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nyheter

”Dagisregeln straffar barn”
Föräldrar rasar mot M-politikers kommentar om förskolan.
Ett uttalande från skolpolitikern Ann-Christin
Svensson (M) om 20-timmarsregeln i förskolan
har retat upp småbarnsföräldrar.
Lokaltidningen Mitt i
besökte öppna förskolan
i Tyresö centrum för att
ta tempen på opinionen.
Flera kommuner i Stockholms
län har generösare öppettider för
barn till föräldralediga och arbetslösa än Tyresö som erbjuder 20
timmar. I Botkyrka till exempel
får äldre syskon vara på förskolan
35 timmar i veckan, i Stockholms
stad gäller 30 timmar.
I våras uppmärksammade Lokaltidningen Mitt i skillnaderna.
Barn- och utbildningsnämndens
ordförande, Ann-Christin Svensson (M), sa då att det visserligen
inte skulle kosta mer att införa 30
timmar i Tyresö, men att det inte
fanns någon efterfrågan.
Uttalandet har retat upp flera
småbarnsföräldrar som anser att
Ann-Christin Svensson inte har
någon koll.
Oskar Maller håller inte med skolpolitikern Ann-Christin Svensson (M) när hon säger att det inte finns någon efterfrågan på mer barnomsorg i Tyresö. ”20-tim– Alla jag känner vill ha mer marsregeln är det stora samtalsämnet bland föräldrar”, säger han, här med Viktor, 1 år. 
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barnomsorg än 20 timmar i veckan. Det är det stora samtalsämnet som hamnar utanför i förskoleföräldrarna orkar inte gå igenom
bland småbarnsföräldrar i Tyresö, gruppen. Och när alla andra är på w   Många söker dispens från regeln
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– Den här regeln straffar barnen
Men Ann-Christin Svensson
Föräldern Felicia Binette är skulle behöva mer förskola, men tel 550 551 35

”Alla jag
känner vill ha
mer barnomsorg än 20 timmar i veckan.”

