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LEDEREN
AF PETER GREVSEN,

 LANDSFORMAND FOR DLO

peter@grevsen.eu

Er KL ”godt på vej”?
46 kommuner flytter nu børn fra vuggestuen til 
børnehaven, før børnene er fyldt tre år, typisk 
2-3 mdr. før. Denne manøvre er alene for at 
spare penge og er indpakket i fine politiske ord. 

En børnehaveplads er billigere for kommu-
nen end en vuggestueplads, men små børn har 
stadigt meget brug for omsorg og hjælp, flere 
er måske ikke kommet af med bleen og har 
også brug for en middagslur. DLO mener der-
for, at manøvren er kritisabel. Det er vi ikke 
ene om:

Det er en dybt problematisk udvikling, mener 
psykolog og professor ved Danmarks institut for 
Pædagogik og Uddannelse på Aarhus Universi-
tet Charlotte Ringsmose. »Forskning viser, at 
den tidlige indsats er altafgørende i forhold til 
at sikre, at børnene har et ordentligt grundlag 
for den videre læring,« siger hun til Fagbladet 
FOA.

Hun advarer mod konsekvenserne. »At 
kommunerne rykker børn tidligere op i børne-
haven til en lavere bemanding, det er en direkte 
modsætning til det, der virker. Det kan skade 
børnenes udvikling,« siger Charlotte Ringsmose.

KL har i år udgivet en pjece KL - godt på vej - 
Dagtilbuddets betydning med gode landsdæk-
kende pejlemærker for dagtilbuddene:

1.  understøtte alle børns trivsel i trygge og 
omsorgsfulde rammer 

2.  udfordre alle børn, så de lærer, så meget 
de kan, og udnytter deres potentiale

3.  understøtte alle børns muligheder for at 
deltage i meningsfulde fællesskaber, der 
fremmer social mobilitet

4.  kvalificere de pædagogiske indsatser med 
professionel viden, så alle børn oplever 
gode rammer, miljøer og sammenhænge.

Socialministeriet har nu implementeret dette 
arbejde og har bl.a. ud fra samarbejde med 
DLO i denne måned udgivet grundlaget for en 
ny dagtilbudslov. Ministeriet skriver i Stærke 
dagtilbud- alle børn skal med i fællesskabet, at 
”dagtilbuddene skal bidrage til at sikre gode 
vilkår for børnefamilierne, og at der skal være 
trygge og stimulerende læringsmiljøer for bør-
nene”. Jeg synes, at det er et stærkt grundlag 
for børnenes fremtid, som er udsendt og kan 
findes på www.sm.dk.

Jeg håber, at KL får styr på sine medlem-
mer og får de 46 kommuner GODT PÅ VEJ.

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

Er KL ”godt på vej”?

INDHOLD

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

Privatkonference (9.30-16.00)
Odense 30/8 2017 – Odense Mødecenter

Personalejura for arbejdsgiverbestyrelser
Målgruppe: Ledere og souschefer, bestyrelsesmed-
lemmer, bestyrelsesformænd
Odense 13/9 2017 
Børnecenteret Trekanten Rødegårdsvej 89

Sikkerhed på legepladsen v/ Gert Olsen, 
legepladscertificeret konsulent (9.00-15.30)
Målgruppe:  Ledere, bestyrelser, kommunernes 
tekniske forvaltning
København 20/9 2017 – DLO, Officehotel

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

Personalejura for ledere i selvejende og 
private institutioner: (2 dage 9.30-15)   
Aalborg 3+4/10 2017 – Arentsminde Kulturcenter

Lederudviklingssamtalen: (17-20.30)
Kolding 7/11 2017 – Kolding Bibliotek
København 28/11 2017 – DLO, Officehotel

Sommerferielukning i DLO
Sekretariatet er lukket i uge 29 
og 30, dog kan varebestillinger 
foretages på www.dlo.dk 
eller tlf. 4322 7300.

I uge 29 og 30 bedes øvrige henvendelser 
foretaget til dlo@dlo.dk

2 Leder
 Er KL ”godt på vej”?

4 Børn kommer i børnehave selv om de er syge
 Ny undersøgelse fra Børnerådet viser travlhed i familierne.

6 Udfordringer & muligheder
  En analyse af børnene, forældrene og de pædagogiske 
 muligheder i 2010’erne.

9 DLO er daginstitutionernes politiske vagthund
 Nogle af de sager, der rør sig lige nu.

10 At se mennesker gro
 Hanne Risager tilbyder fyraftensmøder i efteråret.

11 Børnenes grundlovsdag 2017
 Sådan gør de i Esbjerg.

12 Konsulentnyt
  Guldkorn. Seniordage og omsorgsdage. 
 Boganmeldelse af Barnets eventyrperler.

14  Gadedrengen fra 
 Vesterbro modtager
 ERNA-prisen
  Dansk Historisk Pædagogisk 
 Forening anerkender Benny 
 Schyttes indsats.

16 Hvad børn ikke ved har de ondt af
 Foredrag med Per Bøge.

18 Vuggestuebørn bliver bedre til sproget
  Sprogforskningsprojekt i Gladsaxe Kommune giver store forbedrin-

ger hos børnene.

19 Hun lærer børn at sige ”amygdala”
  Anette Prehn laver hjernesmart pædagogik.

21 Psykolog-klummen
  Barnets problem i børnehaven er ikke altid et problem i hjemmet.

22 Portræt af en leder
  Troværdighed, menneskelighed og glæde er de tre vigtigste værdier 

for Trine Boel Nielsen.
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AF: MICHAEL BJØRNBAK MARTENSEN (DJ)

Børnerådets nye undersøgelse tager temperaturen på børnehave-
børns oplevelse af balancen mellem familie- og arbejdsliv, og bør-
nenes svar tegner et billede af forældre, der gerne tager en fri-
dag, leger og laver mad sammen med dem. Men forældrenes 
travlhed og arbejde fylder massivt i børnenes fortællinger om 
hverdagen, og særligt når børnene er syge, kniber det for foræl-
drene med at få enderne til at nå sammen.

”Det er helt urimeligt, at det er så udbredt at sende syge børn i 
institution. Vi bliver nødt til at skabe nogle rammer, der gør, at 
børn kan få lov til at være syge, uden at familierne skal opleve det 
som et kæmpe pres. Jeg efterlyser en langt mere aktiv familiepoli-
tik i Danmark, så forældre kan tage de sygedage, som barnet har 
behov for,” siger Børnerådets formand Per Larsen. 

Over halvdelen af alle børn har prøvet at komme syg i børnehave. 
Hvert tiende barn har oplevet det mange gange viser ny undersøgelse 
fra Børnerådet.

Forældrene har travlt
43 procent af børnene for-
tæller, at deres forældre 
har ”rigtig meget travlt”, 
og hver tredje fortæller, at 
deres forældre ikke har 
god tid til at være sammen 
med dem. Det gør dem ty-
pisk kede af det, forvirrede eller bekymrede. 
Selvom både mor og far som oftest har arbejde, viser undersøgel-
sen, at det stadig er mødre, der tager størstedelen af omsorgsop-
gaven med børnene, og at de traditionelle kønsrollemønstre på 
nogle områder lever i bedste velgående. 67 procent af børnene 

Per Larsen.

Børn kommer i børnehave - 

selvom de er syge
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Analysen bygger på kvantitative data fra en spørgeskema-
undersøgelse blandt 531 børn fra 41 daginstitutioner og 
kvalitative data fra interview med 33 børn i 4-6 års-alderen.

Fakta: 

Links:
1.  Undersøgelsen: https://goo.gl/G4rQ4p 
2.  Børnerådets anbefalinger: https://goo.gl/fbVapR

Kilde: Børnerådet

svarer, at mor oftest passer dem, når de er syge, og kun 17 pro-
cent svarer, at far oftest passer dem. Mor tager også oftest en fri-
dag med barnet.

”Det er opsigtsvækkende, at fordelingen stadig er så skæv. 
Danske fædre holder den korteste barsel i Norden, og jeg tror, det 
er et af de steder, vi skal starte med ændringer. Vi ved fra vores 
nordiske naboer, at når fædre tager længere barsel, så bliver det 
også mere almindeligt og acceptabelt, at fædre tager sygedage 
og drager omsorg i hverdagen på lige fod med mødre,” siger Per 
Larsen. 
 
