
HVA SKJER MED · DAGHJEMMENE? 

AP , H. og SV har "Gratis dae;hj em til alle barn" på prograrame.t . Hva 
skjer i praksis? Blir daghjemme~e bill igere og bedr e? Øker takten 
i utbyggingen? l!ei . Prisene økte derimot 20% for 1977 og er 

foreslått økt med 10;~ fra 1978 . I 1981 er det meningen at fore;Ldrene 
skal betale halvparten av utgiftene til dr ift og utbygging av dag

hj emmene . Standar den skal i kke heves . 

På e t konfrontas jonsmø t e t•. mai sa Barneha genemda seg enig i at 
bevilgningene til daghjemmene er for små . De mente likevel det var 

urimelig med en økning , for da .ville standarden komme over det som 

er vanlig i Sver ige og Danmar k! So s ialrådrnannen s i \)r a t vi i Os lo 

hCJ.r det så bra i f orhold til r es t en av landet, - men bl ir det ])edre 
an&re steder fordi om vi s lutt er å kreve forbedr inger i Oslo? 

N,atur ligvis ikke , 
~arnehagenemda piis tår a t de prior iterer utbygging , !Æen Oslo opp

fyll er ikke en5ang sin egen målsetting som var 20 nye daghjem i år . 
Vi mener det er grovt å s e tte utbyg,~ing opp mot forb edring , og dermed 

s pille f oreldre med og uten daghjemsplass ut mot hverandre , 
Al le s,!l& b&.r nsforelcl re har int eresse av flere og ~ da:;hj em, 

LørdaGulukking er innført , og ifølge forslag til vedtekter for dag

.h j e,nrnene ska l åpning<;t i d<:\ i nnskrenkes e t kvar t er . Dette betyr at for 
mange blir åpningstida fo r kort til a t de t er noen vit s i å s øke 

daghjemsplass, 

Kommunens politikk rammer kvinnene og k vinnens rett t i l arbeid . 
Den rammer barn som trenger t rygge og gode lekemil jøer , 

Gjennom å reise disse kravene har vi startet kampem f~r det endelige 

mål et , 

GRATIS DAGHJEM TIL ALLE BARN ! 

Aksjonskomiteen ved Hovin Daghjem 
St, J ørgensvei 6 1 B, Oslo 6 , 

Tlf, 19 96 29 

l1ovin JJar)1 j em . 
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I mars gikk foreldrene ved Hovin daghjem til betalingsstreik mot 
Oslo ·Kummunes daghjemspolitikk, 

· Våre krav er: 

1. 3 heltidsansatte pr, avdeling, 
Betydelig økning av drif'tsbudsjettet, 

2, Lørdagsåpning rna opprettholdes .• 

3. Bys tyret må omgjøre vedtaket om 20% prisstigning og 
fas tsette kr,250,- som makslmalpris, 

ri har sett a t forho ldene på daghjemmene blir dårligere, Grensen 
er nåda for hva vi fore.tare vi.L finne oss i, JJaghjemspersonaJ.et har 
flere ganger protestert mot de dårlige forholdne . ror seg og ungene, 
Foreldrene og ae ansatte må sta sammen mot Statens og Kommunens 
daghjemspolitikk, 

AKSJONEN GIR RESULTATER! 

.. .. ':' :J " t 

Personalet ved Hovin har i flere år bedt Kommunen reparere taket, 
Nå starter Kommunen arbeidet! (Se bildet), 
Viktigere enn taket på Hovin er det at foreldre og ansatte over hele 
byen nå diskuterer betalingsstreik som middel mot prisstigningene, 
de dårlige driftsbudsjettene, bemanni~gssituasjonen og den innskren
kede åpningstida, Oslo Kommune skal ikke lenger få ture fram med 
å gjøre daghjemmene dyrere og dårligere! 

FORELDRENE SKAL KNEBLES 

Oslo Kommune frykter at flere dagh jem skal følge vårt eksempel. 
Derfor sendte 3arnevernsjefen ut e t skriv til alle daghj em, som 
forbyr foreldremøtene å ta opp diskusjoner og aksj oner sorn strider 
mot Kommunens interesser i daghj emmenes lokaler, Dette grove angre - c 
pet på ytringsfriheten har flere daghjem allerede vedtatt å trosse, 
Ta dette opp på daghjemmet og protester mot sensuren, 

SKAL UNGENE KASTES UT 
FRA DAGHJEMMET ? 

Risikerer vi at ungene mister daghjemsplassen når vi .osom ansvarlige 
foreldre protesterer mot de uforsvarlige forholdene? Formannen i 
Barnehagenemda, Svein l~ gil Vestre, Kr.f., trt:ter direkte med utka.s ting, 

Tone ~amholt, Ap, og Barnevernkontoret vil ikke si klart hvor de står, 

Vi spør: 

* Når skal vi få 3 heltidsansatte .pr, avdeling? 
* Når får vi økning av driftsbudsjettet? 
* Når får vi lørdagsåpning? 
* Når omgjør Eystyret vedtaket om 20% prisstigning og fastsetter 

kr,250,- som maksimalpris? 
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Oslo Kummunes daghjemspolitikk. 
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1. 3 heltidsansatte pr. avdeling. 
Betyde~ig økning av driftsbudsjettet. 

