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LANDSFORMAND FOR DLO
peter@grevsen.eu

Fremtidens sociale problemer skabes i dag
Jeg vil vove den påstand, at samfundets
fællesskab er i forfald. Det er på tide at
genopdage civilsamfundets betydning og
rolle. Vi skal bygge på fællesskab, lighed
og tillid. Stoppe med at bruge millioner til
ligegyldige evalueringsrapporter og i stedet give pengene til indsatser, der kan
mærkes. Civilsamfundet skal ikke være i
lommen på det offentlige. I stedet skal
fonde, de frivillige organisationer, herunder DLO, meget mere på banen og vise,
hvad fællesskab, lighed og tillid er.
I vores arbejde skal familiens være første brik. Vi mangler enkelthed og sammenhæng i borgernes liv. Spørgsmålet er
til vores borgere: ”Hvem er du” og derfra
tager vi ansvaret.
Derfor er udvikling af et fællesskab opgaven. En opgave i denne nye begyndelse
kunne være at fokusere på, hvordan vi i
den enkelte daginstitution kan få fællesskabet indført gældende for alle børn.

Derfor skal vi have fokus på det enkelte
barn og familiens trivsel. Altså: ”Hvem trives og hvem trives ikke” i daginstitution,
skole og fritid.
I dag er 20% af børn og unge tilhørende Underdanmark. 78.000 unge i alderen 15-24 år har ikke taget en uddannelse efter folkeskolen. 70.000 unge i
alderen 15-29 år står uden job og uddannelse. 20% af 9. kl. elever i 2008 har
endnu ikke fået en ungdomsuddannelse.
PPR er sandet til og bør nytænkes, da der
er lange ventelister for børn og unge for
at komme til en udredning hos en psykolog. Vi kan ikke være bekendt som samfund at tage den manglende hjælp med
et skuldertræk. Alle har krav på hjælp,
også selv om der er dårlige fremtidsudsigter.
Private daginstitutioner, friskoler og efterskoler vokser og vokser i antal. Hvorfor
ikke give kommunerne rimelige vilkår, ri-

melige normeringer og understøtte den
gejst, der stadigt er hos pædagoger i de
enkelte daginstitutioner? Brug milliarder
på børn og kom tilbage til den tid, hvor
børnene var samfundets guld.
Jesper Juul, familieterapeut og forfatter
siger det meget klart:
”De kommunalpolitikere, der beslutter
de her ting, er så langt ude, at det er lige
før, jeg håber på, at de ikke selv er klar over
det.” Familieterapiens nestor har et klart
budskab til de danske politikere: Der SKAL
bruges flere penge på de mindste børn. Ellers ender det galt: ”Jeg har rejst rundt i
Europa, hyret af danske ambassader, og
holdt foredrag om de fantastiske danske
daginstitutioner - for bare 10 år siden. Nu
skammer jeg mig” siger Jesper Juul.
Tak til jer pædagoger og ledere for det
daglige engagement og pædagogiske virke i en tid, hvor vi skal holde fokus på fællesskab, lighed og tillid.

ORGANISATIONER DER ER MEDLEM AF DLO:
Følgende paraplyorganisationer udgør "organisationsudvalget" i DLO. Tre repræsentanter fra organisationerne er en aktiv del af bestyrelsen.
Deutscher Schul- und Sprachverein für
Nordschleswig
www.dssv.dk

Danske Daginstitutioner,
www.ldd.dk

Dansk Friskoleforening
www.friskoler.dk

2

BØRNS Hverdag Nr. 6 - september 2017

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

Foreningen af

Kristne Friskoler

Foreningen af Kristne Friskoler

www.titibo.dk
Børneringen,
www.borneringen.dk
KFUM Sociale Arbejde i Danmark
www.kfumsoc.dk

INDHOLD
DLO

Årsplan for DLO’ kurser, foredrag,
konferencer mm. for 2017
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Fællesskab, lighed og tillid skal dæmme
op mod fællesskabets forfald.

(med forbehold for ændringer)

Basis bestyrelseskurser for nyvalgte
forældre i private & selvejende
institutioner
(ledere, medarbejderrepræsentanter og
gamle bestyrelsesmedlemmer er også
meget velkomne)
Kolding 27/9 2017 (18.00-20.30)
– Kolding Bibliotek, Slotssøvejen 4,
6000 Kolding
Skive 26/10 2017 (19.00–21.30)
– Apoteker Norgaards Børnehave,
Jeppe Aakjærsvej 18, 7800 Skive

Personalejura for ledere i selvejende og
private institutioner: (2 dage 9.30-15)
Aalborg 3+4/10 2017 – Arentsminde Kulturcenter, Langeslund Alle 4, 9460 Brovst

Find det der virker fyraftensmøder med
Hanne Risager (17.30 - 20.00)
Århus 12/10 2017 – Stiften Lounge i FO-byen,
Frederiksgade 78 B, Århus
Odense 25/10 2017 –
Børnecenteret Trekanten,
Rødegårdsvej 89, 5000 Odense
København 16/11 2017 – Børneringen,
Høffdingsvej 36, 5 sal (elevator) 2500 Valby

Leder
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Sangglæde for alle

	Et bidrag til det glade, kreative børneliv,
som institutioner kan deltage i.

