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LEDEREN
AF PETER GREVSEN,

 LANDSFORMAND FOR DLO

peter@grevsen.eu

Samskabelse i dagtilbud
Samskabelse adskiller sig fra andre former for samarbejde ved at 
være en proces, hvor forskellige aktører sammen udvikler ny vel-
færd. Det centrale er, at parterne oplever merværdien ved at skabe 
nyt og ikke at reproducere det allerede eksisterende.

Samskabelse sker ved at kombinere så mange ressourcer og 
kompetencer som muligt, som er relevant for den målgruppe, der er 
centrum for samskabelsen. Det kan være kommunen, frivillige orga-
nisationer, borgere, virksomheder.

Samskabelse er primært orienteret omkring den proces, hvor for-
skellige parter definerer og udvikler problem og handling. Ved tilba-
gevendende dialog mellem parterne kan der skabes et refleksivt og 
dynamisk rum for udviklingen. Samskabelsen foregår i en ramme, 
hvor problem og handling kontinuerligt genforhandles.

Samskabelse skal ske mellem parter, der er bevidste om, at alle 
involverede aktører har en væsentlig rolle at spille. Det er vigtigt, at 
parterne føler sig gensidigt mødt og respekteret, for at idéudvikling 
og placering af ansvar og ejerskab kan lykkes, og samskabelsen kan 
omsættes til handling. Samskabelse forudsætter åbenhed og risiko-
villighed.

Mod nye dagtilbud
Jeg ser spændende drøftelser i dagtilbuddene i de kommende år, 
hvor forældre inddrages i samskabelsen.

Det er vigtigt at sikre mest mulig råderum og selvbestemmelse 
for institutionerne, så de i samarbejde med forældrene kan sætte 
de rammer, der passer til det konkrete samarbejde med lederen for 
bordenden.

Dagtilbuddene kan støtte, ved at institutionerne kan hjælpe for-
ældrene til at få hverdagen til at hænge bedre sammen. Som mu-
lighed kan nævnes: 
• Flexible åbningstider.
•  Differentieret betaling for deltidsforældre eller fx udvidet åb-

ningstid.
•  Mulighed for institutionerne for at tilbyde supplerende ydelser 

som fx vask, ledsaget transport hjem, købe måltider.
•  Støtte vedr. rådgivning og henvisning til eksempelvis sundheds-

plejerske, psykolog, diætist, advokat ved skilsmisse. En ansæt-
telse af en familierådgiver vil være særdeles forebyggende.

•  Afsætte midler i socialministeriet til en pulje, hvor institutioner, 
grupper af institutioner eller organisationer af institutioner kan 
søge om midler til at eksperimentere med nye former for til-
lægsydelser eller ændrede rammer for institution-forældresam-
arbejdet. Lidt som et ”frikommuneforsøg” for institutioner. Det 
er vigtigt at give mulighed for at kunne afprøve nye veje for at 
hjælpe familierne. 

Private børnepasningstilbud tilknyttet udvalgte daginstitu
tioner
I skrivende stund er der 9000 børn i private børnepasningstilbud og 
antallet vil stige. Jeg synes, at en mulighed for at kunne styrke fag-
ligheden og netværket for ansatte ved private børnepasningstilbud 
kunne være, at pasningsordningerne er tilknyttet en eller flere dag-
institutioner i en kommune for gennem få årlige møder at samar-
bejde og i dialog drøfte faglige udfordringer.

DLO vil altid have barnet i fokus. 
Lad endelig DLO høre hvad der optager jer i dagligdagen.
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Se mere på www.dlo.dk/arrangementsoversigt 

DLO

INDHOLD

Årsplan for DLO’ kurser, foredrag, 
konferencer mv. for 2017 
(med forbehold for ændringer)

Forårskonference (9.0016.00)
København 26/4 2017 – Kulturhuset Islands Brygge

Privatkonference (9.3016.00)
Odense 1/9 2017 - Odense Mødecenter

Basis bestyrelseskurser for nyvalgte forældre 
i private & selvejende institutioner 
(19.00–21.30)
(ledere, medarbejderrepræsentanter og gamle 
bestyrelsesmedlemmer er også meget velkomne)
Odense 9/4 2017 - Odense Mødecenter
Helsingør 25/4 2017 - Stauninggården
Kolding 27/9 2017 - Kolding Bibliotek 
Skive 26/10 2017 - Apoteker Norgaards børnehave

Foredrag med John Halse; Børn i skilsmisse 
(19.0021.00)
Målgruppe: alle interesserede
Skive 2/5 2017 - Skive Sognegård
København 10/5 2017 - DLO, Officehotel
Fredericia 23/5 2017 - Messe C

Lederudviklingssamtalen: (1720.30)
Kolding 7/11 2017 - Kolding Bibliotek
Viborg 7/3 - 2017 - ”Stationen”
København 28/11 2017 - DLO, Officehotel

Personalejura for ledere i selvejende og 
private institutioner:  (2 dage 9.3015)   
Odense 16+17 maj 2017 - Odense mødecenter 
Aalborg   3+4 oktober 2017 - Arentsminde Kultur-
center

Sikkerhed på legepladsen v/ Gert Olsen, 
legepladscertificeret konsulent (9.0015.30)
Målgruppe: ledere, bestyrelser, kommunernes tekni-
ske forvaltning
København 20/9 2017 - DLO, Officehotel 

Rettelse: I artiklen Spred fortælleglæden, i BØRNS hverdag nr. 2 
har organisationskonsulent fra Børneringen, Marie Lørring Dahl, 
ved en fejl fået efternavnet Løhnberg. Vi beklager fejlen.

2  Leder
  Samskabelse i dagtilbud.

4  Ny sekretariatsleder
  DLO har fået ny sekretariatsleder. 

Tanja Krabbe præsenterer sig.

8  Rådet for Læring
  Anbefalinger vedrørende børns læringsduelighed.

15  Psykolog-klummen
  Robusthed.

16  Året dagtilbud
  Eksperimentalinstitutionen er medlemsinstitution i DLO og fik prisen 

som Årets dagtilbud BØRNS hverdag var med til prisoverrækkelsen.

19  Filmen alle politikkere burde se!
  Barndom er et poetisk og rørende portræt af barndommen, 
 når den er bedst.

22  Portræt af en leder
  Birthe Hedegaard Jensen har i 23 år været leder i Aarhus Kommune 

og er nu ansat som leder af en nybygget 0-6 års institution.
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AF TANJA KRABBE, SEKRETARIATSLEDER

Den 1. marts 2017 startede jeg som ny 
sekretariatsleder på DLOs kontor i Valby. 
Jeg er i fuld gang med at tage fat i opga-
verne sammen med bestyrelsen og det 
øvrige sekretariat, og jeg glæder mig me-
get til at komme rundt og møde flere 
medlemmer. Her vil jeg gerne fortælle lidt 
mere om, hvem jeg er.

 Min faglige baggrund: Jeg er uddan-
net jurist og har i mange år arbejdet i mi-
nisterierne både med at forberede politi-
ske forhandlinger og ny lovgivning, og 
når en minister havde møde med organi-
sationer om deres politiske holdninger. 
Mine erfaringer ”inden for murene” på 
Christiansborg og i den kommunale ver-
den kan bruges til at give DLO mere poli-
tisk indflydelse. Jeg har været pressetals-
mand og har erfaringer med at debattere 
til større arrangementer, så jeg vil også ar-
bejde for at give DLO en klar stemme i 
den offentlige debat. Jeg har arbejdet 
meget med metodeudvikling og ændrin-

ger af store organisationer, hvor det var 
vigtigt at respektere en stærk faglighed. 
Det kan jeg bruge, når vi hen ad vejen kan 
se på, hvordan DLO kan udvikles som or-
ganisation.

Personen bag: Selvom jeg har gået 
rundt i jakkesæt og forhandlet EU-lovgiv-
ning i Bruxelles, så er jeg ikke sådan en, 
man normalt forbinder med en ”embeds-
mandstype”. Jeg elsker at være på Roskil-
de Festival, jeg elsker friluftslivet, og jeg 

har en stor kærlighed til Indien. Jeg hylder 
forskellighed hos børn og voksne, og jeg 
tror på, at dem, der slår sig lidt på livet, 
lærer mest. Jeg har altid engageret mig i 
frivillige projekter for at hjælpe udsatte 
mennesker, fx som rådgiver i Københavns 
Retshjælp, som bestyrelsesmedlem i et 
værested på Nørrebro for psykisk sårbare 
indvandrere og som frivillig i et projekt om 
skoletrætte unge.

 

Det, det hele handler om: Børnene
I mine øjne er daginstitutionerne det aller-
vigtigste rum i vores samfund. Børn i dag 
tilbringer rigtig meget tid i institution, og 

hvis vi kærer os om fremtidige generatio-
ner, så skal vi sikre gode forhold for de 
mange dygtige ledere, pædagoger, med-
hjælpere og forældrebestyrelser, som 
knokler for at give børnene omsorg og for 
deres udvikling. Daginstitutionsområdet og 
det pædagogiske felt får stor opmærk-
somhed i disse år, fuldt berettiget. Den 
mulighed skal vi gribe og sætte alle sejl til, 
for at hente mest muligt hjem, til glæde 
for børnene. Hvert enkelt barn skal mødes, 
hvor det er, og vi har en særlig forpligtelse 
over for de sårbare og udsatte børn.

Hvad er det for en leder, der nu tegner 
DLOs sekretariat? Jeg har først og frem-
mest en kæmpe stor respekt for den orga-
nisation jeg træder ind i. Jeg skal bygge 
videre på det kvalificerede arbejde, der i 
mange år er gjort for at rådgive og hjælpe 
daginstitutionerne i hverdagen. Jeg vil lyt-
te rigtig meget til medlemmerne, til kred-
sene, til bestyrelsen og til vores samar-
bejdspartnere for at lære, hvad der er 
vigtigst for DLO i den kommende tid. I det 
arbejde har jeg tre pejlemærker:

 
1. Vi skal løfte. DLO er til for at hjælpe vo-
res medlemmer, og vi skal sikre den aller-
bedste rådgivning. Vi skal rådgive og af-
holde kurser om de emner og på lige 
præcis den måde, som medlemmerne har 
brug for. Vi skal hele tiden udvikle os og 
hente ny viden ind.
 
2. Vi skal være anerkendt som en kvalifi-
ceret samarbejdspartner for de politiske 
beslutningstagere. Vi skal have orden i ar-
gumenterne, og vi skal forstå at tale ind i 
”de åbne vinduer”, hvor argumenterne 
har effekt. 
 
3. Vi skal favne. Vi skal gerne have flere 
organisationer med og endnu flere med-
lemmer i DLO, også gerne flere kommu-
nale institutioner, og vi skal være gode til 
at servicere alle typer medlemmer.

