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Ulighed i små børns udvikling 

Spørgsmål: 

En alliance af en række kommuner, fonde, organisationer og enkeltpersoner 

har tilsluttet sig initiativet ”Småbørnsløftet” (https://småbørnsløftet.dk/) med det 

formål at bekæmpe ulighed i små børns læring og udvikling.   

Jeg vil gerne høre, hvilke forpligtelser eller andre konsekvenser det vil have 

for Region Hovedstaden, hvis vi tilslutter os denne alliance. 

Svar: 

Det er vurderingen, at Region Hovedstaden kan tilslutte sig alliancen ”Små-

børnsløftet” uden, at det har økonomiske konsekvenser. De forpligtigelser, der 

vil medfølge, kunne være at bidrage til videndeling og formidling af igangvæ-

rende og kommende aktiviteter på området. Desuden kan Region Hovedsta-

den bidrage til at bringe politisk fokus på området. 

Ved at tilslutte sig ”Småbørnsløftet” erklærer man at ville yde et særligt bidrag 

til indsatsen for at mindske uligheden i børns lærings- og udviklingsmuligheder 

og sammen stræbe efter to ambitiøse mål:  

• At alle småbørn har et godt børneliv, herunder udvikler de nødvendige 

forudsætninger - personligt, socialt og fagligt – for en god skolegang. 

• At de første 1.000 dage af alle børns liv er præget af tryghed og stimu-

lering, så de lige fra fødslen trives og får alsidige muligheder for at 

lære og udvikle sig. 
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Underskrivere af ”Småbørnsløftet” forpligter sig til at handle. Der kan bidrages 

med konkrete indsatser ved også at sætte politisk fokus på området samt in-

den for forskning, uddannelse og vidensformidling.  

Sekretariatet for ”Småbørnsløftet” har mundtligt uddybet, at det handler om at 

arbejde inden for de eksisterende rammer man har som medlem, for at bakke 

op om løftet. 

Region Hovedstaden har mange aktiviteter, som kan bidrage til ”Småbørnsløf-

tets” formål. Fx indsatser, som er målrettet sårbare gravide, men også forsk-

ningsmæssigt, fx ”Databasen Børns Sundhed”. Med det fokus der er på børns 

sundhed i Sundhedsaftalen, vil vi i de kommende år styrke vores indsats for 

sårbare gravide og småbørnsfamilier samt børn med mental mistrivsel.  

Ved at tilslutte sig netværket vil Region Hovedstaden bl.a. blive del af et vi-

densdelingsnetværk, som formentlig vil kunne bidrage til at kvalificere vores 

fremadrettede arbejde på området. 

Det kan nævnes, at Danske Regioner og Kommunernes Landsforening er 

medlemmer af initiativet. 
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