Undersøgelsens hovedresultater:
•  67 procent af børnene fortæller, at de oftest bliver passet af 

mor, når de er syge.17 procent fortæller, at de oftest bliver 
passet af far

•  56 procent fortæller, at de har prøvet at komme i børnehave, 
selvom de ikke var raske. 12 procent har prøvet det mange 
gange. 43 procent fortæller, at forældrene har ”rigtig meget 
travlt”

•  76 procent har prøvet at holde fridag med mor, og 61 procent 
har prøvet at holde fridag med far

•  Over halvdelen af børnene mener, at både mor og far har god 
tid til at være sammen med dem. Dog svarer over hver tredje, 
at deres forældre ikke har god tid til at være sammen med 
dem

•  Forældrenes travlhed gør typisk børnene kede af det, forvirre-
de og bekymrede

•  Tæt på en femtedel fortæller, at de aldrig laver noget sjovt 
sammen med deres forældre
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Børn født i årene 1965-84 fik navnet Ge-
neration X. Den generation af forældre, 
vi har i dag, har fået tilnavnet Generation 
Y. Generationerne betyder muligheder og 
udfordringer - for pædagoger og foræl-
dre. Vi ser her på generationen af børn i 
2017. Hvordan kan vi karakterisere bør-
nene, forældrene, de pædagogiske mu-
ligheder og udfordringer her i midten af 
2010-2020, der konkret handler om sam-
arbejdet i det daglige og i bestyrelsesar-
bejdet?

Rikke Eggert Lauth, der er leder af 
“Profession” i BUPL har fokus på børns 
trivsel i fællesskaber, hvor de kan bruge 
deres fantasi - og på skolen, der er på vej 
ind på daginstitutionsområdet.

Det er vores oplevelse, at nutidens for-
ældre generelt set er meget engagerede 
og ønsker stærke fællesskaber for deres 
børn. Det er positivt og det bedste ud-
gangspunkt for et godt og tillidsfuldt 
samarbejde. Forældreengagementet ses 
også i et stort ønske om samarbejde i ek-
sempelvis bestyrelsesarbejdet i daginstitu-
tionen og i deltagelse i arbejdsdage. Sam-
tidig er forældrene ofte søgende og 
bruger i høj grad pædagogerne til spar-
ring om deres børns opdragelse og gene-

på børneområdet ændrer sig hele tiden

AF: MICHAEL BJØRNBAK MARTENSEN (DJ)

&UDFORDRINGER  
MULIGHEDER

relle trivsel. Også det er positivt, selvom 
udfordringen i det er at få tid til sparring 
med alle, især dem der har mest behov.

Der ligger i samfundet en høj grad af 
individualisering og effektivisering, som 
også afspejles hos børnene og deres for-
ældre. Der er fra politisk hold meget fo-
kus på det enkelte barns udvikling og tid-
lige læring ift. bl.a. sprog og matematisk 
forståelse og mindre fokus på de sociale 
kompetencer. Men det er vigtigt, at der 
ikke går mini-skole i den, for det at begå 
sig i et fællesskab og være kreativ og fan-
tasifuld er mindst ligeså vigtigt for at kun-
ne trives og lære i skolen.

Professor Per Schultz Jørgensen er in-
terviewet af Jyllands Posten den 27. fe-
bruar, hvor han er citeret for følgende: 
“De sidste årtier har vi uddelegeret bør-
neopdragelsen til institutionerne – fra 
vuggestue til skole. Men det forslår ikke, 
og nutidens børn savner ofte at finde de-
res egen kerne, deres tyngdepunkt, som 
de kan beskue verden ud fra. Og den får 
man især i de nære relationer, i familien.” 
- og videre: “... vi skal finde en tredje vej 
mellem den meget restriktive og den 
normløse opdragelse. Det handler om at 
inddrage barnet i familiens liv. Give det 
ansvar og pligter og fastholde dem i det. 
De skal opleve sig som en nødvendig del 
og mærke, at der er en struktur. Den 

struktur vil forplante sig til barnet og 
være karakterdannende. Give en indre 
struktur, så at sige, som kan forebygge 
den store selvusikkerhed, vi ser hos man-
ge unge lige nu. I stedet er det vigtigt, at 
børnene udvikler en robusthed, som også 
omfatter at kende sin egen sårbarhed og 
kunne sige fra.” I samme udgave bringer 
Jyllands Posten en kronik af Anne Thyge-
sen (www.wedocommunication.dk), hvor 
hun skriver om sine oplevelser med an-
søgninger, hun får. Det drejer sig om “... 
uopfordrede henvendelser fra mødre, der 
søger job for deres børn.” Og videre: 
“Hver gang bliver jeg lige paf. Der er selv-
følgelig ikke noget i vejen for at bruge sit 
netværk, heller ikke når det gælder job til 
ens børn. Men når henvendelsen kommer 
fra en totalt fremmed person, der søger 
et job på sit barns vegne, så står jeg af.”

Søs Anne-Lise Bayer er ekstern lektor 
på DPU/RUC og tidligere rektor for Dan-
nerseminariet. Har redigeret bøger om 
pædagogprofessionens historie og aktua-
litet.

Det er et overset kapitel i børnenes hi-
storie, at børnehaver også blev etableret 
for at skabe duelige samfundsborgere. 
Børnehaven fra start var således ikke 
bare, som asylerne, rettet mod de dårligst 
stillede, men mod alle. De voksne pione-
rer den gang stillede sig imidlertid altid på u
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•   Kort om generationerne 
 https://goo.gl/lbtVVY 

•  Statistikker på børneområdet: 
 https://goo.gl/rrTRCi 

•  Pædagogernes historie
 https://goo.gl/8Wxuma 

•  I 2007 var der 2084 børnehaver - 
 i 2014 var der 1174

•  I 1975 var der 10361 pædagoger - 
 i 2013 var der 52.335

•  Jytte Lund Larsen på Viby Bibliotek 
(youtube.com)  https://goo.gl/8iN0v5 

•  Johannes Møllehave har lavet en 
række udsendelser om børn i genera-
tionerne. https://goo.gl/5LP1RR og 
scrol ned på siden. 

Fakta:

u
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de svagest stilledes side og dermed tyde-
liggjorde de, at opdragelse og pædagogik 
også var socialpolitik. Dengang lærte bør-
nene også noget - men det skulle ikke lig-
ne skolens. I modsætning til i dag. 

Tabet for det moderne barn er dette: 
at politikerne sætter dagsordenen for 

hvad der skal læres, måles, vejes og testes 
i institutionerne. Og ikke de voksne, der 
omgiver børnene og som om nogen ved 
og kan genkende, hvad børnene har brug 
for. Så hvis vi skal karakterisere den nuvæ-
rende generation børn, må det blive med 
begrebet “det tilpassede barn.” Det 
kunne også være “de måske egnede” - 
efter Peter Høegs roman af samme navn. 
”Generationen af de måske egnede” - for 
børnene har ingen mulighed for at være i 
fred, bruge den kreativitet, livsduelighed 
og demokratisk sindelag, der ligger i 
legen, i udvekslinger og i selv at gå til den 
viden, man gerne vil have. Det forhindres 
af det omfattende fokus på læring - og 
på det at børnene hele tiden skal lære no-
get og bestå “eksaminer”. Generations-

betegnelsen kunne også være “den kapi-
taliserede generation”: generationen af 
børn, der først og fremmest ses som øko-
nomiske enheder, der senere skal give et 
afkast. 

I dag - som tidligere - er der stor ulig-
hed (endda voksende), der måske sætter 

sig i den måde nogle børn (de velstillede) 
tackler tilværelsen på. Generelt lever børn 
ikke det nemme liv, hvilket sætter fokus 
på, at vi alle - politikere, forskere, pæda-
goger og forældre - kunne gøre andet og 
mere for at skabe gode, livgivende, næ-
rende og dannende forhold i institutio-
nerne. Ved at sikre, at der er voksne nok, 
der ved, kan og gør noget - og som har 
den autonomi, der ligger i at skabe gode 
og menneskelige relationer. Børn er men-
nesker - og vedbliver kun at være det ved 
at blive behandlet menneskeligt. 

Jytte Lund Larsen, der er lektor cand.
pæd. i tysk, psykologi og pædagogik og 
sidefag i psykologi, forfatter og journalist, 
peger på internettet - hvor de sociale me-
dier fylder meget.

For få år siden var familien meget mere 
sammen, hvor man rigtigt fik snakket ved 
spisebordet. Den tid er passé. Børn og un-
ges kontaktnet handler i dag om langt 
flere end medlemmer af familie og det 
nære miljø. Det foregår via internettet, 
hvor de sociale medier fylder meget. Det 

gælder derfor om at lære 
børn og unge at navigere i 
den digitaliserede verden.

