Folkligt initiativ – skriv på nu!
Dagisbarn + utbildning från början = bra för Berlin!
Barnens framtid är också samhällets framtid och angår oss alla! Därför är det nödvändigt att förbättra
barnens tidiga utbildning och att utnyttja förskolebarnens möjligheter på bästa möjliga sätt. Detta har
Senaten i Berlin fastslagit i utbildningslaget ”Berliner Bildungsprogramm”.
Det lagliga uppdraget i ”Berliner Bildungsprogramm” lyder:
-

Ett daghem är en utbildningsinstitution för små barn.
Främjandet av språklig kompetens är grundläggande för senare utbildning.
I daghemmen ska ”Berliner Bildungsprogramm” genomföras.
Det ska finnas speciella erbjudanden för barn med utländsk bakgrund (integrationsarbete).

I samband med den nya lagen genomfördes dock ingen resursplanering som matchar behovet – de nya
uppgifterna och de höjda kvalitetskraven kan inte uppfyllas med den oförändrade personalnyckeln.
Det visar även en enkät som genomfördes i maj 2007. Enligt enkäten
-

Beklagar 94% en brist på kvalificerad pedagogisk personal.
Ser 36% sjukdom som den viktigaste orsaken för denna brist.
Beklagar 39% att deras barn vårdas av icke-pedagogisk personal.
Beklagar 39% tidsbrist för genomförandet av ”Berliner Bildungsprogramm”.
Beklagar 25% en brist på förberedelse- resp. utvärderingstid.

För att förverkliga de nya kraven på kvalivicerad pedagogisk personal och ett målinriktat
genomförande av ”Berliner Bildungsprogramm” krävs följande åtgärder resp. föreskrifter:
-

7 timmars utbildningstid. Deltidsdaghemsplatser ska finnas åt alla barn fr.o.m. 3 års ålder
utan att en formell behovsbestämning behövs.
Mer intensiv omvårdnad och främjande: Det behövs mer kvalificerad pedagogisk personal
på daghemmen.
Mer tid över till barnanpassad utbildningsplanering: Förberedelse- och utvärderingstiden
för kvalificerad pedagogisk personal ska fastskrivas till 5 timmar/vecka.
Bättre kvalificerad personal: Det måste finnas krav på all pedagogisk personal att
vidareutbilda sig minst 3 dagar varje år.
Bättre management: Personalnyckeln för en ledningskraft på heltid ska förbättras.

Motsägelsen mellan befintliga personella resurser och lagligt uppdrag är orsaken till detta folkliga
initiativ. Målet är en ändring av gällande lag som tar hänsyn till ovannämnda krav. Det folkliga
initiativet är första steget mot en förbättring av utbildningssituationen. För att initiativet kan
genomföras behövs 20.000 underskrifter av Berlins invånare.

Vad kan Du göra?
Hjälp oss med din underskrift på ett av de (tyska) blanketterna!. Varje person med valrätt i Berlin kan
skriva på var sin blankett. Alltså i bästa fall bägge föräldrar, mor- och farföräldrar, släktingar...
Du kan även beställa blanketter själv eller kopiera dem dubbelsidigt (!) för att samla fler underskrifter.
Blanketten kan laddas ner på www.leak-berlin.de.
Alla blanketter skal ämnas in på Ditt daghem resp. dess huvudman eller skickas till LEAK.
Sista inlämningsdag är den 16 juli 2008.

Huvudman till initiativet och adress:
LEAK-Initiative, Kita-Kinder + Bildung von Anfang an = Gewinn für Berlin, Hagelberger
Str. 22, 10965 Berlin.

