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Skal daghjem bli
to-skifts
barneparker?
.l

»Det henstilles til de sosiale distriktsutvalg at de for å få en bedre utnyttelse av
daghjemskapasiteten i større grad lar to halvdagsbarn dele en plass.»
Dette forslaget slår an tonen for 7 8-budsjettet til Oslo kommune. Det stammer
fra Høyre og har fått enstemmig tilslutning fra. de andre partiene i Sosialstyret.
Sosialutvalget f~ lger opp med at »Familiebarnehager» (privat dagmamma) »må
i større utstrekning søkes etablert som et attraktivt tilbud til aldersgruppen
under 3 år.»
Dette er • et klart forsøk på å presse kvinner over på deltidsarbeid eller ut
av arbeidslivet.
• Et grovt angrep på personalet som fra før er underbemannet.
• Overfylte daghjem er et langt dårligere tilbud til ungene.
DAGHJEMSAKSJONEN krever:
• Daghjem må være heldags tilbud!
• Flere - ikke færre - daghjem må bygges!
• Åpningstida må følge foreldrenes arbeidstid!

DAGHJEMSAKSJONEN. Tlf. 69 30 16 hver torsdag kl. 17-18.30
Adr. Postboks 14 Kaldbakken, OSLO 9
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Daghjemsaksjonen legger fram sitt syn på finansrådmannens forslag til daghjemsbudsjett for 1978. Diskusjon.
KULTUR

LODDSALG

BRUS

Inngang kr. 5,-
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Mer fra finansrådmannens forslag til daghjemsbudsjett for 1978:
HALVERING AV UTBYGGINGSTAKTEN PA 2 AR!

Plan 1977:
Plan 1978:

Plan 1979:

20 daghjem - l 040 plasser
Bare 15 eller 16 daghjem blir bygd
12 daghjem- 560 plasser
12 daghjem - sosialrådmann en foreslår 19,5 mill. kr., mens finansrådmannen foreslår bare 13 mill. - det rekker bare til 8 daghjem i
1978.
5 daghjem!

PRISSTIGNING:

Betalingssatsene skal ok es med l O pst.
Matpengene skal økes med l O pst.

300 kr.
50kr.

+

+

330 kr.
55kr.

350 kr. + 385 kr.
Dette til tross for at de fleste av barna ikke får mat for mer enn 36 kr.!
Satsene har nå steget fra 65 kr. i 1968 til 385 kr. i 197 8: en prisstigning på
nær 600 pst.!
FÆRRE FAR FRIPLASS:

Friplassgrensene blir ikke justert i forhold til pris- og lønnsøkninger. Det betyr
at en god del foreldre vil »vokse fra» sine friplasser.
KUN 12 MILL. TIL EKSTRAHJELP/OVERTID

Dette til tross for at - 13 ,4 mill. ble brukt i fjor
- vi har l O pst. flere daghjem enn i fjor
- prisstigning på over l O pst.
DAGHJEMSAKSJONEN krever:
• Ingen prisøkning!
• Mot »frysing» av friplassgrensene!
• 3 heltidsansatte pr. avdeling!
• Mot innskrenkning av ekstrahjelpsbudsjettet: gi de ansatte anledning til
videreutdanning!
• Økte drifts- og vedlikeholdsbudsjetter!

KOM PÅ VÅRT ÅPNE MØTE tirsdag 18. oktober kl. 19.30 i Østkanten
Folkets Hus! La oss sammen finne ut hva vi kan gjøre for å presse bystyret til
å vedta et annet og bedre budsjett for daghjemmene!
DAGHJEMSAKSJONEN, Postboks 14 Kaldbakken, Oslo 9

