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Vores politik peger hverken mod højre eller venstre – men fremad. Mod en bedre fremtid for vores børn.
En bedre fremtid er ikke mindst uddannelse til alle unge. En uddannelse, der er relevant og meningsfuld,
og som giver den enkelte ung mulighed for at forfølge sine drømme og udleve sit potentiale.
København har mange børn og børnefamilier, og vi kan udnytte fordelene ved at vi har mange skoler og
institutioner inden for kort afstand af hinanden. Men København har ikke investeret i visionære løsninger
på børne- og ungeområdet. Der er ingen konkret politik på hverken børn-, unge,- eller
uddannelsesområdet. Dertil kommer, at København har mange meget udsatte familier og børn til trods
for, at København er en af Danmarks rigeste kommuner.
Samtidig formår København ikke at bryde den negative sociale arv og skabe lige muligheder for
byens børn.

SKOLER og FRITIDSTILBUD
Fokus på fremtiden: børns it-kundskaber er en radikal førsteprioritet
Vi skal lære børn hvordan de begår sig sikkert på nettet, og desuden skal de lære om
antimobning.
Fremtidens (og nutidens arbejdsmarked) har behov for supergode it-brugere, der også kan
tænke kritisk om det, de møder på nettet. Derudover er det vigtigt at fokusere på at få mere
specifikke it-kundskaber på skemaet i kommunens skoler, som eksempelvis klasser der har
kode- og programmeringskurser.
Vi ønsker mere frihed til den enkelte skole
Vi ønsker at aktivere skolebestyrelserne og skabe bedre samarbejde med forældrene. Lad de
bedste lærere flytte rundt, og giv dem mere i løn for at løfte de socialt udfordrede skoler og børn.
Skab åbne og bedre skoler
Vi vil have erhvervsuddannelserne, de frivillige foreninger og de private virksomheder ind på
skolerne for at variere undervisningen, gøre eleverne bekendt med forskellige jobtyper samt
introducere eleverne til det danske foreningsliv.
Gør skoler til hele lokalsamfundets samlingspunkt
Vi skal lave forsøg med lade skoler være omdrejningspunkt for fx lokale markeder, events,
foredrag og evt. udvalgte sociale funktioner for at styrke ejerskabet til skolen.
Gode skolefaciliteter skal deles med andre skoler – og med offentligheden
Skoler med særligt gode faciliteter på et fagområde skal kunne dele deres faciliteter med andre
skoler, så vi kan drage fordel af at de københavnske skoler ligger så tæt.
Fælles valgfag på tværs af skolerne
På samme vis skal vi drage fordel af nærheden ved at skolerne opretter fælles valgfag, inspireret
af skolesamarbejdet i Odense.
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Mad og bevægelse hver dag i skolen
Børnenes trivsel er altafgørende for deres indlæring. Vi ønsker at give eleverne i kommunens
skoler mindst ét måltid (økologisk) mad om dagen. Alle københavnske skoler skal også sikre
eleverne 30 minutters meningsfuld bevægelse integreret i undervisningen.
Genopret og styrk profilskolerne
Profilskoleordningen handler om at gøre den enkelte skole orienteret mod eksempelvis en
naturvidenskabelig, kunstnerisk eller digital retning. Den har været god til at vende dårligt stillede
skoler, så forældre der tidligere har flyttet deres børn over i privatskolerne, nu vender tilbage til
folkeskolerne. Man kan gøre meget for at styrke konceptet, bl.a. at lade skolerne selv lave
valgfag med valgfrit indhold, der lægger sig op ad den faglige profil.
Idræt-, sports,- og klubliv
Der mangler svømmehaller og idrætsfaciliteter i København, især i de socialt belastede
områder. Dette medfører en skævvridning af idrætsvilkårene for børn og unge. For eksempel er
der i Tingbjerg et behov for at få de unge drenge væk fra gaden og ind i klubberne.
Byen skal i højere grad indrettes, så der skabes bedre muligheder for at udøve idræt og få
pulsen op. Det handler om løberuter, udendørs svømmebade, træningsudstyr på offentlige
steder, udendørs tennisbaner og meget mere.
Musikskolerne skal op på det svenske niveau
Uddannelse til musik bliver ofte overset, og vi skal lære af den svenske succes med meget
bredere tilbud inden for musikundervisning.
Profilbørnehaver og fleksible tider i dagtilbuddene
Vi ønsker et bredt og mangfoldigt udbud af børnehaver af forskellige størrelser og med
forskellige værdigrundlag og profiler, så forældre har mulighed for at vælge en institution, der
passer til netop deres børn. Udflytter-, park- og skovbørnehaver er vigtige at understøtte, men
også profilbørnehaver, der skal have særligt fokus på motion og sundhed, så den grønne og
aktive livsstil bliver helt naturlig fra barnsben.