Unge er i dag digitalt 
indfødte, og derfor skal 
den voksne generation 
også forstå, at unge lærer 
på en anden måde, end 
man gjorde for bare ti år 
siden. Vi skal lære de unge 
om dannelse, som kort be-
skrevet er overførsel af kul-
tur fra en generation til en 
anden. 

Når unge reflekterer, 
kan de spørge, om noget 
er rigtigt eller forkert, hvil-
ket er udtryk for moral. 
Det er her, forældre og 
pædagoger i særlig grad 
kan få en brugbar og vig-
tig kontakt. 

Visionen om det gode 
liv sammen med andre og 
for andre. Forestillingen 
om, hvordan livet skal 
være og ikke skal være. 

Det er en anskuelse om, hvordan vi om-
går hinanden på den bedste og mest op-
timale måde. 

Her er refleksiv tænkning nøgleordet, 
hvor man også kan komme ind på, hvad 
der siges og hvem der siger det - kildekri-
tik som det kaldes.

Det gælder derfor meget om at lære 
børn og unge at navigere i livet sammen 
med den verden de er meget optagede af 
- den digitale.

 

Jytte Lund Larsen

&UDFORDRINGER  
MULIGHEDER
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DLO har arbejder for daginstitutionernes interesser. Her får du en 
kort status på nogle af de sager, der rør sig lige nu:

Regeringens udspil på dagtilbudsområdet
Regeringen præsenterede i slutningen af april sit nye udspil på dag-
tilbudsområdet. DLO har forinden givet input til udspillet og var in-
viteret med til præsentation af Regeringens udspil umiddelbart in-
den offentliggørelsen. Det nye udspil ser ud til at indeholde flere 
interessante elementer, blandt andet om bedre vilkår for private le-
verandører, styrket forældreindflydelse, fagligt kompetenceløft for 
ledere, mindre dokumentation og bedre kvalitet i private pasnings-
ordninger. Samtidig er der efter DLOs vurdering behov for at foku-
sere på, at daginstitutionsområdet som helhed har brug for et mar-
kant løft for at kunne sikre ordentlig kvalitet i dagtilbuddene. DLO 
vil nu nærlæse udspillet og gå mere i dybden med det ventede lov-
forslag.

Kriterier for at blive godkendt som privat daginstitution
Københavns kommune besluttede i november 2016 fremover at 
kræve, at en privat institution skal være forpligtet til at tegne over-
enskomst for medarbejderne, for at institutionen kan blive god-
kendt som en privat daginstitution. DLO har taget sagen op over 
for Børne- og Socialministeriet. DLO har overenskomst med de fag-
lige organisationer og bakker op om ordentlige forhold for perso-
nalet. Men DLO står samtidig vagt om det principielle spørgsmål 
om, at en kommune ikke skal stille flere krav end højst nødvendigt 
for at godkende en privat daginstitution efter dagtilbudsloven. Mi-
nisteriet udtalte i februar, at der ikke kan stilles krav om overens-
komst for at godkende en privat daginstitution. DLO følger op over 
for ministeriet og Københavns kommune.

Skattepligt for private selvejende daginstitutioner
SKAT har i flere afgørelser ment, at private daginstitutioner, der er 
organiseret som selvejende institutioner, var anset som skattepligti-
ge. DLO mener ikke, at selvejende private daginstitutioner skal anses 
for at være skattepligtige. Det skrev DLO sidste år til skatteministe-
ren, og ministeren lovede at fremsætte lovforslag om, at selvejende 

DLO er daginstitutionernes

institutioner på daginstitutionsområdet, hvor et eventuelt overskud 
kun kan anvendes til institutionens formål, ikke skal være skatte-
pligtig. DLO rykker nu ministeren for det lovede lovforslag.

DLO arbejder hele tiden med at holde politisk fokus på de sager, 
der har særlig betydning for daginstitutionerne. Hvis du har input 
til det politiske arbejde, hører vi meget gerne fra dig.

politiske vagthund
AF: TANJA KRABBE, SEKRETARIATSLEDER OG PETER GREVSEN, LANDSFORMAND
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Find det der virker - og gør mere af det! 
Det er et af de mottoer, som Hanne Risa-
ger arbejder efter. Hanne Risager er oprin-
deligt pædagog men har også mange års 
erfaring som familiekonsulent, underviser, 
projektleder m.m. DLO glæder sig over 
samarbejdet med Hanne Risager, som i 
første omgang indebærer en række fyraf-
tensmøder i efteråret. 

Hos børn kommer ændringen altid 
gennem den voksne
I 2003 startede Hanne Risager sin egen 
konsulentvirksomhed P-Huset, hvor hun 
efterhånden har udviklet et helt koncept, 
som hun arbejder ud fra. Dog bryder hun 
sig ikke om ordet “koncept”. “Der er ikke 
noget nyt i det her”, som hun siger. “Selv-
om det måske kan ligne et færdigt kon-
cept, handler det mere om, at der bliver 
præsenteret et menneskesyn. Jeg har in-
gen facitlister. Det pædagogiske arbejde 
skal altid indebære refleksion. Det handler 
grundlæggende om at forholde sig, at 
være nysgerrig og undrende på den an-
den, og så skal man turde se indad. Hvad 
er det jeg kan gøre for at ændre relatio-
nen? Hos børn kommer ændringen altid 
gennem den voksne”. Når man taler med 
Hanne Risager, fornemmer man en varme 
og en menneskelig indsigt i det pædago-
giske arbejde med børn, unge og deres 
voksne. Ofte dukker der fortællinger op 
om børn, hun har arbejdet med i sine kon-
sultationer eller har mødt i sin rådgivende 
praksis. Der er barnet med angst, pigen 
der blev mobbet af to pigegrupper, den 

AF: SANNI MARIA P KORSGAARD

At se mennesker 

voldsomme dreng med hænder, der ikke 
kunne lade være med at slå etc. 

Ud fra en anerkendende og styrkebase-
ret tilgang har Hanne Risager udviklet 
nogle praksisværktøjer, der kan hjælpe 
den voksne med at se bag barnets adfærd 
og handlinger og ind til barnets intention. 
Styrkekortene er et af værktøjerne. Det er 
et lille kortspil, der kan anvendes sammen 
med et eller flere børn, men også blandt 
voksne i fx en personalegruppe. Det hand-
ler alt sammen om at finde den enkeltes 

ressourcer. Man kan tale ud fra og spille 
med kortene. Hvert af kortene illustrerer 
en særlig styrke eller en ressource, som fx 
humor og legesyge, visdom, selvbeher-
skelse, mod, gavmildhed, nærvær med 
mere. 

Grundlæggende er det et menneske-
syn, hvor man anerkender og tror på den 
enkelte, og hvor man hele tiden arbejder 
hen imod at give mennesket mestringsev-
nen, styrken og troen på sig selv igen. Og 
så handler det om relationer, om kommu-
nikation og om måden, vi er sammen på. 

 “Det, der driver mig i mit arbejde, er 
at se mennesker gro. Sommetider er det 
fascinerende, hvor lidt der egentlig skal til 
for at ændre noget”, fortæller Hanne Ri-
sager. 

Hold øje med DLO’s hjemmeside for 
datoer for fyraftensmøder med Hanne Ri-
sager og BØRNS hverdag nr. 5, hvor vi vil 
gå mere i dybden med Hanne Risagers til-
gang og hendes to bøger: Fra Fejlfinder til 
Ressourcedetektiv – når anerkendelse 
kommer fra hjertet og Når børn blomstrer 
– om at mestre livet.

gro...
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I år er det landsdækkende tema: Alle børn har ret til et godt 
børneliv

I Esbjerg holder Selvejende og private daginstitutioner 
Børnenes Grundlovsdag. Igennem tre år har vi arrangeret en 
dejlig, festlig dag for ca. 400 glade børn og voksne. Forud 
for dagen arbejder vi med relevante temaer i de enkelte dag-
institutioner.

Det forunderlige er, at det er så enkelt at arrangere en 
god dag for børnene!

Vi starter med en børnegrundlovstale, og så er der fælles 
underholdning. Det kan være tryllekunst, musik eller andet, 
som optager børnene.

Via FOLA søger vi økonomisk støtte til underholdningen.
Herefter kan børnene frit bevæge sig rundt og prøve de 

mange forskellige aktiviteter på pladsen. Alle deltagende in-
stitutioner bidrager med en aktivitet. 

Vi har gummistøvlekast, guldgravning, limbo, ansigtsma-
ling, Speakers Corner, trafikbane og mange andre aktiviteter.

Nogle børn har en fest med at løbe op og ned ad bakker-
ne mellem de øvrige aktiviteter.