7

DLO inviterer
til fyraftensmøder

	Med ressourcedetektiv Hanne Risager.

8

Boganmeldelse
Inklusion i daginstitutionen er en grundbog,
som samler et stort materiale på en overskuelig måde.

10 Kursus i lederudviklingssamtaler
En tidligere kursist fortæller om sine indtryk.

11 Konsulentsiden
Selvejende institutioner og databehandleraftalen.

12 Efterårskonference
Faglig konference om børns drivkraft. Lige til at hive ud og
hænge op!

14 Konsulentsiden, fortsat
Bestyrelsesmedlemmernes personlige ansvar.

Efterårskonference (9.30-16.00)
København 15/11 2017 –
Kulturhuset Islands Brygge
Fredericia 21/11 20 – Messe C

Lederudviklingssamtalen: (17-20.30)
Kolding 7/11 2017
– Kolding Bibliotek, Slotssøvejen 4,
6000 Kolding
København 28/11 2017
– DLO, Officehotel, Høffdingsvej 34,
2500 Valby

15 Højt begavede børn i børnehaven
Sådan spotter vi højt begavede børn i børnehaven - og sådan
støtter vi deres udvikling.

20 Portræt af en leder
Heidi Ingemann Jensen fra Børnehuset Bøgely i Hareskoven
deler sine erfaringer.

Se mere på www.dlo.dk/arrangementsoversigt

22 Psykolog-klummen
Helle Scheele skriver om det særligt begavede vuggestuebarn.
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SANGGLÆDE TIL ALLE
Et skilt med to glade fantasivæsner og teksten ”Sangglad Daginstitution – Certificeret 2017” flankerer indgangen ved seks daginstitutioner rundt i landet. De er de første af deres slags, men mange flere er på vej.
Med projekt Sangglad har daginstitutionerne fået mulighed for at sætte særligt fokus på sang i dagligdagen,
og mange interesserede har allerede meldt sig på banen. Men hvad går Sangglad egentlig ud på og hvem
står bag? Her fortæller projektlederen, pædagogen og sangkonsulenten om projektet, som er den største
samlede indsats for sang i danske daginstitutioner til dato.

AF ANNE MÄRCHER, KOMMUNIKATIONSANSVARLIG, SANGENS HUS
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ger del i. Vores sangkonsulenter er sangpædagoger med speciale
i aldersgruppen, samtidig med at de som konsulenter kan formidle deres viden til personalet og vejlede institutionen i at få sin
egen praksis med sangen. Det er det, vi er i gang med. Og den
slags forandring tager tid. Til gengæld sker den i et sundt tempo.
Og så er den langtidsholdbar.”
Sangglad-projektet er tilrettelagt, så den sangfaglige opkvalificering foregår ude i institutionerne, hvor sangkonsulentens besøg
bliver en del af den daglige praksis med børnene. ”Det kan sammenlignes med traditionel mesterlære” siger Thomas Larsen
Späth. ”Til at begynde med er det sangkonsulenten, der står i
spidsen for aktiviteterne med børnene, og personalet lærer gennem egen deltagelse. Gradvist overtager personalet flere af aktiviteterne, og sangkonsulentens rolle bliver at give feedback og ny
inspiration. Metoden har mange fordele – også rent praktisk.
Først og fremmest slipper institutionen for at skulle vikardække,
og personalet lærer den nye praksis lige dér hvor den skal bruges
- med deres egne børn, kollegaer og fysiske rammer. Det er direkte ind i institutionernes hverdag - og børnene har glæde af sangen fra dag ét.”
En Sangglad institution får i projektet en fast tilknyttet sangkonsulent. Og det er vigtigt, understreger Stine Bundoline Dam
Pedersen, som er en af de sangkonsulenter, der har været med fra projektets første år. ”Mange skal overvinde lidt blufærdighed i begyndelsen og indse,
at det ikke handler om at blive en stor sanger, men om at arbejde med det man har,
og om at turde gå med det spontane.”
Det bekræfter Lena Ælmholdt Hansen,
pædagog i Børnehuset Klatretræet i
Kibæk: ”I starten var det lidt grænseoverskridende at skulle synge for. Men
Stine har været rigtig god til at møde
alle, der hvor de var, og til at give individuel vejledning.”
Lena Ælmholdt Hansens gruppe er
en friluftsgruppe, så når de synger sammen, foregår det på legepladsen, hvor det
føles helt naturligt at sætte masser af fagter
og bevægelse på. Men også for dem, der har
hovedkvarter indendøre, bliver sangen kombineret med mere fysisk aktivitet end før, fortæller Stine
Bundoline: ”Rigtig mange steder er sang en siddende
rundkreds-aktivitet. Det supplerer vi i Sangglad med bevægelse,
dans og fagter. Og så lærer vi de voksne at synge i det lyse stemmeleje, som børnene kan relatere til med deres egne stemmer.
Det er ofte en stor aha-oplevelse for de voksne, hvor meget lettere det bliver for børnene at lære en melodi, når den ligger rigtigt
for dem.”
I Klatretræet er blufærdigheden overvundet og forandringen
tydelig, fortæller Lena Ælmholdt Hansen. Børnene leger meget
mere end før med sange, fagter, vrøvlerim og rytmer, også på
egen hånd. ”Det sker helt spontant, på gyngerne og som en del
af en leg. Vi pædagoger er blevet meget mere bevidste om, hvordan vi kan gribe den spontane sang, og om hvad det giver børne- u