Ny sekretariatsleder
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John Aasted Halse
• Skive d. 2 maj 2017
• København d. 10 maj 2017
• Fredericia d. 23 maj 2017 

John Aasted Halse 
er kendt som en vi-
dende og skarp 
debat tør og leven-
de, samt hu-
moristisk fore-
dragsholder og 
underviser, når talen er om børns og unges for hold 
i familien, skole og dagtilbuddet. 

Han har i en årrække været formand for Land-
sorganisationen Børns Vilkår og medlem af rege-
ringens børneråd. Har i relation til dagene tema 
bl.a. udgivet bøgerne: ”Dilemmaer i den moderne 
familie?”, ”Børn og Stress” og senest: ”Børn i 
skilsmisser”.

Aftenforedrag kl. 19-21:

“Børn i skilsmisse”
Må de pædagogiske medarbejdere blande sig 
i forældres skilsmisse?

Temaforedraget, der tager udgangspunkt i John Halses nye bog: 
”Børn i skilsmisse”, bidrager med gode råd og anvisninger. Gen-
nem en lang række cases belyses forskellige dilemmaer.

Det siger andre, som har oplevet foredrag med John Halse: 

”Et meget godt foredrag, fordi det både var jordnært og inspirerende. Jeg fik meget ud af indholdet, da det blev formid-

let med eksempler man kunne genkende”… ”Det var fornøjeligt og sindsoprivende! Fornøjelig, fordi Halse jo har en hu-

mor, der fik os til at grine af os selv (forældre/lærere og pædagoger) - sindsoprivende, fordi Halse fik os op af stolene 

gennem forskellige virkemidler”…” Et godt foredrag med en god blanding af faktuel viden og humor” …

FOTO: ANETTE TINGHUS

Gå på opdagelse 
i naturen...

XXL Lup
12995

Webshop og butik ved Aarhus - anno 2005 - 61277692

Tilmelding: www.dlo.dk
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DLO inviterer til forårskonference i København:

Robusthed; 
Buzz-word eller værdi?
Få inspiration, skab netværk og deltag i debatten; 
Kan vi blive så robuste, at vi undgår stress? Eller får vi stress af kravet om robusthed?

26/417 Kulturhuset, Islands Brygge 18,2300 Kbh.S 916 

Begrebet ROBUSTHED optræder tiltagende i flere og flere stil-
lingsopslag, men er det en værdi vi stræber efter eller er det 
bare endnu et af de nye ord, som det er svært at erklære sig 
uenig i? Taler vi tilstrækkeligt om de begreber som jævnligt 
popper op og bliver populære eller udskældte? Det gør vi på 
DLO’s kommende forårskonference, som traditionen tro afhol-
des, både i Fredericia og København dette forår. I kan endnu 
nå at tilmelde jer forårskonferencen i København.

På konferencen vil du få lejlighed til at høre fem forskellige 
spændende foredrag lige fra hvordan ledelsen kan gribe og be-

gribe begrebet robusthed i forhold til medarbejderne, til hvordan pæ-
dagoger kan anvende begrebet i forhold til arbejdet med børnene. Vi 
vil også komme ind på samfundet krav om robusthed og om hvad 
det egentlig gør ved os der arbejder med børn at der kræves mere og 
mere, samtidig med at der fortsat spares på området.

Sæt datoen af nu og tilmeld jer hurtigst muligt!

Vi glæder os til at se jer alle sammen.
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Pris:
Kr. 1195,- (+moms) for DLO-medlemmer. Kr. 1.295,- (+moms) 
for ikke-medlemmer. (Incl. morgenbrød, kaffe/the, frokost inkl. 
drikkevarer og eftermiddagskaffe/the m. kage).

Tilmelding og information:
Tilmelding foretages online på http://www.dlo.dk/arrangements-
oversigt.asp  Eller pr. mail til dlo@dlo.dk - Spørgsmål kan rettes 
til DLOs sekretariat, tlf. 70275520.

Daginstitutionernes LandsOrganisation (DLO)   www.dlo.dk   tlf. 70275520    dlo@dlo.dk 

      
Program:

Kl. 9.009.30 Ankomst, indtjekning og morgenmad og kaffe/the
Kl. 9.30 Velkomst og indledning
 ved landsformand Peter Grevsen, sekretariatsleder Tanja Krabbe og  konsulent Mette Fabricius.

Kl. 10.00 Skal pædagogerne være robuste?  V/ Troels Godt Mathiesen, Arbejdsmiljøkonsulent i BUPL.

Kl. 10.45 Pause

Kl. 11.00 Robusthed versus skrøbelighed –  hvilke kvaliteter ligger der i begreberne? V/ Ole Fogh Kirkeby, Filosof og forfatter.

Kl. 12.00 Frokost

Kl. 13.00 Robusthed er noget du tænker dig til.   V/Jørgen Svenstrup, mentaltræner og forfatter.

Kl. 14.00 Pause – kage og kaffe/the

Kl. 14.15 Robusthed i praksis; Buzzword eller værdi?.  V/ Trine Boel Nielsen, pædagogisk meningsdanner. 

Kl. 14.45 Barneperspektiv på begrebet robusthed? V/ Jan Kampmann, professor ved Århus universitet.

Kl. 15.45    Afrunding
 V/ DLO Peter Grevsen, landsformand

Kl. 16.00          Tak for i dag

Med forbehold for justeringer i programmet. 

Målgruppe:
Ejere, Ledere og souschefer, Pædagogisk personale, Bestyrelses-
medlemmer, Forældrebestyrelsesmedlemmer, Bestyrelsesfor-
mænd, Kommunalpolitikere, Kommunale embedsmænd og re-
præsentanter fra div. organisationer og myndigheder.
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Rådet for

 anbefalinger vedrørende 
børns læringsulighed

AF SANNI MARIA P KORSGAARD

Formandskabet for Rådet for Børns Læ-
ring inviterede i februar til konference om 
Social ulighed, hvor de offentliggjorde de-
res beretning med anbefalinger til kvali-
tetsudvikling af dagtilbuds- og skoleområ-
det. DLO var som medlem af Rådet 
inviteret. Her er et indblik i dagens oplæg, 
debatter og nogle af Formandskabet for 
Rådet for Børns lærings anbefalinger i for-
hold til styrkelse af kvaliteten af dagtilbud 
og en øget social mobilitet. 

Formanden Agi Csonka ser tre år 
tilbage
Formand for Rådet for Børns Læring Agi 
Csonka indledte konferencen med et til-
bageblik på de tre år, hun har siddet som 
formand for Rådet. “Rådets helt overord-
nede mål har hele tiden været at stå cen-
tralt i forhold til at styrke kvaliteten i dag-
tilbud og skoler” startede hun. 

Det første år var Rådet meget optaget 
af inklusion. Man arbejdede blandt andet 
med at komme væk fra begrebet inklusi-
onsbørn for hellere at tale om “inklude-
rende læringsmiljøer”. Året efter kom me-

get naturligt (set i lyset af den nye 
lovgivning) til at handle om folkeskolere-
formen, og hvad der skulle til, for at den 
lykkes. Her var Rådet optaget af hvilke ele-
menter i Reformen, der kunne give mulig-
hed for varierede og differentierede un-
dervisningsformer, som tilgodeså alle 
børn. “Så reformen ikke bare ender med 
at blive længere skoledage. Det kunne fx 
være tiltag som Åben skole, aktivitetsfag 
og i det hele taget en aktiv og inddragen-
de form for læring, også gerne i samspil 
med det omkringliggende samfund”, 
foreslår Agi Csonka. 

Læringsulighed er lig med 
chanceulighed
I det sidste år har Rådet rettet opmærk-
somheden mod de mindste og haft et 
skærpet fokus på 0 - 6 års området og 
kvaliteten af dagtilbud. Her har pejlemær-

Børns Læring
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kerne været, fortæller Agi Csonka, gode, 
trygge og omsorgsfulde læringsmiljøer for 
alle børn. I forlængelse af det var over-
skriften på Rådets årlige konference “So-
cial ulighed”. Den sociale ulighed som vi i 
Danmark jo desværre stadig ikke er gode 
nok til at bryde.

“I Rådet for Børns Læring sætter vi den 
sociale ulighed meget lig med det vi kal-
der læringsulighed - et begreb vi vist nok 
selv har fundet på”, siger Agi Csonka med 
slet skjult stolthed, “og som henviser til, 
at den sociale baggrund desværre stadig 
har alt for stor betydning for et barns 
livschancer. En chanceulighed, der hæn-
ger sammen med, at der er så stor forskel 
på hvad børn helt fra de er spæde og 
ganske små præsenteres for. Det er des-
værre nærmest stadig sådan”, sagde Agi 
Csonka lidt provokerende, “at man kan 
sige: fortæl mig hvad din far og mor laver, 
og jeg skal fortælle dig hvad du kan bli-
ve!”

At de danske dagtilbud og skoler nok 
er bedst til middelklassens børn, mens det 
kniber med at få de mest udsatte børn 
med, er vel ikke noget nyt, men hvad er 
så Rådet for Børns lærings anbefalinger 
og bud på at udligne denne læringsulig-
hed?  

Tættere forældresamarbejde og 
forebyggende indsatser
En del af Rådet anbefalin-
ger er, at dagtilbud skal 
have langt mere fokus 
på forældrenes be-
tydning for barnets 

hjemmelæringsmiljø, og at pædagoger 
skal være bedre til at rådgive og vejlede 
forældre om dette. En tidlig fore byggende 
indsats blev også fremhævet som en 
måde at få fat i de udsatte børn og fami-
lier på, inden problemerne vokser sig 
større. 

Her kom Fie Lademann, dagtilbudsle-
der og medlem af Formandskabet for Rå-
det for Børns Læring med et praksisek-
sempel fra Svendborg Kommune, hvor 
man har etableret et tæt samarbejde med 
jordemoder, sundhedsplejerske og vugge-
stue omkring sårbare familier allerede, 
mens mor er gravid. På den måde får det 
pædagogiske personale en afgørende rol-
le i forhold til vejledning af vigtigheden af 
et stimulerende miljø, den nære kontakt 
og forældrerollen i det hele taget, blandt 
andet ved at moderen allerede ved føds-
len får en kontaktperson og senere kom-
mer i en slags “praktik” eller mesterlære i 
institutionen, når barnet er lidt ældre. I 
Svendborg kommune er der gode erfarin-
ger med, at den hjælp og støtte forældre-
ne får, er meget praksisnær, konkret og 
handleanvisende, hvor man i de mere 
samtalebaserede tilgange kan være i tvivl 
om, hvorvidt det skaber handlingsændrin-
ger, der kommer børnene til gode, fortæl-
ler Fie Lademann. På samme måde invite-

res alle forældre ind i vuggestuen 3 
måneder før barnets opstart til at komme 
en gang om ugen, hvor de er med, kan 
observere og lære af pædagogernes prak-
sis fx i forhold til relationsarbejde, kontakt, 
aktiviteter, lege og stimulering.