AF: EVA DJURHUUS, LEDER AF BØRNENES KONTORS DAGINSTITUTION, ESBJERG

Sekretariatet er lukket i uge 29 og 30. Varebestillinger 
foretages på www.dlo.dk eller tlf. 4322 7300.

Øvrige henvendelser i uge 29 og 30 bedes foretaget pr. 
mail til dlo@dlo.dk  - og i øvrigt henvises til DLOs hjem-
meside www.dlo.dk

DLO og Børns Hverdag ønsker alle vore medlemmer, 
abonnenter, kunder og brugere en rigtig god sommer!

DLOs sekretariat 
holder sommerferie

Børnenes Grundlovsdag 2017

Alle voksne passer på alle børnene, og det er derfor en 
tryg oplevelse for alle. Eneste udfordring er, at alle børn er 
iført gule gåveste, så det kan være svært at “kende sine 
egne børn” på pladsen. Alligevel fungerer middagspausen, 
og afslutningen altid let!

Alle holder middagspause, hvor de medbragte madpakker 
spises, og så går børnene igen i gang på markedspladsen.

Vi starter kl. 10.00, og arrangementet slutter kl. 13.00.
Det er glædens dag, når så mange børn og voksne har en 

god oplevelse, og det er med til at styrke det gode samarbej-
de mellem de selvejende og private dagtilbud i Esbjerg.

Vi kan kun opfordre andre dagtilbud til at holde Børnenes 
Grundlovsdag.

Børnenes Grundlovsdag er et samarbejde mellem: BUPL * 
FOA – Fag og Arbejde * Børns Vilkår * fobu - Landsdækken-
de Paraplyorganisation * FOLA – Forældrenes Landsforening 
* Foreningen Grønlandske Børn * Dansk Folkehjælp * Det 
Centrale Handicapråd * DUI - Leg og virke * Institut for men-
neskerettigheder * Red Barnet Ungdom * Ungdommens 
Røde Kors.
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Opslå job på dlo.dk
Indryk din jobannonce på www.dlo.dk

KONSULENTNYT

Forleden dag sagde mit barnebarn på 4 år til mig; ”Farmor! 
Baller har også kinder!” Jeg var ved at fylde vand i badekar-
ret og så lidt overrasket på den lille bare fyr, der netop havde 
delt en meget vigtig information med mig. ”Okay..” Svarede 
jeg smilende og så klappede vi lidt på ballekinderne, inden 
Victor glad hoppede op i skumbadet. Næste dag forklarede 
hans far mig, at de havde fortalt Victor at ”baller” på en-
gelsk kaldes ”but cheecks” – altså numsekinder! – og jeg 
forstod i det samme, at mit barnebarn endnu engang tager 
et kvantespring i den sproglige udvikling.

Og når jeg nu har afsløret ikke at være en ung pige, kan 
jeg også fortælle jer, at jeg som ung pædagog elskede de 
små øjeblikke, hvor det, børnene sagde, enten gav anled-
ning til et godt grin, en trækken på smilebåndet, eller bare 
gav stof til eftertanke. 

Vi har tidligere her i bladet beskrevet, hvordan man udregner 
deltidsansattes feriedage og beregner erstatningsfri for med-
arbejdere med fx firedagesuge eller lignende. På vores hjem-
meside www.dlo.dk ligger der et notat om denne problema-
tik. Se under ”DLO tilbyder” – ”Rådgivning og hjælp”.

Det har foranlediget et par henvendelser omkring seni-
ordage og omsorgsdage.

Guldkorn – de små øjeblikke vi aldrig glemmer!
Selvom det er ved at være mere end 35 år siden, så hu-

sker jeg den dag i dag stadig Pelle på 4½ år, som på vores 
koloni stod som den allersidste, der blev hentet ind, og sku-
ede ud over stranden og havet i det fjerne. Idet jeg langsomt 
nærmer mig bagfra, hører jeg ham sige højt for sig selv: ”In-
gen mennesker… ingen måger… kun vand og sten!”

Eller Lise, på 3½ der på en tur til dyrelegepladsen stoppe-
de op foran æslet, som storskrydede, idet vi gik forbi, og 
sagde: ”Sådan siger min mor og far oss’ nogengange om 
morgenen!”

Har du guldkorn, du gerne vil dele med læserne af 
BØRNS hverdag? Så skriv til os på mette@dlo.dk.

mette@dlo.dk

Seniordage og omsorgsdage skal ikke omregnes
Jeg kan oplyse at disse ikke skal omregnes. Dvs. at uanset 

hvor mange timer man er ansat på og om man arbejder alle 
ugens dage eller ej, så holder man senior- eller omsorgsdag på 
den faktiske dag, som er aftalt med arbejdspladsen, og får frihed 
med det antal timer, man skulle have været på arbejde den på-
gældende dag.

Spørgsmål er altid velkomne, skriv til mette@dlo.dk
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Her skriver DLOs konsulenter om 
deres arbejde. Vi modtager meget 

gerne konkrete spørgsmål eller 
forslag til emner i disse spalter. 

Skriv til mette@dlo.dk

”Historiefortælling er en fundamental 
kommunikationsform. Sjælelig næring 
med et universalt arvegods, der binder 
mennesker sammen på tværs af gene-
rationer, grænser, kulturer og andre for-
skelligheder, styrker fællesskabsfølelse 
og forståelser og knytter relationer 
mennesker imellem.”

Sådan lyder lidt af bagsideteksten  
på en meget anvendelig og inspireren-
de eventyr/sang bog, som kan anbefa-
les til brug i daginstitutioner, dagpleje 
såvel som hjemme i familien.

Skaberne kommer fra det, vi her i 
Danmark benævner ”Rudolf Steiner 
miljøet”, hvilket også tydeligt fremgår 
af bagsideteksten, forordet og ikke 
mindst af den æstetiske fremtoning, 
bogen har hele vejen igennem. Fotos 
såvel som malerier understreger orde-
nes betydning, når der indledningsvis 

Mette Fabricius 

Børnebogsanmeldelse

Barnets eventyrperler

Redigeret af Rikke Rosengren 
Forlaget Blue Pearl, 2016 
ISBN:978-87-996874-2-8

forklares, hvad eventyr og fortællinger 
kan gøre for børn.

Eventyrene - som i nogle tilfælde 
ledsages af små sange, angivet med 
noder - er opdelt i årstider, men ba-
gerst er også en alfabetisk indholdsfor-
tegnelse samt en aldersopdelt indholds-
fortegnelse. Der præsenteres 15 
eventyr for vuggestuebørn, 62 eventyr 
for de 3-5 årige og 18 eventyr for de 
større børn – fra 5 år.

De fleste af eventyrene er korte og 
overskuelige at give sig i kast med, 
nogle var kendte – fx Rumleskaft, Den 
lille røde Høne og De tre Bukke Bruse - 
og andre helt nye for mig.

Selvom bogen er lavet med ud-
gangspunkt i de traditioner, som en Ru-
dolf Steiner-institution i Danmark al-
mindeligvis anvender - fx et særligt 
eventyr for det enkelte barn ved hver 

fødselsdag – kan den sagtens bruges af 
alle pædagoger, studerende og foræl-
dre. Der er mange gode tips til fortælle-
ren i det indledende forord samt prakti-
ske anvisninger i forhold til nogle af de 
rekvisitter, man kan bruge under fort-
ællingerne, samt hvordan man selv ska-
ber et eventyr.

Bogens forfattere er både pædago-
ger, lærere og studerende fra Rudolf 
Steiner-seminariet i Charlottenlund 
samt Marjattas deltidsseminarium.
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ERNA-prisen
Gadedrengen fra Vesterbro modtager 

AF: SANNI MARIA P KORSGAARD
På en kold forårsdag i april bry-
der solen endelig frem sidst på 
dagen. Der er liv, gensynsglæde 
og en varm stemning i Dansk 
Historisk Pædagogisk Forenings 
loftlokaler i Tårnby. I dag skal 
årets ERNA-pris overrækkes for 
28. gang. Tidligere lektor i pæda-
gogik Ulla Liberg indleder afte-
nen med en begrundelse for 
dette års valg, som er faldet på 
kultursociolog Benny Schytte. 

ERNA prisen går hvert år til en person, der 
har udmærket sig inden for pædagogik, og 
som har haft betydning for pædagoger og 
den pædagogiske praksis og udvikling. 
Derfor går ERNA-prisen i år til Benny Schyt-
te, der både kan kalde sig kultursociolog, 
forfatter, redaktør, projektleder, underviser, 
foredrags- og kursusholder. 