2. Lørdagsåpning mil. opprettholdes .• 

3. Bys tyret må omgjøre vedtaket om 20% prisstigning og 
fas ts ette kr.250,- som makslmalpris. 

Vi har sett a t forholdene på daghjemmene blir dårligere. Grensen 
er nåd<t for hva vi f'ore~dre vi~ finne oss i. 1Jaghjemspersona~et har 
flere ganger protestert mot de dårlige f'orholdne 1·or seg og ungene. 
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daghjemspolitikk. 
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Personalet ved Hovin har i flere år bedt Kommunen reparere taket. 
Nå starter Kommunen arbeidet! ' (Se bildet). 
Viktigere enn taket på Hovin er det at foreldre og ansatte over hele 
byen nå diskuterer betalingsstreik som middel mot prisstigningene, 
de dårlige driftsbudsjettene, bemanni~gssituasjonen og den innskren
kede åpningstida. Oslo Kommune skal ikke lenger få ture fram med 
å gjøre daghj emmene dyrere og dårligere! 

FORELDRENE SKAL KNEBLES 

Oslo Kommune frykter at flere daghjem skal følge vårt eksempel. 
Derfor sendte Barnevernsjefen ut et skriv til alle daghjem, som 
forbyr foreldremøtene å ta opp diskusjoner og aksjoner s om strider 
mot Kommunens interesser i daghjemmenes lokaler. Dette grove angre~c 
pet på ytringsfriheten har flere daghjem allerede vedtatt å trosse. 
Ta dette opp på daghjemmet og protester mot sensuren. 

SKAL UNGENE KASTES UT 
FRA DAGHJEMMET? 

Risikerer vi at ungene mister daghjemsplassen når vi ·, som ansvarlige 
foreldre protesterer mot de uforsvarlige forholdene? Formannen i 
Barnehagenemda, Svein 1~gil Vestre, Kr.f., try.er direkte med utkasting. 

Tone ~amholt, Ap, og Barnevernkontoret vil ikke si klart hvor de står. 

Vi spør: 

* Når skal vi få 3 heltidsansatte .pr. avdeling? 
* Når får vi økning av driftsbudsjettet? 
* Når får vi lørdagsåpning? 
* Når omgjør Bystyret vedtaket om 20% prisstigning og fastsetter 

kr.250,- som maksimalpris? 
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HVA SKJER MED · DAGHJEMMENE? 

AP, H. og SV har "Gratis dae;hjern til al le barn" på prograrnrne.t. Hva 

skjer i praksis? Bl ir daghjernme~e bi lligere og bedr e? Øker. takten 
i utbyggingen? Nei. Prisene økte derimot 20% for 1977 og er 

foreslått økt med 10/o fra 1978 . I .1981 er det meningen at foreldrene 
skal betal e hal vparten av utgiftene til drift og utbygging av dag

hjemmene. Standarden skal ~ heves . 

På et konfr ontasj onsmøte 4 .mai sa i3arnehagenemda seg enig i at 
bevilgningene til daghjemmene er for små. De mente likevel det var 

urimelig med e11 økning , for da ·Ville standarden komme over det som 
er vanlig i Sveri ge og Danmark! Sosialrådmannen s ier at vi i Oslo 

har det sil bra i forho ld til resten av landet, - men blir det bedre 
anc!.re ste der fordi om vi s lut ter å Jcreve for bedring e r i Oslo? 
N,a turligvi s ikke . 
~arnehagenernda påsti\.r at de prioriterer utbygging . Men Oslo opp
fyl ler ikkG engang sin egen målsetting som var 20 nye daghjem i år , 
Vi mener de t er grovt å sette utbyg,~ing opp mot forbedrin{'; , og dermed 

spille f oreldre med og uten daghjemsplass ut mot hver andre . 

Alle S:! l~,bc..rnsforel clre hai· interesse av flere og ~ daghjem . 

Lørda~ulukkin3 er innført , og iføle;e fors l ag til vedtek t er f or dag

hjenunene skal åpnin,:;f;t icl.2, innskrenkes e t kvarter . Dette betyr at for 
mange blir åpningstida for kort til at det er noen vits i å søke 

daghjemsplass . 

Kommunens politikk rammer kvinnene og k vi nnens rett t i l arbeid . 
Den rammer barn s om trenger trygge og gode l ekemil jøer. 

Gjennom å reise disse kravene har vi startet kampem f~r de t endel ige 

mål et . 

GRATIS DAGHJEM TIL ALLE BARN ! · 

Aksjonskomiteen ved Hovin Daghjem 

St . Jørgensvei 61 B, Oslo 6. 

Tlf . 19 96 29 
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