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Høringssvar - udvidet obligatorisk dagtilbud og krav om dansk 
og fokus på demokrati ved privat pasning 

KL har d. 7. oktober modtaget udkast til ændring af dagtilbudsloven, med 
høringsfrist d. 28. oktober. KL fremsender hermed høringssvar. 

Obligatorisk sprogstimuleringstilbud for tosprogede børn 
KL er overordnet positiv over for udvidelsen af sprogstimuleringen. KL 
hæfter sig ved den store betydning, som en tidlig stimulering af sprog og 
de sproglige kompetencer har for børns læring, udvikling og muligheder 
senere i livet. 

KL finder forslaget relevant ift. målet om, at det i sidste ende vil gavne 
børnenes læring og udvikling. 

KL bemærker dog, at et gensidigt og konstruktivt forældresamarbejde, 
som er baseret på gensidig tillid, er helt centralt for børnenes trivsel og 
udvikling. Derfor finder KL, at det kan blive en lokal samarbejdsmæssig 
udfordring, at forældre kan blive pålagt at sende deres barn i dagtilbud. 
KL vil følge udviklingen nøje. 

Lovforslaget rummer endvidere tiltag, som giver kommunerne mulighed 
for at fremrykke sprogvurderingen til 2-årsalderen frem for ved 3-årsalde-
ren. KL støtter, at kommunerne får mulighed for at fremrykke sprogvurde-
ring, da en tidligere indsats for at stimulere børns sprog giver et større 
udbytte for børnene end en tilsvarende indsats senere i barnets liv. 

Fokus på medbestemmelse, medansvar og forståelse for demokrati 
KL er enige i, at der i privat pasning med tilskud skal sikres medbestem-
melse, medansvar og en spirende forståelse for demokrati, så alle børn 
kan lære at indgå i fællesskaber. 

KL er derudover enig i krav om dansk som hovedsprog i private pas-
ningsordninger. 

Krav om danskkundskaber 
KL er enig i, at den tidlige sprogstimulering er helt afgørende for børns 
tidlige læring og sprogudvikling. Derfor støtter KL også kravet om til-
strækkelige danskkundskaber ved tilskud til pasning af egne børn. 

KL's Børne- og Kulturudvalg har ikke haft mulighed for at behandle hørings-
svaret. KL vil eventuelt fremsende et supplement til høringssvaret herefter. 



KL 
KL vil forholde sig til de økonomiske konsekvenser af lovforslaget i et sær-
skilt økonomisk høringssvar. 

Med venlig hilsen 

Dorthe Møller 
konstitueret kontorchef 
KL's kontor for Børn og Folkeskole 
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