Også Tine Sommersted, ledende sund-
hedsplejerske og familieterapeut fra Køge 
Kommune fremhæver tidlig opsporing og 
et tæt tværfagligt samarbejde som afgø-
rende for arbejdet med de udsatte famili-
er. I Køge Kommune har man i “Projekt 
Tidlig Opsporing” i længere tid anvendt to 
systemer, (ADBB og TrasMo), der begge 
handler om en tidlig systematisk opspo-
ring og identificering af helt små børns til-
knytningsmønstre. Metoden er en stan-
dardiseret observationsmetode til 
vurdering af barnets sociale kontakt og 
samspil fra 2 til 24 måneder. 

Færre familier bliver tabt, men det 
kræver opkvalificering af personale 
og systematik
Erfaringerne fra både Køge og Svendborg 
Kommune er, at den samlede indsats kva-
lificeres af det tværfaglige samarbejde, at 
færre familier bliver tabt mellem to stole, 

Rådet for Børns Læring er et uaf-
hængigt råd, der blandt andet har 
til opgave at følge, vurdere og råd-
give undervisningsministeren og 
børne- og socialministeren om det 
faglige niveau, den pædagogiske 
udvikling og elevernes udbytte af 
undervisningen i folkeskolen og 
ungdomsskolen og om det pæda-
gogiske arbejde med at understøt-
te alle børns trivsel, udvikling og 
læring i dagtilbud. 
Rådet afløste den 1. januar 2014 
det tidligere Skoleråd.
Rådet består af Formandskabet og 
selve Rådet.

For DLO sidder Sanni Maria P. 
Korsgaard i Rådet. Har du kom-
mentarer eller lyst til at give input 
til dette arbejde, kan du altid kon-
takte sekretariatet på: dlo@dlo el-
ler Sanni på sannimar@yahoo.dk.

Rådet for 
Børns Læring

u
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fordi de forskellige indsatser hænger sam-
men og at tilknytningen mellem barn og 
forældre fremmes, fordi forældrene får 
hjælpen så tidligt, og at det i sidste ende 
fremmer den psykiske trivsel hos spæd- 
og småbørn, som vil få færre vanskelighe-
der senere hen.

Fælles for begge metoder er selvfølge-
lig, at det kræver en særlig opkvalificering 
og træning af de fagprofessionelle. Det 
kræver organisering og systematik at ar-
bejde på tværs, og så kræver det, at man 
tør tænke anerledes, og at man inddrager 
forældrene så tidligt som muligt, er både 
Fie Lademann og Tine Sommersteds erfa-
ring.  

Derudover var der på konferencen selv-
følgelig også fokus på de vilkår, der skal 
til, for at pædagoger kan skabe gode, 
trygge og omsorgsfulde læringsmiljøer. 
Her var forskningschef på Via University 
College og medlem af formandsskabet 
Andreas Rasch-Christensen på banen 
med, at der selvfølgelig er nogle struktu-
relle rammer, men at det i sidste ende og 
høj grad er de professionelle voksne og 
deres kompetencer, der er de vigtigste i 
forhold til at skabe gode læringsmiljøer 
for alle børn. 

Derfor er en af Rådets anbefalinger 
også at: 
•  “Kommunerne sikrer en social forde-

ling af ressourcer til de mest udsatte 
familier”.

•  “De studerende på pædagoguddan-
nelsen og det pædagogiske personale i 
deres efteruddannelse skal have styrket 
deres kompetencer til at udvikle gode 
læringsmiljøer samt have mere viden 
om og metoder til samarbejdet med de 
mest udsatte familier.” (Formandsska-
bet Rådet for Børns Lærings rapport: 
«Ny dagsorden for Danmarks dagtil-
bud - sådan styrker vi kvaliteten for de 
0 -6 årige”.)

Videndeling og et fagligt selskab for 
pædagoger
En anden diskussion var selvfølgelig det 
evige dilemma om, “hvordan vi skaber 
sikker og brugbar viden om den faktiske 
kvalitet i landets dagtilbud. Og hvordan vi 
får den viden, vi har, delt og omsat til 
praksis”. I denne diskussion, som ofte en-
der med, at forskerne er de første til at 
råbe, “vi mangler mere forskning på om-
rådet!” var det egentlig meget forfrisken-
de at høre fra selve forskningschefen An-
dreas Rasch-Christensen, at “forskning 
ikke giver alle svarene!”  

“Vi skal have alle aktører i spil og være 
bevidste om, at alle har hver deres aktiver 
i denne videns- og værdikæde, vi skal ba-
sere vores praksis på de gode erfaringer 
og blive bedre til at lære af hinanden”, 
sagde han. Derfor var et andet af Rådets 
anbefalinger at: 

•  “Professionshøjskolerne, BUPL og 
FOA i dialog med andre aktører ta-

ger initiativ til at etablere et fag-
ligt selvskab for pædagoger på 

dagtilbudsområdet”. (For-
mandsskabet Rådet for 
Børns lærings rapport: 
“Ny dagsorden for Dan-
marks dagtilbud - sådan 
styrker vi kvaliteten for 
de 0 -6 årige”). 

Her kan vi fra DLO med det samme sige, 
at vi gerne stiller op til udvikling og etab-
lering af et sådant fagligt selskab for 
dagtilbudspædagoger, måske i lighed 
med det, som nogen måske kender fra 
socialpædagogernes Fagligt selskab om 
udsatte børn og unge. Her ville det være 
fantastisk, hvis det kunne blive et selskab 
med reel vidensdeling praksisk, teoretisk, 
faglig og forskningsmæssig på tværs af 
aktørerne. Men også hvor man arbejde-
de for bedre strukturelle vilkår til netop 
at sikre denne vidensdeling i alle dagtil-
bud blandt andet med refleksions- og 
forberedelsestid til pædagoger. 

Mere udsyn og mere fagligt 
råderum 
Ja, egentlig er der vel ikke så meget af 
det, der blev sagt på konferencen, man 
kan være meget uenig med Formandska-
bet i. Til gengæld kan man ind imellem 
læse mellem linjerne, både når man læ-
ser Agi Csonkas debatindlæg i aviser og 
andre medier, og når man nærlæser rap-
porter og beretninger fra Rådet, at man-
ge af Formandskabets svar på store sam-
fundsmæssige problemstillinger ofte er: 
“mere læring, mere forskning, mere mål-
styring og nationale standarter for kvali-
tet”. 

Her kan man godt være skeptisk og 
ønske sig et bredere udsyn. Er en natio-
nal standard og en ensartet måde at 
måle kvalitet på i sig selv garant for kvali-
tet? Gør store og ambitiøse forsknings-
kortlægninger i sidste ende en forskel for 
det udsatte barn, eller hvad med bare at 
komme i gang med at handle på alt det, 
vi allerede ved virker. I DLO arbejder vi 
som medlem af Rådet for et bredt syn på 
læring, for et dagtilbudsområde med 
høje ambitioner med et pædagogisk og 
fagligt råderum samt for et opkvalificeret 
personale, der er godt klædt på med tid 
og rum til at løse de mange udfordringer, 
faget byder på. 
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§ 1 - Formål 
Stk.1
Organisationens navn er “Daginstitutionernes Lands-Organisation”, i det 
følgende kaldet DLO.
aStk.2
DLO er en organisation for udbydere af dagtilbud og disses organisationer. 
DLO vil gennem sit arbejde medvirke til skabelsen af de bedst mulige vilkår 
og institutionelle rammer for børn. DLO vil fremme dette ved at:

a) samle og styrke dagtilbudene i et fælles arbejde for disses interesser og 
ved at bevare og udvikle de værdier, som er skabt og skabes gennem priva-
te og offentlige initiativer, der tages for at løse de store socialpædagogiske 
opgaver, som findes indenfor dagtilbudsområdet. DLOs arbejde udføres i re-
spekt for og i erkendelse af, at DLO har en mangeårig tradition for særligt 
at arbejde for de selvejende og private daginstitutioner.
b) medvirke til, at der på landsplan og lokalt skabes et samarbejde mellem 
DLOs medlemmer og offentlige myndigheder og institutioner, medarbejder-
nes organisationer m.v., herunder at forhandle med disse på medlemmer-
nes vegne.
c) at tage del i den socialpædagogiske og børnepolitiske debat og herved 
øve indflydelse på dagtilbudenes økonomiske, tekniske, sociale og pædago-
giske udvikling.

§ 2 - Medlemmer 
Stk.1
Som gruppe 1-medlemmer af DLO kan optages selvejende daginstitutioner, 
puljeordninger og private daginstitutioner samt øvrige fysiske og juridiske 
personer, som driver daginstitutioner eller institutions-
lignende dagtilbud til børn og unge - under ét kaldet dagtilbud. Dagtilbudet 
skal have et socialpædagogisk sigte og være i henhold til gældende lovgiv-
ning.

Stk.2
Gruppe 2-medlemmer omfatter alle de dagtilbud, som er medlem af en or-
ganisation, der er optaget som medlem af DLO, jfr. §2, stk. 4.

Stk.3
Som gruppe 3-medlemmer kan andre enkeltpersoner ligeledes optages som 
personlige medlemmer med rettigheder som anført i § 3.

Stk.4
Som gruppe 4-medlemmer kan i hvert enkelt tilfælde efter bestyrelsens 
godkendelse optages foreninger/organisationer/virksomheder som organi-
sationsmedlemmer, når disse har til formål at oprette og medvirke til driften 
af selvejende/private daginstitutioner, for så vidt foreningen/organisationen/
virksomheden repræsenterer flere daginstitutioner/dagtilbud, og organisati-
onen vil udvise god kollegialitet overfor de øvrige organisationer og DLOs 
arbejde som helhed.

Stk.5
Som gruppe 5-medlemmer kan kommunale dagtilbud optages som med-
lem.

Stk.6
Derudover kan som gruppe 6-medlemmer andre foreninger/personkredse, 
der vil støtte DLOs formål, optages som medlem - hvilket kræver bestyrel-

Daginstitutionernes
LandsOrganisation 
Vedtægter
 Som vedtaget på DLOs Landsmøde den 25. november 2016 i Vejle

sens godkendelse i hvert enkelt tilfælde. De nærmere betingelser – herun-
der kontingent – fastsættes i hvert enkelt tilfælde af bestyrelsen.

Stk.7
Enhver, der i henhold til vedtægternes §2, stk.1-6 ønsker optagelse i DLO, 
kan ved skriftlig henvendelse til sekretariatet anmode om optagelse som 
medlem. Optagelsen træder i kraft, når bekræftelse er modtaget og kontin-
gentet er indbetalt.

Stk.8
Udmeldelse kan kun ske skriftligt til udgangen af et kalenderår og med 
mindst 3 måneders varsel.