AD.DK

”I bund og grund handler det
om at bidrage til glade, kreative
børneliv med masser af sangglæde”
siger Thomas Larsen Späth, som er projektleder i Sangens Hus med ansvar for Sangglad-projektet. ”Hvad enten man ser på de mange gode ting,
børn kan lære gennem sang, eller man fokuserer på sangglæden
i sig selv, er vi ikke i tvivl om, at sang er en gave som alle børn
fortjener at have adgang til. Det er vi så heldige at Nordea-fonden er enige i, så med deres økonomiske opbakning kan vi tilbyde 100 børnehaver intensive sangforløb, hvor hele personalegruppen er med.”
De intensive sangforløb indebærer, at daginstitutionen deltager i projektet i tre år. Det lyder af lang tid, men det er ikke spor
for længe, mener projektlederen: ”Med Sangglad vælger institutionerne at skabe en varig forandring, som hele institutionen ta-
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SANGGLÆDE TIL ALLE

Fakta:

ne, at vi kan synge med dem. Vi ser, hvordan sangen etablerer
fællesskaber og venskaber, også på tværs af alder og institutionsgrupper. Og forældrene fortæller om, hvordan børnene synger
mere derhjemme. Vi får virkelig mange positive tilkendegivelser”.
Thomas Späth nikker genkendende til ord som fællesskab, rim
og remser og dansetrin: ”Det er jo det, der er så fantastisk ved
sang. Samtidig med at den gør os glade, får vi alt muligt godt
med i bagagen. For børnenes vedkommende styrker sangen både
den sproglige og den motoriske bevidsthed, de sociale kompetencer og selvtilliden. Den knytter an til sanseoplevelser, til årstider og
højtider og hele vores fælles kultur. Stort set lige meget hvilket
læreplanstema, man kigger på, kan man bruge sangen som en
vej ind – og alle kan være med.”
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SANGGLAD
Projekt Sangglad drives af Sangens Hus med finansiering
fra Nordea-fonden.
Visionen er at bidrage væsentligt til glade, kreative børneliv
gennem et kvalificeret arbejde med sang og bevægelse.
Det sker gennem
• Udvikling og etablering af et stærkt, landsdækkende
netværk af sangbørnehaver
• En massiv opkvalificerende indsats målrettet pædagoger
og sanglærere
• Formidling af inspiration til forældre om at synge sammen med børn.
Projektet startede i 2016 og løber frem til udgangen af 2020.
6 daginstitutioner blev certificeret i sommeren 2017
32 daginstitutioner er optaget i projektet med opstart
i efteråret 2017
Nye daginstitutioner optages løbende.

Links:
www.sangglad.dk
www.sangenshus.dk

DLO inviterer til

fyraftensmøder

i samarbejde med konsulent, forfatter og ressourcedetektiv Hanne Aalling Risager
Find det der virker
Som voksne vil vi det bedste for barnet og vil så gerne skabe de
bedste betingelser for dets trivsel og vækst.
Når det ikke lykkes, føler vi os udfordrede, og vi bliver ofte
ramt af frustration, vrede eller sorg, og det påvirker vores relation til barnet.
På fyraftensmødet sættes der fokus på den anerkendende
og styrkebaserede tilgang, som giver en dybere forståelse for
og indsigt i barnets intention bag det, vi kalder en uhensigtsmæssig adfærd og kommunikation.
Der præsenteres konkrete redskaber, hvor der gennem den
voksnes forandring og syn på barnet og dets adfærd gives mu-

lighed for at skabe gode relationer og de bedste trivselsvilkår og
derved at skabe et fundament for et godt barneliv i samspil med
barnet.
En aften hvor der med et strejf af
humor sættes fokus på, at finde
det der virker og gøre mere af
det.