Benny Schytte har et langt og alsidigt 
arbejdsliv bag sig med mange titler, men 
hele vejen igennem har der været én rød 

tråd, fortæller Ulla Liberg. Det har handlet 
om at gøre børn og unges liv mere krops-
ligt aktivt på en sjov og legende måde. Om 
det så har heddet leg, idræt, motorik, gøgl, 
akrobatik, ude- eller friluftsliv. Gennem åre-
ne har han afholdt inspirerende kurser og 
foredrag for pædagoger, lærere og foræl-
dre omkring, hvordan de voksne kan være 
med til at inspirere og udfordre børn og 
unge til nye spændende opdagelser og 
lege udendørs. Derudover har han været 
involveret som rådgiver i at opbygge uden-
dørs legemiljøer i hele landet og deltaget i 
samarbejde med flere nordiske lande. 
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I 10 år var han formand for Dansk Le-
geplads Selskab og redaktør af deres tids-
krift Legepladsen. Selskabet var kendt for 
at afholde en årlig konference, som holdt 
liv i debatten om de fysiske rammers be-
tydning for udelivet i institutioner og sko-
ler. Som frivillig var Benny Schytte med til 
at starte den idrætspædagogiske forening 
TAGFAT. Derudover har han skrevet og 
været medforfatter til en række bøger 
blandt andet Tagfat – om idræt i det pæ-
dagogiske arbejde, Leg med idræt, Plads 
til leg og idræt, Mere bevægelse i byens 
rum og Pædagogisk kvalitet på legeplad-
sen. En ny bog er på vej, men hvornår den 
kommer er lidt svært at få ud af forfatte-
ren. “Den kommer når den kommer“, 
som han siger med et smil. 

Med himlen som loft
Afslutningsvis takker Ulla Liberg Benny 
Schytte for i så mange år at have været 
med til at holde liv i den gode danske tra-
dition for, at den frie udendørsleg på en 
spændende og udfordrende legeplads kan 
være mindst ligeså lærerig som skolepræ-
gede indendørsaktiviteter ved borde. Og 
ikke mindst for hans utrættelige kamp for, 
at børns leg og kropslige udfoldelse får 
bedre muligheder ved bevidst udvikling og 
planlægning af legepladser og pædagogi-
ske udemiljøer. Oven på disse flotte ord, 
modtager Benny Schytte statuetten af en 
rank ERNA i gips og kvitterer oplagt og 
underholdende med oplægget: Med him-
len som loft - legepladsens kulturhistorie 
med fokus på legepladsens pædagogik i 
dag og i fremtiden.

Her bliver vi klogere på Benny Schytte 
som person og på hans spændende ar-
bejdsliv. Faktisk var det der med pædago-
gikken eller kultursociolog ikke lige noget 
der lå i kortene, da den fodboldgale arbej-
derklassedreng løb rundt i de vesterbroske 
gårde og var sikker på, at han skulle ende 
som professionel fodboldspiller. Det var 
først op i ungdomsårene, at han efter et 
højskoleophold begyndte at interessere sig 
for, at det kunne være sjovt at lave noget 
aktivt med børn og unge. Han blev frivillig 
medarbejder i en fodboldklub og begynd-

Benny Schytte, Født 1949

2017: Modtager ERNA-prisen. 
1991 – 2016: Selvstændig virksom-
hed med undervisning, kurser, fore-
drag, rådgivning samt forsknings- og 
udviklingsprojekter inden for leg, 
idræt og bevægelse samt udendørs 
lege- og læringsmiljøer, byrum. 
2012 - 2011: Rådgivning og idéud-
vikling omkring besøgsfaciliteter for 
børn og unge i fængsler på Falster, 
Kriminalforsorgen samt statsfængs-
let i Ringe. 
2005: Modtog Peter Sabroe-prisen 
for udvikling af pædagogisk idræt 
samt for udbredelse af kendskab til 
nye lege- og læringsmiljøer.
1994 – 2011: Redaktør af Dansk Lege-
plads Selskabs tidsskrift LEGEPLADSEN.
1994 – 2003: Formand for Dansk Le-
geplads Selskab, hvis formål er at in-
spirere og stimulere til udvikling af 
kreative lege- og udemiljøer for 
børn, unge og voksne.
1994: Cand. phil. Kultursociologi, 
Københavns Universitet.
1985 – 1992: Redaktør af tidsskriftet 
TAGFAT.
1981: Modtog Idrættens PH-pris: 
Gerlevprisen, Gerlev Idrætshøjskole
1981 – 1992: Tilknyttet BUPL som 
freelanceunderviser og kursusleder. 
Kurser om leg, idræt og motorik, 
gøgl, akrobatik, børn og kultur, lege-
pladser, friluftsliv og ude leg.
1973 – 1974: Sportsmedarbejder i 
Vesterbro Ungdomsgård.
1971 - 1974: Initiativtager til og skue-
spiller i teatergruppen i FAIR-PLAY 
1970: Elev på Krogerup Højskole.

FAKTABOKS:
te at bløde lidt op for den meget traditio-
nelle børneidrætskultur, der herskede i 
klubidræt dengang, hvor blandt andet 
konkurrence var et stærkt element. 

Et sted imellem konkurrenceidræt 
og Gøsselgymnastik
Benny Schytte havde et legende approach, 
det måtte godt være sjovt at være aktiv, 
og det blev indgangen til den tilgang, som 
Benny Schytte senere bliver talsmand for. 
Omvendt kommer Benny Schytte ind i pæ-
dagogikkens verden i 1980’erne, lige der 
hvor Gøsselpædagogikken med rytmiktra-
ditionen, rollelege og de basale bevægel-
sesfærdigheder var på sit højeste på semi-
narierne. Og “ikke et ondt ord om 
Gøsselpædagogik”, som Benny Schytte si-
ger, “men det var en spændende tid, hvor 
diskussionen om pædagogikken gik højt”. 
I det billede var Benny Schytte lidt af en 
provokatør, for det der med idræt hørte 
ikke rigtig til på seminarierne, det var DIF 
og DGI der stod for sådan noget - og så 
viste det sig alligevel, at der var interesse 
for det. Pædagogerne ville gerne inspire-
res og have nye ideer, derfor startede Ben-
ny Schytte uge-kurser op i BUPL-regi og 
senere på Club La Santa Sport. 

På den måde kom Benny Schytte til at 
stå for et bredt idrætsbegreb, hvor leg, 
motorik og idræt ikke behøves være mod-
satrettet men kan flettes sammen og bli-
ver brugt på en børnevenlig måde, og 
hvor der også godt må konkurreres lidt. 
DIF og DGI var rasende fortæller han, “nu 
begynder pædagogerne også at lave 
idræt!”. Derfor er det også ret tankevæk-

kende, at det nu er idrætsorganisationer-
ne, der certificerer de mange idrætsinstitu-
tioner, der begynder at dukke op. Hvilken 
faglighed har de egentlig til det?”, spør-
ger han. “De er i hvert fald ikke pædago-
ger”. Og hvad tænker jeg så om alt det 
her med specialisering? Egentlig går jeg 
ikke helt ind for det. På den måde bliver 
det som om idræt og motorik er det vig-
tigste. Jeg går ind for en helhedstænk-
ning, det skal være alsidigt og vi skal 
komme omkring alle barnets udviklings-
områder. At bevægelse og motorik så  u

Benny Schyttes oplæg: “Legeplad-
sens pædagogik” kan opleves den 
23. maj i København. Biletter bestil-
les på www.fola.dk.
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kan være en god måde at komme om-
kring mange ting på, det er en anden 
ting, men vi skal ikke glemme alt det an-
det”, fastslår Benny Schytte. “Pædagogik 
handler jo dybest set om, hvilke erfaringer 
og oplevelser vi ønsker børn skal have, og 
de skal helst have så mange og alsidige 
som muligt”.

Legepladsen - luftning eller 
pædagogik?
Efter flere år med efteruddannelseskurser 
og undervisning får Benny Schytte lyst til 
at komme ud i børnehaverne og se, om 
de mange kurser også giver afkast. Hvad 
sker der egentlig derude? I den periode 
kaster han sig ud i en del pilot- og pæda-
gogiske udviklingsprojekter. Det er også 
her, han bliver optaget af legepladsen.