Stk.9
En enig bestyrelse er berettiget til at beslutte at ekskludere en organisation, 
en institution eller en enkeltperson, der er medlem af DLO i henhold til stk. 
1-6, hvis bestyrelsen vurderer, at medlemmet har udvist en adfærd, der 
kompromitterer DLO, har optrådt illoyalt over for DLO, herunder DLO`s be-
styrelse eller landsformand eller har optrådt ukollegialt over for andre med-
lemmer af DLO eller personer, der er valgt til at bestride tillidsposter i DLO 
eller har handlet i strid med DLO`s værdigrundlag.
Eksklusionen skal meddeles det ekskluderede medlem skriftligt af landsfor-
manden på bestyrelsens vegne og har gyldighed fra og med underrettelses-
tidspunktet. 
En eksklusion kan uden opsættende virkning prøves på førstkommende 
Landsmøde.

§ 3 - Kontingent 
Stk.1
Hvert medlem betaler et årligt kontingent, hvis størrelse fastsættes hvert år 
af bestyrelsen. Kontingentet består af et grundbeløb samt et beløb pr. barn. 
DLOs medlemmer bliver orienteret om evt. ændringer i kontingentets stør-
relse inden 1. september.

Stk.2
Der findes i DLO følgende medlemsformer, som betaler kontingent således:
Gruppe 1-medlemmer, hvor medlemmet til DLO betaler et årligt kontingent 
pr. barn og får følgende:
- Serviceydelser i form af DLOs børnepolitiske virke
- Udvidet konsulentbistand
- Kursusvirksomhed
- Medlemsbladet
- Medlemsrabat på DLOs ydelser

For gruppe 1-medlemmer, der er medlem af en organisation, som opfylder 
betingelserne for medlemskab efter § 2, stk. 4, kan der fastsættes et lavere 
kontingent end for de øvrige gruppe 1-medlemmer.

For så vidt angår ydelsen ”Serviceydelser i form af DLOs børnepolitiske vir-
ke” afsættes en del af det samlede medlemskontingent (svarende til kontin-
gentsatsen for organisationstilknyttede medlemmer) på bestyrelsens budget 
for DLOs samlede børnepolitiske virke.

Gruppe 2-medlemmer, hvor medlemmet – via organisationens samlede kon-
tingentindbetaling til DLO - betaler et årligt kontingent pr. barn og får føl-
gende:



- Serviceydelser i form af DLOs børnepolitiske virke

Gruppe 3-medlemmer, hvor medlemmet betaler et af bestyrelsen fastsat 
kontingent og får følgende:
- Serviceydelser i form af DLOs børnepolitiske virke
- Medlemsbladet
-  Mulighed for at deltage i, og være valgbar til organisatorisk arbejde i 

DLO.

Medlem af denne gruppe er enkeltpersoner, der vil støtte DLOs virke.
Bestyrelsen kan vedtage at yde rabat til gruppe 3-medlemmer, der kan do-
kumentere at være pædagogstuderende.

Gruppe 4-medlemmer betaler et samlet medlemskontingent for alle de in-
stitutioner, der organisatorisk er tilknyttet den enkelte organisation.

Organisationsmedlemmer afholder selv udgifter i forbindelse med deres del-
tagelse i DLOs bestyrelses- og landsmøder. Dog afholder DLO udgiften for 
de af DLOs bestyrelsesmedlemmer, der deltager i DLOs landsmøder.

Gruppe 5-medlemmer, hvor medlemmet til DLO betaler et årligt kontingent 
pr. barn og får følgende:
- Serviceydelser i form af DLOs børnepolitiske virke
- Udvidet konsulentbistand
- Kursusvirksomhed
- Medlemsbladet
- Medlemsrabat på DLOs ydelser

For gruppe 5-medlemmer gælder generelt, at disse medlemmer ikke med-
tæller ved opgørelsen af stemmevægt i forbindelse med afstemninger på 
landsmødet, der er DLO øverste myndighed.
For kommunale Gruppe 5-medlemmer gælder at disse efter den enkelte 
DLO-regions afgørelse kan indgå i DLOs organisatoriske arbejde. En repræ-
sentant fra en Gr. 5- medlem kan dog ikke repræsentere kredsudvalget i 
DLOs bestyrelse.

Gruppe 6-medlemmer - andre organisationsmedlemmer efter § 2, stk.6, 
som betaler et kontingent, som bestyrelsen fastsætter.
Organisationsmedlemmer afholder selv udgifter i forbindelse med deres del-
tagelse i DLOs bestyrelses- og landsmøder.

Stk. 3
Et medlem, som udtræder, har ikke krav på tilbagebetaling af kontingent el-
ler få del i DLOs formue.

§ 4 - Regionskredsene 
Stk.1
DLO er organisatorisk opdelt i 5 regioner, der som udgangspunkt følger den 
gældende geografiske opdeling i regioner i Danmark.
Hovedstadsregionen omfatter Bornholms regionskommune samt Færøerne 
og Grønland.

Stk.2
I hver region vælges en kredsbestyrelse, der består af en kredsformand og 
et antal kredsbestyrelsesmedlemmer. Kredsbestyrelsesmedlemmer vælges 
for en periode af 2 år. Det bør tilstræbes, at kun ca. halvdelen af kredsbesty-
relsesmedlemmerne er på valg i samme år.

Der kan vælges 1-2 suppleanter for kredsbestyrelsesmedlemmerne.
Ved opstilling af kandidater skal der tilstræbes et passende geografisk hen-
syn, samt at der blandt kandidaterne er forældrevalgte.

Valgbare er:
- Repræsentanter fra medlemmer i gruppe 1,2,3 og 5
Den enkelte region kan dog beslutte, at kun medlemmer og repræsentanter 
fra gruppe 1,2 og 3 kan være valgbare og stemmeberettigede.

Stk. 3
Ophører et kredsbestyrelsesmedlem med at repræsentere et dagtilbud kan 
vedkommende fortsætte i kredsbestyrelsen via et personligt medlemskab.
Ønsker et kredsbestyrelsesmedlem ikke at gøre brug af denne ret, eller får 

et kredsbestyrelsesmedlem længerevarende forfald indtræder suppleanter-
ne, som er valgt på kredsgeneral forsamlingen jfr. § 4, stk.2.

§ 5 - Generalforsamlinger i regionskredse og procedurer for 
valg af kredsbestyrelser
Stk.1
Kredsbestyrelsen beslutter om valg/udpegning af kredsbestyrelsen skal ske 
efter en skriftlig afstemningsprocedure, jfr. stk.9 og 10.

Kredsgeneralforsamlinger skal af kredsbestyrelsen indkaldes med 1 måneds 
varsel i DLOs tidsskrift, eller ved direkte henvendelse til kredsens medlem-
mer, med angivelse af dagsorden.

Stk.2
Adgang til generalforsamlingen har alle medlemmer af DLO. Andre kan del-
tage efter aftale med kredsbestyrelsen.

Stk.3
Ordinær kredsgeneralforsamling afholdes hvert år inden 15. oktober.
Kredsen kan beslutte en forretningsorden, der principielt skal være i over-
ensstemmelse med vedtægten og som skal godkendes af kreds- udvalget.

Stk.4
Dagsorden for ordinær kredsgeneralforsamling skal blandt andet indeholde:
1. Valg af dirigent
2. Beretning ved kredsformanden
3. Godkendelse af regnskab
4. Indkomne forslag
5.  Valg af kredsbestyrelsesmedlemmer (kan dog ske ved særlig procedure 

jfr. stk.9 og 10)
6.  Valg af suppleant(er) (kan dog ske ved særlig procedure jfr. stk.9 og 10)
7. (Evt.) Valg af revisor. (kan dog ske ved særlig procedure jfr. stk.9 og 10)
8. Eventuelt.

Stk.5
Ekstraordinær generalforsamling indkaldes efter reglerne i stk.1 med 1 må-
neds varsel og afholdes, hvis kredsbestyrelsen finder det nødvendigt, eller 
hvis 1/3 af kredsens medlemmer stiller krav herom ledsaget af en motiveret 
dagsorden. Indkaldelse skal ske senest 14 dage efter, at kravet er fremsat.

Stk.6
Regionskredsens institutionsmedlemmer kan afgive to stemmer. Den/de 
repræsentant(er), der er bemyndiget til at afgive stemme på kredsgeneral-
forsamlingen, skal være medlem af  bestyrelsen/besluttende organ for det 
pågældende dagtilbud.
Gruppe 3-medlemmer kan som enkeltperson afgive én stemme. Der kan 
kun stemmes ved personligt fremmøde.

Stk.7
Forslag, der ønskes behandlet på kredsgeneralforsamlingen, skal af et med-
lem sendes til kredsformanden. Kredsformanden skal modtage forslaget se-
nest 14 dage før kredsgeneralforsamlingen afholdes, jfr. §5, stk.4, punkt 4: 
indkomne forslag.

Stk.8
Personvalg til kredsene foretages ved skriftlig afstemning, hvis blot ét stem-
meberettiget medlem ønsker det. Alle kandidater, som foreslås, skal forin-
den give sit samtykke hertil. Hvis kandidaten ikke er til stede, skal der fore-
ligge skriftligt tilsagn.

Stk.9
Som alternativ valgprocedure kan kredsbestyrelsen afvikle en skriftlig proce-
dure for opstilling af kandidater og skriftlig valgprocedure vedr. valg af en 
kredsbestyrelse, iht. regler, som vedtages af kredsudvalget, og som skal 
forefindes skriftligt.

Stk.10
De af kredsudvalget vedtagne regler og procedurer vedrørende skriftligt 
valg af kredsbestyrelser og urafstemninger, skal til enhver tid indeholde føl-
gende:
-  Ethvert medlem af gruppe 1 og 2 og evt. gruppe 5 inden for regions- 
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kredsens område har to stemmer.
- Ethvert gruppe 3-medlem inden for kredsens område har én stemme.
-  Der indhentes forslag til kandidater hos samtlige af kredsens medlem-

mer.
-  Der gennemføres ved urafstemning et valg af de opstillede kandi- dater.
- Kredsen kan frit opstille kandidater.
-  Det skal fremgå af valglisten, hvilken medlemsgruppe kandidaten tilhø-

rer, og i givet fald hvilken institution/organisation vedkom mende repræ-
senterer. Ved opstilling af gruppe 3-medlemmer skal det oplyses, hvor 
vedkommende er bosiddende.

-  Kredsudvalget drager omsorg for, at der årligt afholdes kredsgene- ral-
forsamling i evt. inaktive kredse.

-  Evt. aftaler mellem to eller flere kredse om valgbarhed og stem- meret, 
jfr. §5, stk.11, skal fremgå af valglisten.

Stk.11
Såfremt det på trods af afholdelse af kredsgeneralforsamling og/eller gen-
nemførelse af skriftlig valgprocedure ikke har været muligt at etablere en 
kredsbestyrelse, drager kredsudvalget omsorg for, at amtet/kredsen inddra-
ges under en naboregion.

Hvis der forefindes ét valgbart og valgt kredsbestyrelsesmedlem, er det det-
te medlem, der afgør hvilken anden region, kredsen sammenlægges med. 
Den “modtagende” region er i et sådant tilfælde for- pligtet til at udvide sin 
kredsbestyrelse med den pågældende person fra den ikke-aktive kreds – for 
så vidt angår den resterende periode af vedkommendes valgperiode. Efter 
denne valgperiodes udløb kan vedkommende opstille som valgbar kandidat 
ved førstkommende kredsgeneralforsamling/valgprocedure.

