatte børn og unge
Vi skal holde et vågent øje med socialt udsatte børn og unge. Det er kommunens opgave 
at sikre, at vi ikke taber mennesker på gulvet, som vi kunne have grebet.

Dette skal gøres ved at reagere hurtigere på de indberetninger, som kommunen modtag-
er, have hurtigt opfølgende hjemmebesøg og skræddersy tilbud til børn og forældre, der 
kunne have behov for dette, for at sikre en indgriben, der passer til den pågældende fami-
lies behov.

Kommunen skal aldrig overtage mere end højst nødvendigt, men skal altid have en 
opmærksomhed, der hvor der er et behov for det. Her skal vi også sørge for at klæde 
forældre bedst muligt på til opgaven ved hjælp af uddannelse og vejledning.

Studieboliger uden for Århus C
I Dansk Folkeparti ønsker vi at gøre det lukrativt for studerende at bosætte sig uden for 
centrum. Vi har allerede nu en masse ungdomsboliger uden for centrum, hvor der er kort-
ere ventetid.

Mange unge har dog et ønske om at være så tæt på byen som muligt.

“Vi vil arbejde for, at den offentlige transport 
forbedres, så de unge bedre kan se sig selv i oplandsbyerne”

Der er ikke nogen grund til, at alle skal være samlet et sted, og samtidig vil vi på denne 
måde kunne øge dynamikken i lokalsamfundene.

En styrkelse af den offentlige transport vil ikke kun komme de studerende til gode – men 
hele lokalsamfundet. Det vil ydermere betyde, at det samtidig bliver nemmere at være 
børnefamilie uden for centrum.



Kontakt vedrørende dette udspil
Dansk Folkeparti i Århus 

Nana Harring - Nr. 2 på listen til Århus Byråd
Mail: nana.thillemann.harring@gmail.com
Tlf: 40 11 97 89

www.df.dk/århus