Legepladsen er ofte institutionens stør-
ste rum, men hvad bliver den egentlig 
brugt til, hvordan er den indrettet, hvad 
giver den af muligheder og hvor er pæda-
gogikken henne? Det optager Benny 
Schytte. “Legepladsen er fx et fantastisk 
sted at iagttage børn, det kan være et mål 
i sig selv at beskrive et barn ud fra dets 

færden på legepladsen, der foregår så 
meget, både eksklusion og inklusion, på 
legepladsen. Ofte har jeg oplevet, at pæ-
dagoger ser et barn med helt nye øjne, 
når de får den opgave”. Der er tre dimen-
sioner, når vi skal have kvalitet ud på lege-
pladsen, fortæller Benny Schytte. “Lege-
pladsens udformning og indretning, 
pædagogernes rolle, dvs. deres aktiviteter 
og tilgang til udeliv og udendørsaktiviteter 
og så er der børnenes leg. Hvilke forud-
sætninger har den? Er der fx mulighed for 
genstandsrettede lege, rollelege, fantasi-
lege, fordybelseslege, konstruktionslege 
og regellege. Er der gyngemiljøer, vand-
miljøer, sandmiljøer, byggemiljøer, bålmil-
jøer, klatremiljøer, værksteder etc.? Eller 
står der bare en forkølet psykosehøne”, 
som Benny Schytte kalder de der fjedre-
vippende legedyr, “og et forudsigeligt 
klatretårn med en rutsjebane?” 

Benny Schytte er en god formidler og 
en mand med holdninger og noget på 
hjertet, så meget, at han er svær at stoppe 
igen. Han har fået halvanden time - og 
man sidder med fornemmelsen af, at han 
havde stof og energi nok til at fortsætte 

dobbelt så længe. “Ej så var der også lige 
historien om ham her Alexander”, siger 
han og bladrer igennem sit powerpoint, til 
han kommer til billedet af den lille dreng 
med røde gummistøvler og trillebøren, 
“eller om hende pædagogen der...”. Op-
lægget er fyldt med inspirerende fortællin-
ger, fotos og historier om børn og voksne, 
fra Benny Schyttes praksis, der er i gang 
med at udvikle et stimulerende og aktivt 
børneliv i inspirerende og udfordrende 
udendørsrammer.

Professor i pædagogik og svoger, Stig 
Broström, siger om Benny Schytte: 
“Han er livlig og fuld af spræl. Det er altid 
ham, der lige har skrevet en sang eller hol-
der en tale, når der er familiesammen-
komster og fester. Han står for at have det 
sjovt og for fællesskab. Ofte involverer 
han også børnene og de unge i familien, 
og så sætter han gerne aktiviteter i gang: 
lege, kajaksejlads, svømmekonkurrencer i 
hans fritidshus i Småland - noget hvor alle 
kan være med, og hvor der også gerne må 
være et element af konkurrence.” 

ERNA-prisen
Gadedrengen fra Vesterbro modtager 
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Hvad børn ikke ved 
– får de ondt af

Kære pædagoger, lærere, forældre og andre interesserede

Kom til et spændende foredrag med Per Bøge
Arrangeret i samarbejde med Daginstitutionernes Landsorganisation (Region Sjælland)

Onsdag den 14/6-17 kl. 18:30 til 21:30
Grønnegades Kasserne (lokale 117) 4700 Næstved

Per Bøge, der i mange år har arbejdet med emnet børn 
og sorg udtaler:
Man fejler ikke noget fordi man er ked af det.

 Sorg er ikke en sygdom, men derimod et ualmindeligt 
barskt livsvilkår, som kan ramme børn, når vi mindst venter 
det. Enten fordi barnet selv bliver ramt af en livstruende syg-
dom eller fordi en af barnets nære pårørende bliver syg eller 
dør.

I den kærligste mening vælger mange voksne tavsheden i 
stedet for at tale med barnet. Desværre medfører tavsheden 
alt for tit, at børn oplever det som skræmmende ensomt at  
miste en, de elsker.

Den tavshed, der kommer til at herske omkring alt det for-
færdelige, kan have katastrofale følger for barnets evne til at 
udvikle sig alderssvarende, indlæringsmæssigt og socialt. De 
uger eller måneder, der går fra den akutte ændring, til at skole 
eller institution reagerer - ikke på barnets ændrede livsvilkår, 
men på barnets ændrede adfærd - kan have livslange konse-
kvenser for barnet i form af traumer, skyldfølelse, mindreværd, 
tabt indlæringsevne, manglende social kapacitet, o.s.v.

Forudsætningen for, at barnet på trods af de traumatiske 
tilstande magter at klare sig alderssvarende i forhold til ad-
færd, indlæring og kammerater, er, at de voksne omkring bar-
net er rustede til at hjælpe barnet. Her er især lærere og pæda-
goger centrale nøglepersoner.

Nøglen til at magte dette arbejde er en gang for alle at 
gøre op med den del af vores opdragelse, der lærte os at tavs-
hed er guld. 

Sorg er ikke en sygdom, men derimod et ualmindelig barskt 
livsvilkår. Men netop fordi det er et livsvilkår, er det en opgave, 
vi alle, med sproget som vigtigste redskab, kan være med til at 
påvirke. Hvis vi erkender, at TALE ER GULD, kan vi være med til 
at hjælpe barnet videre i livet på trods af de ar på sjælen, en 
stor sorg påfører barnet.

Skynd jer at blive tilmeldt. Prisen er kr. 295,- pr. person. 
Prisen er inkl. kildevand, lidt salt og lidt sødt 

Venlig hilsen
Kitt Rasmussen  
(sekretær og kasserer for DLO Region Sjælland)
Stormøllevej 3, 4600 Køge
Mobil:  22 62 81 09, e-mail: kitt.rasmussen@mail.dk

Tilmelding er bindende

Privat person (navn) :                      

Mobil nr. :          

Institutionens navn :          

Institutionens adresse :          

Institutionens tlf. nr. :          

Kontaktperson :          

EAN nr.:            

(hvis der skal fremsendes elektronisk faktura)

Antal deltagere:    

Bank konto   Nordea reg. 2362  konto 3483 990 811
Der kan også benyttes mobile pay til 
ovenstående tlf.nr.

For at hjælpe et barn i sorg kræves ikke at du er overmenneske, blot 
at du er medmenneske
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Rektangel, stjerne og firkant. Lille Anker på et år sidder på gulvet 
og leger med klodser. Den røde og runde klods skal ned i kassen 
gennem den rigtige form. Hver uge har sine ord, og i denne uge er 
det blandt andet former, som børnene i Saxen skal lære og forstå 
gennem leg og dialog.

Det to år lange sprogprojekt fokuserer på to områder, nemlig 
sprog og ihærdighed. Ifølge Lene Maagøe, som er projektleder for 
kommunens deltagelse, er det vigtigt for børnene, at de bliver 
gode til sproget fra de er helt små, fordi det påvirker deres person-
lige og sociale udvikling. Formålet med projektet er derfor at finde 
ud af, om strukturerede forløb kan hjælpe børnene med at blive 
bedre til at forstå sproget. 

- Den melding vi får fra Børnehusene er, at de kan se, at børne-
ne profiterer af det. Det ser ud som om, at den her metode hjælper 
pædagogerne til at strukturere forløb, der gør, at børnene får ar-
bejdet med deres sprog, og det ser samtidig også ud som om, at 
børnene rykker markant, siger Lene Maagøe som også er område-
leder for Grønnemose.

Pædagogerne bliver fagligt boostet 
I vuggestuen Saxen er pædagogerne glade og tilfredse med det 
nye projekt. Det er deres opgave at planlægge aktiviteter ud fra 
forskellige temaer, som består af nogle konkrete målord. Projektets 

AF: EMILIE RØNDBJERG DAMSGAARD

VUGGESTUEBØRN
bliver bedre til sproget
”Vi lærer sprog i vuggestuen og dagplejen” er navnet på det sprogforskningsprojekt, 
som ni børnehuse i Gladsaxe Kommune deltager i. Efter bare få uger har pædago-
gerne set store forbedringer hos børnene. 

sidste tema er ”Ud i verden”, og de tilhørende målord er blandt 
andet strand, brandbil, hurtig og langsom. De ord vil pædagogerne 
derfor flette ind i lege og dialog på en kreativ og fængende måde.

- I forbindelse med temaet ”Ud i verden” har børnene været 
enormt meget optaget af brandbilen. Så vi har købt brandbiler ind 
og leger med dem sammen med børnene. Vi har både billeder af 
brandbiler og en lydtavle med lyden af en brandbil. Så det er jo 
mange forskellige aktiviteter ordet brandbil indgår i, fortæller Char-
lotte Klitgaard Jacobsen, pædagog i Saxen. 

