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Børn skal passes hjemme - Af Anders Andersen

I det moderne samfund er det blevet almindeligt at sende sine 
børn i institution for at blive passet, inden de er blevet et år. Man-
ge steder arbejder begge forældre, og derfor ryger børn på helt 
ned til otte måneder i institution. 

Situation

Det, synes jeg, er meget uheldigt. Det er min klare opfattelse, at 
børn har bedst af at blive passet af deres forældre længst muligt 
derhjemme. Børnene skal bruge moderens omsorg i de første 
år. De skal have ro og tryghed i hverdagen, og de skal beskyt-
tes mod de mange sygdomme, der hele tiden smitter børnene i 
vuggestuen.

Hovedsynspunkt

Uddybning

jeg selv passet hjemme de første tre år, og det er præcis det, de 
har brug for. Jeg har selv valgt at få mine børn og er også villig til 
at passe dem, selvom det går ud over vores økonomi. Jeg ken-
der mange forældrepar, der vender tilbage til arbejdsmarkedet, 
allerede inden barnet er et år, og disse forældre har ofte dårlig 
samvittighed, -
veret i institutionen. Børnene er hele tiden syge og smitter både 
deres søskende og forældre. Mange gange sender forældrene 
børnene af sted i institutionen, selvom de er lidt syge. Senere 
ringer institutionen så til forældrene og siger, at de skal hente 
deres børn, der er blevet endnu mere syge. Det er synd. Både 
for forældre og børn. 

Personligt eksempel/
erfaringsargument 

Patos

I en artikel i Politiken d. 3.12.2010 læste jeg, at eksperter ad-
varer mod vuggestuer. Der står, at børn under to år bør passes 
af deres forældre. Børnene bliver simpelthen utrygge af at blive 
adskilt fra deres forældre, inden de er to år. Samtidig føler de 

 og det er 
synd, for de første år med et barn er helt specielle og kommer 
aldrig igen. 

Autoritetsargument

Patos

Det kan selvfølgelig være svært for mange forældre at få hver-
dagen til at fungere økonomisk, hvis den ene skal gå hjemme 

 men jeg synes, at forældrene skal plan-
lægge bedre og så prioritere børnene, når de endelig er der. Så 
kan børnene komme i institution, når de begynder at kede sig 
derhjemme. Jeg tror, at samfundet vil få gladere og mere trygge 
borgere i fremtiden, hvis vi gør det på den måde.

Gendrivelse

Løsning og afslutning