§ 6 - Kredsbestyrelsens arbejde 
Stk.1
Kredsbestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og konstituerer sig 
selv. Kopi af forretningsordenen og ajourført bestyrelsesliste skal indsendes 
til DLOs sekretariat, der i fornødent omfang forelægger forretningsordener 
som efterretningssager for kredsudvalget.

Stk.2
Kredsbestyrelsen fastsætter selv, hvorledes kredsens arbejde skal strukture-
res. Kredsens formand giver til DLOs kredsudvalg en skriftlig rapport om 
kredsens aktiviteter i det forløbne år samt kopi af revideret regnskab umid-
delbart efter kredsgeneralforsamlingen.

Stk.3
Kredsens økonomi hviler på den andel af kontingentet i DLO, som efter ind-
stilling fra kredsudvalget fastsættes af bestyrelsen, samt indtægter som 
kredsen selv skaffer sig. Kredsen er ansvarlig for sin egen økonomi.

§ 7 - Kredsudvalget 
Stk. 1
Kredsudvalget består af max. 3 repræsentanter udpeget af hver enkelt regi-
onskreds.

Stk.2
Kredsudvalget konstituerer sig med en formand og en næstformand.

Stk.3
Kredsudvalget holder mindst 4 ordinære møder pr. år.

Stk 4.
Kredsudvalget vælger 3 bestyrelsesmedlemmer og et antal suppleanter til 
DLOs bestyrelse, jfr. § 10, stk. 1. Der kan maximalt vælges 1 repræsentant 
fra den enkelte regionskreds. En repræsentant fra et Gr. 5-medlem kan ikke 
repræsentere kredsudvalget i DLOs bestyrelse. Valgperioden er 2 år, med 
mulighed for genvalg.

Nærmere retningslinjer for kredsudvalgets arbejde fastlægges i en af kreds-
udvalget godkendt forretningsorden.

Stk. 5
Kredsudvalget varetager under ansvar overfor bestyrelsen følgende af DLOs 
aktivitetsområder:

- Konsulenttjeneste
-  DLOs øvrige servicevirksomhed (kurser, konferencer, varesalg/for- lags-

virksomhed etc.)
- Regionalt (kreds)arbejde

Kredsudvalgets økonomi hviler på den andel af kontingentet i DLO, som ef-
ter indstilling fra kredsudvalget fastsættes af bestyrelsen, samt indtægter 
som kredsudvalget selv skaffer sig.
Kredsudvalget er ansvarlig for sin egen økonomi.

§ 8 – Organisationerne
Organisationerne er alle de organisationer, som iht. § 2, stk. 4 er optaget 
som organisationsmedlemmer.

§ 9 - Organisationsudvalg 
Stk. 1
Alle organisationer, der iht. § 2, stk. 4 er optaget som organisationsmed-
lemmer indgår i et organisationsudvalg, der bl.a. er valgforum for valg til 
DLOs bestyrelse.

Stk. 2
Organisationsudvalget fastsætter selv sin forretningsorden.

Organisationsudvalget vælger 3 repræsentanter og et antal suppleanter til 
DLO`s bestyrelse.

Bestyrelsesmedlemmerne skal søges valgt blandt politisk valgte repræsen-
tanter i organisationerne. Hvis dette ikke er muligt, kan Organisationsudval-
get i stedet for den ene af de 3 repræsentanter, der skulle vælges som poli-
tisk repræsentant, vælge en embedsmand fra en af de organisationer, der 
er berettiget til at få valgt politiske repræsentanter til bestyrelsen.
Der kan til bestyrelsen højest vælges ét bestyrelsesmedlem fra samme orga-
nisation. Stk. 3
Organisationerne betaler selv udgifterne til organisationsudvalgets arbejde.

§ 10 - Bestyrelsen 
Stk.1
Bestyrelsen består af:
- Landsformanden,
- 3 bestyrelsesmedlemmer valgt af organisationsudvalget, jfr. § 9, stk. 2.
- 3 bestyrelsesmedlemmer valgt af kredsudvalget, jfr. § 7, stk. 4.

Valgperioden er 2 år. Genvalg er muligt.
Bestyrelsen kan i særlige tilfælde dispensere fra bestemmelsen i § 9, stk. 2, 
3. afsnit.

Stk.2
Bestyrelsen beslutter ved simpelt stemmeflertal og er kun be slutningsdyg-
tig, når mindst 4 af dens medlemmer er til stede. I tilfælde af stemmelighed 
er formandens – eller ved dennes forfald, 1. subsidiært 2. næstformandens 
stemme afgørende.

Stk. 3
Ved et bestyrelsesmedlems forfald såvel i enkeltstående tilfælde som ved 
længere varende forfald kan suppleanten give møde i bestyrelsen med et 
bestyrelsesmedlems rettigheder, herunder udøvelse af stemmeret.

Stk. 4
Bestyrelsen afholder mindst 4 ordinære bestyrelsesmøder om året.
Endvidere kan landsformanden eller en næstformand, ved landsformandens 
forfald, indkalde til ekstraordinært møde, når dette skønnes nødvendigt. 
Ekstraordinært møde skal også indkaldes, hvis mindst 1/2 af bestyrelsens 
medlemmer fremsætter skriftlig anmodning herom til sekretariatet, med an-
givelse af de emner, som ønskes behandlet.

Stk. 5
DLOs bestyrelse varetager DLOs børnepolitiske arbejde og forestår DLOs ge-
nerelle interessevaretagelse. Herunder forestår bestyrelsen forhandling ved-
rørende socialpædagogisk og børnepolitisk arbejde med Regeringen, Folke-
tinget og overordnede myndigheder samt endvidere med landsdækkende 
organisationer og medarbejderorganisationer m.v. DLOs bestyrelse kan ud-
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delegere sin kompetence til arbejdsgrupper, der under ansvar overfor besty-
relsen forestår forhandlinger, initiativer, møder m.v. på bestyrelsens vegne.

Stk.6
Bestyrelsen konstituerer sig med en 1. og en 2. næstformand, der udpeges 
af og blandt henholdsvis organisations- og regionsrepræsentanterne. Besty-
relsen beslutter hvem der skal være hhv. 1. og 2. næstformand.

Stk. 7
De to næstformænd udgør sammen med landsformanden et formandskab.

Landsformanden træffer mellem bestyrelsesmøderne alle fornødne beslut-
ninger, under ansvar overfor bestyrelsen. Såfremt landsformanden i denne 
forbindelse konfererer med resten af formandskabet er landsformanden 
forpligtet til at inddrage begge næstformænd.
Bestyrelsen fastlægger løbende hvordan formandskabets arbejde strukture-
res og organiseres.

Stk. 8
Hvis landsformanden afgår i en valgperiode, er 1. næstformanden konstitu-
eret for resten af perioden indtil førstkommende landsmøde. I sådanne til-
fælde konstituerer bestyrelsen sig med en 1. og en 2. næstformand, jfr. stk. 
6.

Stk. 9
Bestyrelsens økonomi hviler på den andel af kontingentet i DLO, som efter 
indstilling fra kredsudvalget og organisationsudvalget fastsættes af bestyrel-
sen, samt indtægter som bestyrelsen selv skaffer sig.
Det er et grundprincip i DLOs økonomistyring, at der til Bestyrelsens politi-
ske arbejde afsættes et bestemt kronebeløb pr. barn i medlemsinstitutioner, 
som betales af medlemmerne i såvel gruppe 1 som gruppe 2.

Bestyrelsen er ansvarlig for sin egen økonomi.

§ 11 - Landsmødet 
Stk.1
Der afholdes ordinært landsmøde inden udgangen af november måned i 
lige årstal. Alle medlemmer har adgang til at deltage i, og ytre sig på, DLOs 
landsmøde.

Bestyrelsen kan beslutte, at der skal afholdes ekstraordinært landsmøde. 
Indkaldelse, med angivelse af dagsorden, sker med mindst 6 ugers varsel i 
DLOs medlemsblad eller ved direkte meddelelse til medlemmerne.

Stk.2
Følgende er stemmeberettigede deltagere i DLOs landsmøde: Hver regions-
kreds, jfr. § 4, stk. 1.
Hvert organisationsmedlem, jfr. § 2, stk. 4.
Hver regionskreds hhv. hvert organisationsmedlem udpeger en stemmebæ-
rer til udøvelse af regionskredsens hhv. organisationens stemmer.
Stemmevægten beregnes ud fra det antal børn hver regionskreds hhv. orga-
nisation repræsenterer.

Dog kan de børn, hvis stemmevægt medregnes for organisationerne, ikke 
tælles med for regionerne, uagtet institutionens medlemskab i gruppe 1.
Stemmevægtene opgøres af sekretariatet forud for landsmødet.

Stk.3
Dagsordenen på landsmøder er:
1. Valg af dirigent.
2. Aflæggelse af beretning ved landsformanden (til orientering).
3. Godkendelse af DLOs overordnede økonomi.
4. Behandling af indkomne forslag.
5. Valg af landsformand for de kommende to år.
6. Valg af revisor.
7. Eventuelt.
Bestyrelsen beslutter, hvor landsmøder afholdes. Stk.4
Som landsformand kan landsmødet vælge enhver kandidat, som er indstil-
let enten af bestyrelsen, kredsudvalget, organisationsudvalget, organisatio-
nerne eller regionskredsene.
Landsformanden kan ikke samtidig med hvervet som landsformand i DLO 

bestride poster eller hverv i nogle af de organisationer, der er medlem af 
DLO, jfr. § 2, stk. 4 el. 6.

Stk.5
Forslag, der ønskes behandlet på landsmødet, stiles til landsformanden og 
sendes til sekretariatet, hvor det skal være modtaget senest 4 uger før 
landsmødets afholdelse. Forslaget skal være udsendt til regionskredse og or-
ganisationer senest 14 dage før mødet.
Forslag til vedtægtsændringer skal sendes til landsformanden senest 2
måneder før landsmødet. Vedtægtsændringsforslag skal udsendes til orga-
nisationer og regionskredse senest en måned før mødet.

Stk.6
Landsmødet træffer beslutninger ved simpelt stemmeflertal, idet hver enkelt 
stemmeberettiget regionskreds hhv. organisation – efter en matematisk ud-
regning foretaget på forhånd - tillægges stemmevægt som anført i stk. 2. 
Hvis der er regionskredse, som ikke har nogen bestyrelse, medtælles denne 
regionskreds` antal børn i medlemsinstitutionerne på kredssiden, således at 
de indgår i de øvrige regionskredses stemmevægte.

Der kan kun stemmes ved personligt fremmøde og således ikke ved fuld
magt. Dog undtaget en kredsbestyrelse som ingen kredsbestyrelse har. I så 
fald tillægges stemmevægten en eller flere af de repræsenterede regions-
kredse – efter kredsudvalgets bestemmelse.

