INGEN BARNEHAGEPLASS
I ÅR HELLER?!

Er det noen trøst for deg å vite at
i Oslo er du en av bortimot l O 000

som får slike avslagsbrev??

PROTESTER!!
KREV FLERE
BARNEHAGEPLASSER!
Er du en av dem som både vil og må ut i lønnet arbeid, og som
år etter år må organisere private, halvgode, usikre
«barnehageløsninger» for deg og barnet?? ... Eller rett og
slett blir hjemme?? . . .
·
Er du en av dem som lytter til politikernes fagre løfter og økt
utbygging, men ikke ser noen resultater?? ...
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Foran hvert valg har Oslo-politikerne store lovord om økt barnehageutbygging!
Oslo Kommune har en målsetting på 75 % plassdekning i indre bydel!!

MEN HV A SKJER?!!
I Oslo har 6-7000 barn i alderen 0-1 1/ 2 år kunn 970 plas~er, en dekning på 14 .9 % !
For 1980 er det konkrete planer for 650 nye plasser, av disse er det
BARE ca 20 PLASSER for barn fra 0-1/2 år!!
Flertallet av politikerne i Oslo Bystyre går i mot utbyggin g av barnehager for barn i alderen O- l 1/2 år. « Plasseringsbehovet» for denne
gruppen skal dekkes av «familiedaghj em» («dagmammaer»). Det er
også ment å nedprioritere barnehageutbyggingen for aldersgruppen
0-5 år.

FAMILIEDAGHJEM ER ET DÅRLIGERE TILBUD
ENN BARNEHAGER!
Familiedaghjem gir ingen garanti mot å miste plassen midt i året.
Man er ikke garantert vikarordning dersom «dagmammaen » blir syk.
Det pedagogiske opplegget skal ivaretaes av en førskolelærer på ca l 00
barn.
Mulighetene for utelek vil bli svært ulike .
KVINNEFRONTEN vil ikke godta nedtrapping i barnehage utbyggingen . Vi krever økt utbygging av heldagsbarnehager og fortsatt utbygging av spebarnspl.

Ikke godta avslag; ANK AVGJØRELSEN! Press bystyrepolitikerne!!
Reis krav om utbygging i
elsutvalg, borettslag, på arbeidsplassen, i
fagforeninger!!
Kontakt: KVINNEFRONT N I OSLO, Uranienborgvn . Il , Oslo 3, tlf.
69 30 16.
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ANK AVGJØRELSEN
- antallet anker
skal registreres.
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