Ifølge Charlotte Klitgaard Jacobsen er det især de forskellige læ-
ringstavler og plakater, der hænger rundt omkring på væggene i 
vuggestuen, som fungerer rigtig godt. De er med til at visualisere 
de målord, som børnene skal lære, blandt andet gennem billeder, 
figurer, sange og rim. På den måde bliver målordene præsenteret 
for børnene i forskellige sammenhænge. 

Projektet er delt op i flere forløb, og første forløb på 20 uger er 
netop afsluttet. Men selvom projektet skal på pause, fortsætter 
Saxen med at arbejde med de effektive metoder. For ikke nok med 
at børnene rykker sig, så gør pædagogerne det også.

- Jeg synes det har været vildt spændende at arbejde på denne 
her måde, også fordi det giver os et fagligt boost også at være op-
mærksom på hvordan kan vi arbejde med sproget. Der har de her 
strategier været enormt god til at understøtte, hvordan vi som per-
sonale kan understøtte børnenes sproglige udvikling, fortæller 
Charlotte Klitgaard Jacobsen. 

Næste forløb starter i efteråret 2017, og det handler blandt an-
det også om inddragelse af forældrene. 

Sprogprojektet er et større forskningsprojekt, som gen-
nemføres i et samarbejde mellem Aarhus Universitet, Ram-
bøll Management Consulting og Syddansk Universitet. 
Projektet kører i perioden 2016-2018 med deltagelse fra 
ca. 300 vuggestuer og dagplejer i 13 forskellige kommu-
ner. Formålet med sprogprojektet er at få en sikker viden 
om, hvordan man styrker børns tidlige sprogudvikling og 
derigennem at opkvalificere sprogindsatsen fra de er helt 
små. Projektet er delt op i flere forløb. Første forløb på 20 
uger er netop færdigt, og de næste 20 uger starter igen til 
efteråret. 

Fakta om projektet:
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Første gang, jeg mødte Anette Prehn, var 
til et foredrag, hvor hun satte tilhørerne til 
at flytte rundt på stolene, inden hun gik i 
gang med programmet. Det undrede mig, 
og i en pause spurgte jeg ind til det. Det 
viste sig, at stolene var stillet forkert op, 
da hun kom. I stedet for at tage imod til-
buddet fra pedellen om at stille dem an-
derledes, greb hun muligheden for at få 
bevægelse ind hos tilhørerne.

Det var Anette Prehns bog Hjernesmart 

AF: BJARNE W. ANDRESEN

pædagogik, som trak mig til foredraget. 
En værktøjsbog til arbejdet med børn og 
unge på 3-16 år. Skrevet til både lærere 
og pædagoger og fyldt med modeller, vi-
suelle hjælpemidler og sange. Et sandt 
overflødighedshorn af viden og aktivitets-
forslag. 

Anette Prehn knytter en gennemgang 
af hjernes funktioner sammen med over-
vejelser om, hvilken betydning det bør 
have for vores pædagogik. F.eks. om at 
finde en balance mellem det kendte og 
det nye. Hjernen er plastisk hele livet. ”En 
af de primære grunde til, at hjernen for-
ringes med alderen, er, at mange menne-
sker, når de ældes, begynder at leve et 
forudsigeligt liv, domineret af vaner og 
velkendte rutiner, og at de ydre stimuli er 
meget begrænsede.” Man skal altså ikke 
udelukkende lade børn lave, hvad de har 
lyst til, og hjernemotion bør blive en lige 

så naturlig del af (barne)livet som fysiks 
motion. For 50 år siden så vi på fysiske 
øvelser på samme måde, som vi i dag ser 
på hjernemotion. Hjernesmart pædagogik 
giver gode argumenter for at arbejde hjer-
nesmart og anviser, hvordan man kan 
komme i gang.

For cirka 10 år siden opdagede Anette 
Prehn, at hjernen følger bestemte spille-
regler, men at stort set ingen kender dem. 
Og at selv de mennesker, der vist nok har 
hørt om dem, ikke ved, hvordan de skal 
bruges. Det blev hurtigt Anette Prehns 
ambition at lave fremragende, jordnær vi-
denskabsformidling: i særdeleshed at gøre 
hjerneforskning og socialpsykologi tilgæn-
gelig og brugbar for alle. 

Hun er blandt andet forfatter til Hjer-
nesmart-trilogien, som er skrevet til hhv. 
stuen, hjemmet og ledelsens kontor. Trilo-
gien består af bøgerne Hjernesmart Pæda-

”amygdala”
Hun lærer børn at sige

Fakta:
Anette Prehn er forfatter til fem 
bøger, som er udkommet på seks 
sprog. Hun er sociolog og facilita-
tor både på ledelsesgangen, i pro-
duktionshallen og på gul stue. Hun 
har holdt foredrag for titusindvis af 
mennesker og i 2009 modtog hun 
prisen ”Årets underviser for ledelse 
og coaching”.

u
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gogik (2015), Hjernesmarte børn 
(2015) og Hjernesmart ledelse 
(2016). Hun har skrevet 12 børne-
sange om hjernen på kendte me-
lodier. Og der er udkommet hjer-
nesmarte plakater, der med fine 
illustrationer og enkel tekst min-
der børn og voksne om hjernens grund-
læggende spilleregler. 

Ud over sine opgaver for erhvervsliv og 
organisationer, bidrager Anette Prehn 
også regelmæssigt i børnehaver. Hver 
gang er det en stor glæde for hende at 
opleve, hvordan børn får værdi af at for-
stå, hvad der sker i deres hjerne i hver-
dagssituationer. De bliver f.eks. ”ven” 
med deres amygdala (hjernens alarmklok-
ke) og får en rigere forståelse for, hvad 
der foregår inden i dem, og hvordan de 
kan regulere det. Anette Prehns arbejde 
skriver sig derfor direkte ind i den højaktu-
elle debat om, hvordan vi styrker børns ro-
busthed/resiliens og bedst muligt klæder 
dem på til livet. 

Hjerneforskningens Robin Hood
Da Anette Prehn i 2001 tog sin kandidat-

grad var det med en særlig interesse for 
socialpsykologi. Såvel psykologi, socialpsy-
kologi og sociologi studerer de ydre tegn 
på hjerneaktivitet, og i tiden omkring 
2005 blev Anette Prehns interesse for 
hjernens indre funktioner og spilleregler 
vakt. Men da hun gik til felter, som forsø-
ger at hjælpe mennesker med at ændre 
tanke- og følelsesmønstre, savnede hun 
hard core videnskab (“hvad sker der der-
inde?”). Og da hun gik til videnskaben, 
savnede hun evnen til at ville (og kunne) 
formidle i øjenhøjde til almindelige men-
nesker (“hvordan kan denne viden bruges 
og gavne?”). Hendes engagement i an-
vendt hjerneforskning lå derfor lige for.

Anette Prehn forklarer selv, at hun 
snupper videnskaben ud af Elfenbenstår-
net som en anden Robin Hood, hvorefter 
hun oversætter den til hverdagssprog 

samt udvikler kraftfulde metaforer 
og værktøjer. Hun får f.eks. det tek-
niske begreb ”selvdirigeret neuropla-
sticitet” ned på jorden ved at tale 
om ”stier i skoven”. Og hun perspek-
tiverer de hjernemæssige konsekven-
ser af intens brug af sociale medier 
ved at sammenligne det med ensidige 

benpres-øvelser i et fitnesscenter. Kort 
sagt formidler hun komplekse videnskabe-
lige principper og logikker på måder, som 
mennesker kan forstå, huske og bruge. 

Udover gennem sine bøger når Anette 
Prehn mere end 40.000 studerende på 
verdensplan gennem sine online-kurser, li-
gesom hun både har en blog på dansk 
(www.hjernesmart.dk) og en på engelsk 
(www.brainsmart.today). 

Som hun siger: ”Hvis forskning ikke 
når ud til og gavner almindelige menne-
sker, hvad er så overhovedet pointen?” 
og ”Stil krav om jordnær oversættelse af 
forskningsresultater og se så at komme ud 
af starthullerne med den – også ift. den 
større verden. Vi har masser af viden her i 
Danmark, som verden behøver!” 
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Hvis ens barn (0-6 år) har nogle vanskelig-
heder på den ene eller anden måde, vil de 
fleste forældre naturligvis forsøge at hjæl-
pe barnet med vanskelighederne, så til-
værelsen kan blive lidt lettere. Forældre 
udvikler ind imellem nogle strategier i for-
hold til deres barns vanskeligheder, som 
virker kompenserende og som kan være 
så effektive, at barnets vanskeligheder 
næsten bliver usynlige i hjemmet. Et barn, 
der i daginstitutionen for eksempel har 
svært ved at vente på tur og ved at ud-
sætte egne behov i forbindelse med fæl-
les måltider og andre fælles aktiviteter i 
institutionen, har måske slet ikke de sam-
me problemer i hjemmet, fordi familien 
aldrig spiser sammen og mest laver én-til-
en aktiviteter med barnet hjemme. 