Vi ønsker profilbørnehaver med fleksible åbningstider, der afspejler det fleksible arbejdsmarked
og dermed københavnernes behov. Det er svært at få sit barn passet, hvis man f.eks. som
butiksansat har sent fri. Vi ønsker flere institutioner med fleksible åbningstider.
Mad er forudsætning for læring
Der skal komme øget fokus på børns trivsel. Vi ønsker at alle dagtilbud skal tilbyde økologisk
mad til alle børn.
Socialt udsatte børn
Hvad angår dagtilbud med udsatte børn, skal de have mulighed for at få støtte og vejledning af
en socialrådgiver. Radikale fik i 2014 oprettet en døgnåben daginstitution og ønsker yderligere
én, da der stadig er mange på venteliste til at få en plads. Endvidere skal vi efter- og
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videreuddanne alle pædagoger, og ledere med fokus på at styrke barnets sprogudvikling og
lederens faglighed.

UNGE og UDDANNELSE
Over 20 % af Københavns unge får ikke en ungdomsuddannelse. Og selvom København er en
uddannelsesby, er der alt for mange studerende, der ikke trives, dropper ud og som mangler en bolig.
Regeringen har siden sin tiltræden indført det såkaldte ”omprioriteringsbidrag” på 2 pct. om året på
uddannelse fra 2016 til 2020 samt enkelte andre besparelser. Samlet sparer regeringen knap 12 mia. kr.
fra 2016-2020 på uddannelse. Det kan vi ikke ændre på rådhuset, men det giver os problemer at forholde
os til.
Vores vision er, at vores unge kommer godt i gang med at skabe deres egne liv. Uddannelse er nøglen
til det gode liv, det liv de drømmer om. Dette er uddannelse efter folkeskolen afgørende for. Derfor er
uddannelse vigtigt for Radikale Venstre – også efter afgangsprøven i 9. klasse
Bedre uddannelsesvejledning af alle unge i København
Vi mener stadig at 95 % af alle unge skal bestå en ungdomsuddannelse inden de er 30 år.
Derfor vil vi give alle udsatte unge, der påbegynder deres uddannelse, mulighed for at få en personlig
mentor. Dog kan selv unge fra en ressourcestærk baggrund også have behov for vejledning og støtte,
hvilket vi ikke skal glemme.
Fritidsjob og praktik- og lærepladser
Derudover ønsker vi 1000 nye fritidsjob, som kan lære unge at varetage et job og samtidig holde dem
væk fra gaderne. Vi skal også have 500 nye praktik- og lærepladser blandt andet via sociale klausuler i
stat og kommune. Vi skal have job- og uddannelsesindsatser i udsatte områder og klubber målrettet
udsatte unge. Herunder også specifikt til kriminelle og kriminalitetstruede unge. Særligt dem ”inde bag
murerne” – dem må vi ikke glemme.
Bekæmpelse af social kontrol
Vi skal fortsætte og øge indsatsen for unge, der er udsat for social kontrol. Dette gælder også for
diskrimination i nattelivet.
Alle studerende i København skal kunne bo her
København er Danmarks største uddannelsesby, men der mangler boliger og læsepladser til de
studerende. Desuden efterspørger de studerende flere studiejob, og dimittendarbejdsløsheden plager
mange nyuddannede.
Vi mener at alle studerende skal kunne bo i København, og byen skal også være en levende studieby.
Københavns mange ubrugte grunde anvendes til billige modul-studieboliger. Der skal afsættes midler til
3000 nye studieboliger til max 3000 kr. i husleje. Vi vil også kigge på nye former for ungdomsboliger, fx
containerboliger i havnen. Vi skal udnytte nye, kreative ideer til hvordan unge og studerende kan bo under
mere midlertidige forhold end de mest konventionelle, fx ved at kombinere ældre- og ungeboliger under
ét tag.
Fokus på studiejob og dimittendansættelser i kommunen
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Københavns Kommune er Danmarks største arbejdsplads. Derfor skal vi fortsat have en stærk jobindsats
for dimittender, der både gør det nemt og attraktivt at få et job i byen og udenfor.
Unge skal kunne følge deres iværksætterdrømme
Flere unge vil gerne gå iværksættervejen. Det skal vi hjælpe dem til. En iværksætterindsats for
studerende og dimittender kan hjælpe de unge med at starte skabe vækst i deres nyopstartede
virksomheder.
Flere internationale studerende
Vi er Danmarks internationale parti, og for os er det afgørende at øge indsatsen for at tiltrække og
fastholde internationale studerende.
Nyuddannede akademikere skal ud i virksomhederne
Akademikere skaber ofte vækst i mindre virksomheder, også dem der mangler tradition for at ansætte
dem. Ofte skal der dog isbryderordninger til, hvor virksomheder der ikke er vant til at ansætte
akademikere, bliver bekendt med potentialet ved at få én på prøve.
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