§ 12 - Økonomi 
Stk.1
Bestyrelsen er ansvarlig for, at der løbende udarbejdes, følges op på og god-
kendes såvel budgetter som periode og årsregnskab.

Stk.2
DLO tegnes af landsformanden, en af næstformændene samt et bestyrel-
sesmedlem (der repræsenterer den anden gruppe end den pågældende 
næstformand (hhv. organisationerne og regionskredsene).

Stk.3
Ved køb, salg eller pantsætning af fast ejendom kræves underskrift af 
landsformanden og/eller næstformændene samt to andre bestyrelsesmed-
lemmer.

Stk.4
DLO hæfter kun ved sin formue for bestyrelsens og kredsudvalgets disposi-
tioner.

Stk.5
DLO’s regnskabsår er kalenderåret.

Stk.6
Regnskabet revideres af en statsautoriseret revisor valgt af landsmødet

§ 13 - Vedtægtsændring 
Stk.1
Ændring af disse vedtægter kræver, at 2/3 af den ved landsmødet repræ-
senterede og stemmeberettigede stemmevægt (organisationer og regions-
kredse) stemmer for ændringen.

Stk.2
Bestemmelse om, at DLO opløses, kan kun vedtages på et landsmøde, som 
er særligt indvarslet med det formål. En gyldig beslutning om ophævelsen 
kræver, at 2/3 af den ved landsmødet repræsenterede og stemmeberettige-
de stemmevægt (organisationer og regionskredse) stemmer herfor. For at 
denne beslutning om DLOs ophævelse er gyldig, skal et nyt landsmøde be-
kræfte beslutningen ved stemmeflerhed senest to måneder efter, at lands-
mødet første gang besluttede ophævelsen af DLO.

Stk.3
Samtidig med endelig vedtagelse om opløsning af DLO træffes bestemmel-
se om til hvilke beslægtede formål de midler, som tilhører DLO, skal over-
drages. Midlerne er såvel fri kapital som for eksempel i fonde.

Vedtaget på repræsentantskabsmøde i Vejle d. 25. november 2016.
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Alle taler om robusthed og vi skal ikke 
være svage og sårbare. Hvad vil det sige 
at være robust? Når begrebet robusthed 
bruges i forskellige sammenhænge, hand-
ler det om at kunne stå imod, at kunne 
tåle noget. En robust plante kan tåle lidt 
af hvert. Den er ikke sart. Det kan godt 
være, den ser sart ud og lægger sig ned 
for vinden, men den rejser sig igen. Det er 
blomstens genetik og pleje, der resulterer, 
i at den besidder nogle egenskaber, som 
gør, at den kan klare sig og betegnes som 
robust.

For at kunne agere som og for at kun-
ne være et robust barn skal barnet inde-
holde en masse selvværd og tro på, at ver-
den kan magtes. Ikke på sådan en måde 
at barnet kommer til at tromle andre 
børn, men på en måde så barnet har mod 
på at begå sig. Robusthed kan også være 
evnen til at kunne klare modgang og at 
kunne tænke og se situationer på andre 
måder.

Børn kan komme til at fremstå svage, 
hvis de bryder sammen, når de møder ud-
fordringer, som de ikke magter. Når de for 
eksempel ikke er i stand til at se, der kan 
være andre måder eller muligheder at kla-
re udfordringen på. 

Når jeg møder børn, som betegnes 
som robuste, er det ofte børn som kan 
sætte plan B i gang, hvis plan A ikke dur. 
De giver ikke op, de kan godt agere stæ-
digt og vedholdende, blive kede af det el-
ler vrede, og give højlydt udtryk for deres 

Psykologklummen

frustration. De har en tro på, at der må 
kunne gøres noget og kæmper videre. De 
lader sig ikke slå ud af modgang. De tør 
lade sig inspirere, hente hjælp og derved 
få øje på nye ideer og muligheder. 

Hvordan får vi robuste børn?
Hvordan styrker vi dem til at kunne klare 
sig – også i modgang?

At blive hørt og støttet i at være sig selv 
er et skridt på vejen. At opleve, at man er 
god nok i nogle sammenhænge, kan gøre, 
at barnet kan overføre den erfaring og 
bruge det i andre situationer. Derved kan 
barnet udvikle en tro på sig selv. 

Børn skal have gode rollemodeller. Vi 
voksne er ikke altid så gode til at tænke 
højt, når vi selv møder udfordringer. Hvis vi 
som voksne står i et dilemma, eksempelvis 
når vi i forbindelse med madlavningen op-
dager, at vi ikke har flere ris og tænker: så 
bruger jeg bare pasta i stedet. Den slags 
iværksættelse af plan B siger vi sjældent 
højt. Børn kan have en opfattelse af, at de 
voksne altid kan klare de udfordringer, 
som de møder, fordi de ikke involveres i de 
tanker og overvejelser som er gået forud 
for at løse et problem. Der er masser af 
udfordringer som børn ikke skal involveres 
i, men små udfordringer i hverdagen kun-
ne måske godt tænkes højt?

Nogle gange foreslår jeg forældre at gå 
ind i et supermarked, som de ikke kender, 
sammen med deres børn og gøre det til et 
fælles anliggende at finde de varer, de skal 

købe. Det er en sand udfordring for alle, 
fordi varerne ikke ligger der, hvor man 
måske havde forventet.

Her kommer børnene på arbejde, og 
de fleste børn synes det er sjovt. Ved fæl-
les hjælp kan frustrationen over, hvor va-
rerne ligger, overvindes, og det er værd at 
gøre sig erfaringer med. Når børn oplever 
at tage del i den udfordring, at den voks-
ne ikke kommer med en løsning på et split 
sekund, bliver udfordringen aktiv på en 
anden måde. For barnet bliver der et for-
mål i at tænke selv og tænke i andre ba-
ner. 

Forleden dag var jeg på besøg i en bør-
nehave, og jeg spurgte personalet, hvor-
dan de ville beskrive et robust barn. Pæda-
gogerne svarede, at det er, når et barn tør 
give sig i kast med noget nyt; når barnet 
kan magte udfordringer. De henviste til et 
citat som de har malet på væggen i insti-
tutionen. Der står: 
”Det har jeg ikke prøvet før, så det kan 
jeg sikkert godt”. 

Citat: Pippi Langstrømpe. 

Var Pippi en robust figur?

Robusthed

Susanne Boëtius
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For første gang uddeles en pris, der hæd-
rer dagtilbudsområdet. Årets dagtilbuds-
pris er en pris, som skal sætte fokus på 
det særlige og vigtige arbejde, der hver 
dag foregår hos landets dagplejere og 
dagtilbud. Prisen er et initiativ fra Børne- 
og socialministeriet, BUPL og FOA som 
med Årets Dagtilbud ønsker at fremhæve 

Årets dagtilbud
Eksperimentalinstitutionen 
på Amager modtager prisen som

AF SANNI MARIA P KORSGAARD FOTOS: BØRNE- OG SOCIALMINISTERIETS PRESSE

et dagtilbud eller en dagplejer, som har 
gjort en særlig indsats. 

Prisoverrækkelsen  en festlig dag i 
børnenes tegn
Selve prisoverrækkelsesdagen var en fest-
lig dag, hvor børnene var med hele vejen. 
Eksperimentalinstitutionens leder Jane 

Weltz havde fra starten sagt til alle de pro-
minente gæster, at talerne skulle være 
korte og i børnehøjde, så børnene kunne 
være med. Da alle var samlet bød hun vel-
kommen og fortalte børnene. “I dag har 
vi fået gæster fordi der er nogen, som har 
besluttet af vi er landets bedste børnehave 
- men det vidste vi jo godt i forvejen”. 
“Jahhhh”, sagde børnene, fortæller hun. 

Det var også børnene, der viste børne-
minister Mai Mercado rundt i institutio-
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Årets dagtilbud

er en anledning til at sætte fokus på 
værdien af det gode pædagogiske 
arbejde og vil også have fokus på at 
videreformidle gode eksempler fra 
de indstillede daginstitutioner og 
dagplejer til inspiration og nytte for 
andre. Prisen uddeles af Børne- og 
socialminister Mai Mercado og med 
prisen følger 5.000 kr., som kan 
bruges til en fest for børn og voks-
ne, nye legeredskaber eller noget 
helt tredje.

I alt 66 dagtilbud og dagplejere er 
siden december 2016 blevet indstil-
let til Året dagtilbud, deraf var tre 
dagtilbud, Børnehuset Tudsen i Ru-
dersdal Kommune, Børnehuset Trol-
le i Aarhus Kommune og Eksperi-
mentalinstitutionen i København 
valgt ud som de nominerede. Ved 
tildelingen af prisen blev der i år 
lagt vægt på følgende:

•  arbejdet med at skabe gode og 
trygge læringsmiljøer

•  et stærkt fagligt blik for børnenes 
relationer

•  pædagogisk arbejde, som tager 
udgangspunkt i et børneper-
spektiv

Her gør DLOs medlemsinstitution 
Eksperimentalinstitutionen en helt 
særlig indsats indenfor hver af de 
tre temaer derfor gik prisen til dem. 

Årets Dagtilbud

nen, og efter talerne var der bestilt un-
derholdning af Amagers lokale 
spasmager, den natur- og dyreelskende 
entertainer Sebastian Klein. “Det gjorde 
han virkelig godt”, bemærker Jane Weltz. 
“Det var humoristisk i børnehøjde og un-
derholdende, og mange af børnene kom 
op og blev en del af showet”. Efter fro-
kost kom isbilen kimende, og så var der is 
til alle børn. 

Lene Lind  først og fremmest 
relationsarbejde af høj kvalitet
Tidligere leder og den oprindelig ophavs-
kvinde til Eksperimentalinstitutionen Lene 
Lind er glad og begejstret for prisen. “Det 
er jo fantastisk, at vi får sådan en pris på 
samme tid, som der blæser helt andre pæ-
dagogiske vinde fra magthaverne. Eksperi-
mentalinstitutionen står først og fremmest 
for relationsarbejde af høj kvalitet”, siger 
hun. Også den nuværende leder Jane 
Weltz er selvfølgelig glad og stolt over at 
have modtaget prisen, men egentlig er hun 
endnu mere glad for den stigende bevå-
genhed, 0 - 6 års området er begyndt at få. 
“At politikere og forskere har fået øjnene 
op for, hvor vigtigt det er at fokusere på 
barnets første leveår. Det er jo noget af 
det, vi har arbejdet med i mange år”, for-
tæller hun. Det havde hun da også en snak 
med børneministeren om, da hun var der 
til prisoverrækkelsen. “Vi var sådan set til-
syneladende meget enige”, fortæller Jane 
Weltz. “Hun gik også stærkt ind for tanken 
om inklusion og om at arbejde præventivt, 
men om hun så handler på det også, det er 
jo så det næste...”

