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Suttepolitik – april 2012
Er det sutter der dutter:
Her i huset vil vi lægge os i selen og arbejde hen imod, at børnene bruger sut, når
de sover og i ganske få andre situationer. – Sunde, raske, nysgerrige og vakse
børn, har ikke noget specifikt suttebehov fra omkring 1,5 års alderen. Børn med
sut i munden har tendens til at blive indadvendte, passive, mimikfattige,
uinteresserede i fællesskabet, og kan ikke bruge det sprog, som står på spring og
skal øves med lyd, pludren, sprutten og gentagelse.
Følelsesmæssigt lever alle småbørn spontant og reagerer med både glæde, vrede,
sorg og begejstring. Skrig og skrål er derfor accepterede udtryksformer , som
larmer og som kan støttes og afhjælpes ved trøst og forståelse i stedet for at

”få sat en prop i”.
Vi vil således gerne give jeres børn trøst og omsorg og ”sørge” sammen med dem,
og give dem erfaring på den måde. Og således lære dem, at verden splintres og
samles rigtig mange gange i løbet af dagen – uden at den går under uden sut!
Det bliver selvfølgelig en proces – (u)vaner tager tid at ændre! – men vi håber, at
I vil være med, - og have tillid til, at jeres børn og vi godt kan klare f.eks en
afsked med gråd. Et skød at sidde på og arme at blive holdt om med, er ægte
trøst – en sut er og bliver en ”NARRE – sut”!
Hvis I vil, tager vi kampen op sammen. Sunde og stærke børn i vuggestuealderen
protesterer selvfølgelig, når vi laver om på rutinerne, - og ethvert (mis)brug giver
abstinenser. Så læg børnenes sutter i kassen, når I kommer, - så finder vi dem
der, når der er tid til en middagslur ☺
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