Når man som institutionspersonale hø-
rer, at familien aldrig spiser sammen og 
heller ikke laver så mange andre fælles 
aktiviteter, kan det være nærliggende at 
drage den konklusion, at barnets vanske-
ligheder må være forårsaget af forældre-
nes særlige adfærd overfor barnet. Man 
kan komme til at tænke noget i retning 
af: ”Der er da ikke noget at sige til, at det 
barn har svært ved at deltage i fælles spis-
ning og andre fælles aktiviteter, når bar-
net slet ikke er vant til at gebærde sig i 
lidt større sammenhænge, men altid støt-

Psykolog-klummen

tes af forældrene i alle tænkelige sam-
menhænge”.

Nogle gange kan der opstå en større 
eller mindre konflikt imellem institutions-
personalet og forældrene om, hvorvidt 
barnet overhovedet har vanskeligheder el-
ler ej. Forældrene ser jo, af gode grunde, 
slet ikke de samme vanskeligheder der-
hjemme, som de ser i daginstitutionen. 
Måske tænker forældrene, at barnet først 
har fået vanskeligheder, efter det startede 
i daginstitutionen, og daginstitutionen 
tænker måske, at de vanskeligheder, bar-
net udviser i institutionen, skyldes en 
uhensigtsmæssig adfærd fra forældrenes 
side. Hvis der opstår en sådan konflikt om 
”hvem der har ret”, går det nogle gange 
ud over det gode samarbejde, som måske 
kunne føre til, at begge parter blev beriget 
og blev klogere på, hvad der er på spil for 
barnet, og hvad det mon er, der gør bar-
net så relativt velfungerende i sin hjemlige 
sammenhæng, og så udfordret i den insti-
tutionelle sammenhæng.

Nogle gange kan barnet vise sig at 
have et lettere medfødt handicap, som for 
eksempel afhjælpes rigtigt godt, når der 
er ro, forudsigelighed og én-til-én kontakt 
med barnet, hvilket forældrene allerede 
på et meget tidligt tidspunkt har erfaret 
og taget hensyn til og efterhånden har 

vænnet sig så meget til, at det ikke læn-
gere udgør noget særligt problem for fa-
milien. Familien har måske således, på 
trods af barnets vanskeligheder, kunnet 
leve et relativt ”normalt” liv. Når barnet så 
kommer i daginstitution – en langt mere 
kompleks social kontekst end den lille fa-
milie - udsættes det for langt flere krav, 
langt flere mennesker, flere dagsordener, 
lyde, lugte, synsindtryk osv, og barnets 
vanskeligheder bliver pludseligt langt mere 
synlige.

At erkende, at ens barn har et handi-
cap, er en lang og smertefuld proces. 
Denne proces afhjælpes og formildes af 
professionelle, der udviser en høj grad af 
forståelse, indlevelse og evne til at lytte. 
Det kan være et dilemma for de professio-
nelle, hvis de oplever, at der er forældre, 
som har svært ved at se barnets vanskelig-
heder i øjnene, men med en god dialog, 
der har fokus på barnet, og på hvordan 
det bedst støttes og udfordres, kan meget 
lade sig gøre.

er ikke altid et problem i hjemmet

Helle Scheele

Barnets problem 
i børnehaven



Hvor og hvornår er du uddannet? 
I 2001 på Peter Sabroe seminariet i Århus. 

Hvor er du leder? 
Lige nu pædagogfaglig leder i DII Hyrde-
bakken i Ebeltoft. Fra 1. maj pædagogisk 
leder i Børnehaven Kløverparken i Århus.

Hvad er det særlige ved din 
institution?
Hyrdebakken er en helt almindelig dagin-
stitution kendetegnet ved en høj grad af 
arbejdsglæde og ansvarlighed blandt 
medarbejderne. De sidste 2 - 3 år har vi 
været gennem en stor kulturforandring 
med lederskifte og sammenlægning af to 
institutioner. Lige nu arbejder vi meget 
med motorik. Både i forhold til børn med 
særlige behov, og i forhold til at systemati-
sere og implementere det i dagligdagen 
for alle børn. Vi arbejder med forskellige 
pædagogiske redskaber som ”Allemed” 
og relationstest – ud fra en mentaliseren-
de tilgang til både børn og medarbejdere. 
Det er i høj grad procesarbejde, men har 
båret frugt. Det kan mærkes på arbejds-
miljøet og på børnekulturen. Så lige nu er 
det en stor glæde at komme på arbejde 
hver dag. Tænk at blive mødt af glade og 
tilfredse børn og medarbejdere, der udvik-
ler sig og samtidig udfordres i tilpasse 
mængder, så føler jeg mig heldig. At jeg 
har valgt at skifte job og rykke til Århus 
handler udelukkende om et personligt be-
hov for at være mere fysisk aktiv og und-
gå transporttid på to timer om dagen, da 
jeg bor i Århus.

Hvilke erfaringer har gjort dig til den 
leder du er i dag? 
At jeg er leder har primært to årsager. For 
det første er det helt naturligt for mig. Jeg 

er ret sikker på, jeg har arvet en del fra 
min far. Han har været forstander på en 
efterskole i 20 år. For det andet har jeg 
haft verdens bedste læremester. Hun var 
min leder i en daginstitution, hvor jeg var 
ansat i en årrække. Først som pædagog 
og senere som souschef.  

Hvilke tre værdier finder du vigtigst i 
forhold til dit lederskab?
Troværdighed, menneskelighed og glæde. 

Hvad er en god arbejdsdag for dig - 
nævn evt. sidst du havde en rigtig 
god oplevelse fra dit liv som leder?
En god arbejdsdag for mig er en dag, hvor 
jeg er med til at flytte børn og medarbej-
dere i en positiv retning. Når børnene tri-
ves, og medarbejderne er i udvikling. 
I institutionen har vi en pædagogisk med-
hjælper, som gennem de sidste år har ud-
viklet sig meget. Det ligger til hende at 
være anerkendende, men i den sidste tid 
er hun rykket rigtig meget og er begyndt 
at anvende det så fint i sin praksis. Forle-
den kom jeg tilfældigt ind i den gruppe, 
hvor hun arbejder, og jeg så hende med et 
barn, der i høj grad har brug for guidning. 
Hun var så tydelig og rummelig og barnet 
forstod virkelig, hvad det var, hun ville. 
Hun sagde, ”Ja, du vil rigtig gerne ud i 
børnehaven, men lige nu skal du blive her 
hos mig. Kom jeg hjælper dig i gang med 
noget andet.” Hele hendes krop og attitu-
de viste, at hun ville ham. Hendes øjen-
kontakt var perfekt, og ordene blev efter-
fulgt af tydelig guidning – og hun blev hos 
ham i den aktivitet. Sådan der! Efterføl-
gende gik jeg tilbage til hende og fortalte, 
hvad jeg havde iagttaget, og hvor glad det 
gjorde mig at opleve. En umiddelbart ba-
nal ting, men det er ikke et enkeltstående 

Portræt af en leder
Navn: Trine Boel Nielsen

tilfælde – sådan er kulturen. Så bliver jeg 
glad som leder og som menneske. 

Hvad syntes du er den største 
udfordring i forhold til at være leder? 
og hvordan forholder du dig til den? 
At man kun kan lede mennesker, der ger-
ne vil ledes! Det er ikke altid, mennesker 
vil det samme. Det kan f.eks. være en 
medarbejder, der ikke kan eller ikke vil 
være en del af den kultur, der er i et hus. 
Og at processer kræver tålmodighed! Hvil-
ket kan være en udfordring, hvis man ger-
ne vil noget!

Hvad gør du som leder for pleje og 
fastholdelse af dit personale? 
Det er for mig et spørgsmål om at have en 
god, sund og glad arbejdskultur. Jeg kan 
ikke bare slå ned på en ting, for det skal 
ses i en større sammenhæng. Men det 
kan være alt lige fra at afholde gode med-
arbejdersamtaler, huske at anerkende hin-
anden i hverdagen, lave skøre ting sam-
men, være gode til at tale om det, der rør 
sig osv. osv. Det er individuelt fra medar-
bejder til medarbejder, hvad der er brug 
for. Men når man rammer plet, så kan det 
hele gå op i en højere enhed, og det er 
fantastisk. 

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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