I Eksperimentalinstitutionen får de ofte 
de visiterede børn helt ned fra 7 - 8 måne-
dersalderen og erfaringen er, at jo tidlige-
re, de får dem, jo højere succesrate er der. 
Det er det lange seje træk, der sætter flest 
spor. Kommer de først som 5 årige, er der 
grænser for, hvor langt man kan nå med 
både børn og forældre. Det er børn og 
forældre, som ofte kommer med rigtig 
mange oplevelser af at føle sig forkert, 
misforstået og stemplet de steder, de har 
været. “Og det er ikke, fordi jeg siger, at 
de ikke er dygtige, der hvor de kommer 
fra”, fortæller Jane Weltz, “men har de 
ikke de strukturelle og faglige ressourcer, 
der skal til for at arbejde med disse famili-
er, så vil udfaldet ofte blive sådan”.

Jane Weltz  en god normering og 
høj faglighed
Det kræver noget særligt at arbejde med 
disse familier, derfor er normeringerne i 
Eksperimentalinstitutionen da også ganske 
anderledes end i en almindelig daginstitu-
tion, ligesom der løbende er fokus på fag-
lighed og opkvalificering. “Hvis mit perso-
nale skal kunne holde til deres arbejde, er 
det vigtigt, at vi bevarer en høj faglighed 
via personalemøder, hvor vi kan sparre 
med hinanden, supervison, løbende kurser 
og inspiration udefra”, fortæller Jane 
Weltz. Fx er de blandt andet inspireret af 
Susan Harts neuropsykologiske teorier og 
metoden theraplay. “Vi har nogle børn, 
som, når de kommer her, helt har opgivet, 
at den ydre verden vil dem, fordi de aldrig 
er blevet spejlet relevant. De udvikler nog-
le overlevelsesstrategier eller forsvarsme-
kanismer, som vi skal ind og lukke op for 
og begynde at ændre. Her har vi erfaret, 
at en terapeutisk legetilgang kan være en 
god måde at nå ind til barnet på”. 

Men hvad er det Eksperimental
institutionen er så gode til? 
På prisen står der nogle begrundelser for, 
at Eksperimentalinstitutionen blev valgt. 
En af begrundelserne er: Et tæt forældre-
samarbejde i form af partnerskaber. “Jeg 
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er meget glad for, at vi er begyndt at bru-
ge begrebet partnerskaber i stedet for for-
ældresamarbejde. Med partnerskaber ty-
deliggør vi, at forældrene selvfølgelig er 
og skal være part i sagen. Vi kan simpelt-
hen ikke udrette noget, hvis ikke vi har 
forældrene med!” præciserer hun. “For os 
er det så vigtigt, at vi mener det helt ned 
til sokkeholderne, når vi siger, at alle for-
ældre gør det bedste, de kan, med de res-
sourcer de nu engang har, og at det er 
dem, der er eksperter i deres egne børn”. 

Stærke inkluderende børnefællesska-
ber, hvor børnene støtter hinanden, bliver 
også nævnt som en begrundelse for ud-
vælgelsen. Når de i Eksperimentalinstituti-
onen arbejder med inkluderende børne-
fællesskaber, handler det blandt andet om 
at hjælpe børnene med at se hinandens 
ressourcer. “Vi bruger meget det at itale-
sætte det, der er svært, at vi alle har noget 
vi skal øve os på - både børn og voksne. 
Men vi italesætter også de ting, der lykkes, 
når et barn har udviklet sig. Fx når et barn 
er blevet bedre til at blive i en leg. Her kan 
vi godt finde på at evaluere sammen med 
børnene, og faktisk er den sparring og ac-
cept, de får af hinanden, mindst ligeså vig-

er en integreret institution, med 
plads til 62 børn i alt. 

Børnene er fordelt på to vugge-
stuegrupper med 10 børn og tre 
børnehavegrupper med 14 børn. 
Der er i alt 25 personaler ansat; alle 
uddannede pædagoger. 

50 procent af børnene er visitere-
de til behandlingspladser, mens re-
sten er lokale børn fra området. 
De visiterede børn kommer typisk 
fra hjem med psykosociale vanske-
ligheder, som viser sig hos barnet i 
form af tilknytningsproblematikker, 
koncentrationsbesvær, sociale van-
skeligheder, uro, angst m.v. 

Hver pædagog er primærpæda-
gog på tre eller fire børn, hvoraf et 
eller to af børnene er visiteret, mens 
de andre er børn fra nærområdet. 

Personalet sparrer med hinanden 
i det daglige. 

Derudover har de supervision, be-
handlermøder og en ekstern super-
viser tilknyttet.

Eksperimentalinstitutionen blev i 
sin tid startet af tidligere leder og 
pædagog Lene Lind som et forsøg 
med at arbejde målrettet med so-
cialt udsatte familier, hvor ideen er 
at blande velfungerende familier 
med udsatte familier.

I den pædagogiske klassiker For-
stå mig dog! introducerer Lene Lind 
begrebet primærpædagogik, som 
er en af kongstankerne i det pæda-
gogiske arbejde. 

Hun er også forfatter til To verde-
ner og På vej - men hvorhen?, der 
beskriver arbejdet med udsatte 
børn yderligere.

Eksperimental 
institutionen

tig som den, de får af os voksne. På den 
måde træner vi børnene i at se hinanden 
og bemærke egne og hinandens succeser. 
I det hele taget arbejdes der meget med 
børnenes forskelligheder som en styrke. Fx 
vil børnene fra de velfungerende hjem 
ofte have et bedre ordforråd og være bed-
re til at kommunikere og sætte ord på 
tanker og følelser. Det kan de udsatte 
børn lære af i de samtaler, de har indbyr-
des. Vi forsøger altid at gribe de samtaler 
der opstår og aldrig lukke ned, hvis et 
barn begynder at fortælle om noget der-
hjemmefra. Det kan være et barn, der 
kommer og fortæller, at far var mærkelig i 
går, han var fuld og sparkede til køleska-
bet, så kan et af de andre børn måske fin-
de på at spørge barnet om det var bange, 
og på den måde kan de have nogle sam-
taler, hvor de lærer en hel masse af og om 
hinanden.” Sådan afslutter Jane Weltz, 
der uden tvivl ville kunne tale endnu læn-
gere om Eksperimentalinstitutionens 
spændende arbejde og tankerne bag, hvis 
ikke det var fordi hun skulle videre til næ-
ste møde. Her fra DLO siger vi tak for 
snakken og et STORT TIL LYKKE MED DEN 
VELFORTJENTE PRIS. 
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Instruktør: Margreth Olin
Original Titel: Barndom
Land: Norway
År: 2017
Tid: 90 min
Dialog: Norsk
Undertekster: Engelsk
Tags: Nordic:Dox 
Award Doc Alliance Award 
Politikens Publikumspris 
Drama!

Efter 90 minutter i selskab med Kristoffer, Ludvig og de andre 
skønne, skønne børn og deres dejlige voksne fra Aurora Waldorf 
Kindergarten i de norske skove er man nærmest rørt til tårer. Jeg 
sad i hvert fald tilbage med en stor klump i halsen og følelsen af, 
«det er lige præcist det her, det hele handler om”. Det som er så 
svært at sætte på formler, måle og værdisætte, men som er så 
fuldstændig fantastisk vigtigt og værdifuldt. 

Tid til leg 
I filmen “Barndom” af den norske dokumentarisk, Margreth Olin 
følger vi børn og voksne et år i denne helt igennem eksemplari-
ske Rudolf Steiner børnehave. Aurora Waldorf Kindergarten, 
smukt beliggende på en gammel gård midt i de norske skove. Der 
bliver lavet mad over bål, spist måltider sammen, holdt i hånd, 
fortalt historier, spillet teater og krybbespil til jul, malet påskeæg, 
udklækket kyllinger, kikket på blåmejser og rådyr, gået ture i den 

Film på vej: Barndom

AF SANNI MARIA P KORSGAARD

“Barndom” et poetisk og rørende portræt af barndommen, når den er bedst  

Filmen alle 
politikkere burde se!
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storslåede natur, knyttet venskaber, krammet, grint, sunget og 
grædt og så selvfølgelig leget, leget og leget. Ja, pædagogerne 
har sågar ind i mellem tid til at strikke, mens børnene leger.  

Vi følger især et helt fantastisk menneske nemlig pædagogen, 
hvis norske navn jeg desværre har glemt, og hans fine, fine pro-
jekt, med kærligt, omsorgsfuldt og indfølende at følge en lille 
gruppe af seks årige, i deres sidste år i børnehaven, inden de for-
lader børnehavens trygge rammer og skal i skole. Han er pæda-
gogen, der i den grad ser barnet, fornemmer og respekterer dets 
virke- og legelyst og forstår, at møde barnet med alle dets følelser 
og fantasier. Han forstår ligeså stille at gå bagerst, ved siden af og 
forrest og vise dem en vej uden at føre dem. Fx når han tager 
dem med i skoven for at finde kæppe til deres kæpheste, som de 
senere skal snitte barken af, pudse, male, sy hoveder til, give 
manker, navngive, og som de til sidst kan ride rundt på på børne-
havens legeplads, mens de yngre børn beundrende ser til og må-
ske også får lov til at ride en tur. 

Et romantiseret barndomsportræt
Det lyder måske som et meget romantiseret barndomsportræt og 
det er det desværre også, for børnehaven her er nok noget gan-
ske særligt og desværre nok også ved at være en uddøende rase, 
hvis ikke vi passer rigtig godt på. Men særligt på ét punkt adskil-
ler den sig fra andre norske børnehaver. I denne børnehave har 
man nemlig valgt at beholde børnene et år mere i børnehaven, 
inden de skal i skole. 

“Jeg havde brug for at lave en film om barnets livskraft, livs-
lyst, fantasi og indre verden. Alt det der sker i barnet i denne vig-
tige tid i dets barndom. Og især alt det der sker i børns lege”, 
fortæller Margreth Olin til verdenspremieren på CPH dox filmfesti-
vallen, hvor filmen vises for en fuld sal, samt et panel af eksperter 
på området, som efterfølgende diskuterer filmen.  

En politisk protest
“For mig er det også en øm protest ind i en tid, hvor jeg oplever, 
at barndommen går tabt med et forkert fokus. Det er en kom-
mentar til de norske politikkere, der for to år siden besluttede, at 
børn skulle starte et år før i skole. Denne tidlige skolestart har 
ikke vist sig at bære frugt, som man argumenterede for. Børnene 
lærer ikke mere, bedre eller dybere af at komme et år før i skole, 
og der er bestemt heller ikke noget der tyder på, at den sociale 

arv brydes af at komme et år før i skole, hvor der er færre voksne, 
mindre opsyn og et skærpet fokus på kognitive kompetencer”, 
fortæller Margreth Olin med en skarphed i stor kontrast til den 
beskedenhed og mildhed hun udstråler. 

“Jeg kunne vælge at lave en film om de barske realiteter der 
foregår i en skolegård eller gå den modsatte vej og vise det her 
portræt af barndommen fra det sjette til det syvende år, som det 
burde være. Den 6 årige, der pludselig kan se sig selv udefra be-
undret af de mindre børn, med en voksende selvfølelse og tro på 
sig selv. Den seksårige, som er barn på egne præmisser men sta-
dig bliver fuldt guidet og set af omsorgsfulde voksne og som vok-
ser, lærer og knytter stærke venskaber”. 

I den kommende tid skal Margreth Olin rundt i verden og vise 
sin film. Forhåbentlig kan hun være med til at ændre holdningen i 
den værdidebat, der for tiden foregår, ikke kun i Norge og Dan-
mark men faktisk også internationalt, omkring børns leg og læ-
ring. Lad os nu en gang for alle slå fast, at barndommen og legen 
er værdifulde nok i sig selv. Det behøver vi ikke putte en masse 
data, systematik, effektmåling og målrettet læring på for at bevi-
se. Man kan bare sætte sig ned og nyde filmen Childhood, for 
her er beviset på, at børn helt intuitivt og nærmest af sig selv kan 
lege sig til kundskab om sig selv, verden og andre, hvis bare de får 
lov. 

Childhood: 
“Childhood” er en af de 14 nominerede i kategorien Nordic 

Dox Award på CPHDOX festivallen 2017.
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Indtil 2015 har DLO Kredsbestyrelse Nordjylland, ligget i ”dvale” bestående af 
kun et kredsbestyrelsesmedlem til at repræsentere Nordjylland. I sommeren 
2015 prøvede DLO at genetablere Kredsbestyrelse Nordjylland via en generalfor-
samling. Til denne general forsamling, blev der valgt tre nye medlemmer til 
Kredsbestyrelse Nordjylland. 

Det er altafgørende for området, at få en styrket Kredsbestyrelse, der kan 
gøre sin indflydelse og tale vores sag i de større sammenhænge. 

Kom derfor til generalforsamlingen og støt op om et fælles og styrket Nord-
jylland!! Vi har inviteret Peter Grevsen, formand for DLO, til at fortælle om DLO 
i fremtiden.

Hvis du ønsker at gøre din indflydelse gældende i DLO, så stil op til valg til 
kredsbestyrelse i DLO Nordjylland. Ønske om opstilling meddeles ved tilmelding 
til Generalforsamlingen. 

Behov for yderligere oplysninger. her kan man med fordele besøge DLO´s 
hjemmeside www.dlo.dk 

Det er vigtigt, at I gør Jeres respektive bestyrelser bekendt med ovenstående 
generalforsamling. 

Venlig hilsen. 
Bestyrelsesmedlem Institutionsleder Ann Breum Børnehuset 

Sdr. Skovvej. Aalborg og institutionsleder Hanne Høy Larsen, 
Den Selvejende daginstitution Stokrosen, Vestbjerg

generalforsamling 
i DLO Nordjylland 

DAGSORDEN 
1. Velkomst ved Ann Breum 
Institutionsleder Børnehuset 
Sdr. Skovvej 
2. Præsentation af DLO’s nye 
formand Peter Grevsen. Frem-
læggelse af formandens visi-
on om ”DLO i fremtiden”. 
3. Præsentation af DLO Nord-
jyllands kredsbestyrelse. Frem-
læggelse af DLO Nordjyllands 
visioner for fremtiden (Ann 
Breum og Hanne Høy). Her-
under jeres idéer og forslag til 
DLO Nord-jylland for fremti-
den. 
4. Valg til bestyrelsen 

A. Valg af dirigent 
B. Formandsberetning 
C. Godkendelse af regnskab 
D. Indkomne forslag 
E.  Valg af kredsbestyrelses-

medlemmer 
F. Valg af suppleant(er) 
Der skal vælges 5 medlem-
mer, herunder en formand 
samt 1 – 2 suppleanter
G. Evt. 

Deltagere: ledere og bestyrelsesmedlemmer 
Dato: torsdag den 18. maj kl 17.00 – 19.00 
Sted: Mødelokale 9.5, Medicinerhuset, 
Aalborg Universitetshospital, Hobrovej 1822. 9000 Aalborg. 

Tilmelding: Senest: 1. maj 2017 til Ann Breum abcfb@aalborg.dk

Der indkaldes hermed til
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Hvor og hvornår er du uddannet:
1983 fra Jysk Pædagog Seminarium i År-
hus og videreuddannet til cand.pæd. i 
2004 fra Danmarks Pædagogiske Universi-
tet

Hvor er du leder henne:
Jeg har i 23 år været leder af to daginsti-
tutioner i Århus Kommune. Fra første april 
er jeg ansat som pædagogisk leder af en 
nybygget 0-6 års institution i Skødstrup 
ved Århus. 

Hvad er det særlige ved din 
institution
Jeg blev ansat på et meget tidligt tids-
punkt i byggeprocessen. Derfor har jeg 
haft stor indflydelse på sammenhængen 
mellem pædagogikken og de fysiske ram-
mer. Det er en stor institution, men den 
opdeles i to mindre huse med en børneha-
vegruppe på 20 børn og en vuggestue-
gruppe med 12 børn i hvert hus. Husene 
er bundet sammen af fællesareal med fæl-
lesrum, køkken, kontor, mødelokaler m.m. 
Hvert hus skal samarbejde i et team fra 
0-6 år og ikke med opdeling af børneha-
vepersonale og vuggestuepersonale. Bør-
nene er opdelt i vuggestuegruppe og bør-
nehavegruppe, men der skal være et 
stærkt fokus på, at personalet er fleksible i 
forhold til, hvilken aldersgruppe og ar-
bejdsopgaver, der har høj prioritering i en 
given periode. 

Hvilke erfaringer har gjort dig til den 
leder du er i dag:
Jeg har 23 års ledererfaring, hvilket bety-
der at jeg har været igennem rigtig mange 
trends. Mit perspektiv er den pædagogi-
ske fortælling, og jeg har altid fundet hi-
storien om ledelse lidt kedsommelig, selv 

om jeg holder utrolig meget af at være le-
der. Forskellige ledelsesteorier skifter over 
tid, og diverse nye ledelsesåbenbaringer 
har aldrig givet mig den store inspiration.
 
Hvilke tre værdier finder du vigtigt i 
forhold til dit lederskab:
Jeg tror, at begrebet værdibaseret ledelse 
har udhulet sig selv. I stedet bestræber jeg 
mig på at udføre mit arbejde i forhold til 
begrebet Æstetisk ledelse, som tager af-
sæt i en mere filosofisk tilgang til ledelses-
begrebet. Normalt bruger vi æstetikbegre-
bet i forbindelse med billedkunst, 
litteratur, musik eller scenekunst. Men når 
jeg bruger det i forbindelse med ledelse, 
så er det et forsøg på at være en kreativ 
leder, der konstant er på jagt efter nye er-
kendelser. Vi reflekterer og fordyber os, 
hvilket gør os klogere på verden – og på 
os selv. Æstetisk ledelse er først og frem-
mest en lydhør ledelse med brug af andet 
end blot forstanden. Ledelse der også har 
blik for de følelser og anelser, som den 
æstetiske erfaring udspringer af. 

Hvad er en god arbejdsdag for dig:
En god arbejdsdag er en dag, hvor man 
helt ind på kontoret kan mærke en stor 
faglighed og fra sidelinjen kan iagttage, at 
børn og pædagoger trives. Det kan være 
gennem de planlagte og organiserede til-
tag i dagligdagen, eller det kan være de 
små hverdagsepisoder, hvor pædagogerne 
følger børnenes initiativer og spontanitet. 

Hvad synes du er den største 
udfordring i forhold til at være leder:
Jeg vil nævne problematikken med de 
mange tiltag og de mange opgaver, som 
vi skal overkomme i daginstitutionen. Vi 
har en stribe af særlige fokusområder i 

Portræt af en leder
Navn: Birthe Hedegaard Jensen

Aarhus Kommune. Et eksempel er, hvor-
dan den sympatiske tanke om et særligt 
fokus på den tidlige indsats meget nemt 
risikerer at ende som bare ét indsatsområ-
de ud af mange. I gennemførelsen af de 
mange test, koncepter og udviklingsbe-
skrivelser er der en fare for, at vi udsulter 
det pædagogiske arbejde og det pædago-
giske miljø, som skal gøre børnene nysger-
rige og kreative. Vi bruger rigtig meget tid 
på at beskrive ganske velfungerende børn. 
I bestræbelserne på at ville det allerbedste 
ender vi med en uoverskuelig grød af ind-
satsområder, handleplaner, målstyrede til-
tag og test. Når der er mange fokusområ-
der, så mister fokusbegrebet sin 
betydning. Som leder prøver jeg at redu-
cere kompleksiteten for mit personale 
samt gøre mine overordnede ledere op-
mærksomme på, hvilke udfordringer vi 
står i.

Hvad gør du som leder for pleje og 
fastholdelse af personalet
Jeg bestræber mig på at være lydhør, give 
plads til kritik, skabe en demokratisk ar-
bejdsplads, have stor tillid til personalets 
arbejde og skabe en fælles faglig integri-
tet gennem pædagogiske udviklingspro-
jekter og gennem den faglige sparring i 
hverdagslivet. 

Tip til Leder-portræt

Kender du en leder, som Børns 

Hverdag bør portrættere – så send 

en mail til Sanni Maria Korsgaard, 

sannimar@yahoo.dk
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Børneringen,  
www.borneringen.dk

Deutscher Schul- und Sprachverein 
für Nordschleswig
www.dssv.dk

Danske Daginstitutioner,  
www.ldd.dk

Dansk Friskoleforening  
www.friskoler.dk

KFUM Sociale Arbejde i Danmark  
www.kfumsoc.dk

Foreningen De danske 
Børneinstitutioner (i Aabenraa)
Tlf. 73 76 86 90 
www.fd-db.dk

Det Københavnske og Nørrebros 
Asylselskab 
www.asylselskabet.dk

Sammenslutningen af  
Rudolf Steiner Børnehaver 
www.steinerboernehaver.dk

DLOS REGIONER 

DLOs politiske (frivillige) organisation er opdelt i 5 regioner.

Kontaktpersonerne er:
Hovedstadsregionen
Svend Erik Christiansen
Tlf.:5030 5823
Maill: sec@post10.tele.dk

Region Sjælland
Joan Lundfort
Tlf. 55 44 40 31
Mail: joan@lundfort.dk

Region Syd-Danmark 
Eva Djurhuus  
Tlf. 23 32 51 44 
Mail: evd@esbjergkommune.dk  

Region Midtjylland
Kasper Tikjøb Andersen
Tlf.: 29847622
Mail: kasper@galtenbornehave.dk

Region Nordjylland
Ann Breum
Tlf. 98120849
E-mail: abc-fb@aalborg.dk

www.titibo.dk

Foreningen af Kristne Friskoler
Kristne Friskoler
Foreningen af
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