Kom og hør mere på
vores fyraftensmøder i

Gå på opdagelse
i naturen...

Århus 12/10 2017
- Stiften Lounge i FO-byen,
Frederiksgade 78 B, Århus
Odense 25/10 2017
- Børnecenteret Trekanten, Rødegårdsvej 89, 5000 Odense
København 16/11 2017
- Børneringen, Høffdingsvej 36, 5 sal (elevator) 2500 Valby
Alle møderne afholdes kl. 17.30-20 og der serveres en
sandwich og en sodavand.
Tilmeld dig på DLOs hjemmeside www.dlo.dk (først til mølle…) Pris (ex moms) 300,- for medlemmer, 350,- for øvrige.
Se mere om Hanne Aalling Risager i BØRNS hverdag nr. 4
side 10 og i BØRNS hverdag nr. 5. side 19-20.

XXL Lup
95

129

Webshop og butik ved Aarhus - anno 2005 - 61277692
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Anmeldelse:
Forfatter: Anne Marie Marquardsen
Illustrationer: Dorte Karrebæk
Omfang: 175 sider
Frydenlund 2017

AF BJARNE W. ANDRESEN

Inklusion i daginstitutionen er en grundbog, som
samler et stort materiale på en overskuelig måde.
Den består af en teoridel og en praksisdel. Umiddelbart ser teoridelen ikke ud af meget, men praksisdelen formidler også viden om baggrunden for
de vanskeligheder, det enkelte barn kan være i.

Fra receptionen ved bogens udgivelse. Anne Marie Marquardsen til højre.
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I teoridelen gennemgås baggrunden for at tale om inklusion. Begrebet defineres sådan: ”Inklusion i daginstitutionen betyder, at
alle børn inddrages i institutionens fællesskab – og er medregnede som en værdifuld del af fællesskabet.” Inklusion deles op i tre
typer: Fysisk inklusion (at være tilstede), social inklusion (at deltage) og psykisk inklusion (oplevelsen af fællesskab).
Man kommer heller ikke uden om at definere normalitetsbegrebet. Hvor bredt er det? Hvad betyder det, når man taler om
forskelle? Hvad er normalt – og hvad er afvigende?
”Det normale” kan enten anskues statistisk (hvad de fleste/
færreste gør), moralsk (hvad der er godt/dårligt) eller medicinsk
(hvad der er rask/sygt). Man når ikke nødvendigvis frem til det
samme resultat, hvis man definerer sit normalitetsbegreb med de
tre forskellig briller.
Der er flere andre begreber, som er væsentlige for en bred forståelse af inklusion. F.eks. zonen for nærmeste udvikling og fælles opmærksomhed. Teoridelen læner sig meget op ad allerede

udgivne tekster og indeholder ikke meget nyt. Til gengæld når
den rigtigt langt omkring. Derfor kan Inklusion i daginstitutionen
ses som en grundbog.

generaliserende, f.eks. hedder det, at ”det er ikke alle flygtningeforældre, der er traumatiserede, men de har alle oplevet ekstreme
forhold, tab og afsavn.”

Kig på hinandens praksis

Et fælles arbejde

Der er en kraftig opfordring til at observere hinandens praksis og
forholde sig til det, man ser. Både i forhold til de øvrige pædagoger i institutionen og i det tværprofessionelle arbejde. Det har
ifølge Anne Marie Marquardsen vist sig svært, når man ikke arbejder sammen i det daglige.
Vi lærer hele tiden og i alle situationer. Derfor er læringsrum
både hverdagslæring, skole- og uddannelseslæring, læring i arbejdslivet, fritidslæring og netbaseret læring. En liste, som bogen
uddyber. Med den tilgang giver det ikke mening at tale om ét læringsrum. I stedet præsenteres læseren for en model, hvor de to
trekanter selv/den anden/objektet og relationer/sprog/opmærksomhed danner en sekstakket stjerne med læringsrummet i midten. Den model er gennemgående i praksisdelen.
Praksisdelen fylder langt det meste. Den formår at blande relevant teori for at pointere, at teori og praksis ikke er hinandens
modsætninger. Vi ledes gennem en række cases med børn, som
af vidt forskellige grunde kalder på særlig opmærksomhed. Høj
sensitivitet, flygtningebaggrund, diabetes, ADHD og forsinket
sproglig udvikling kræver forskellig specialviden hos pædagogen,
men alle børnene kan ses i en inklusionsramme.
I den pædagogiske praksis med barnet er der flere gode forslag til, hvordan man inddrager børnelitteratur, leg og andre lavpraktiske hverdagsaktiviteter. Der er fokus på at inddrage barnet i
den daglige aktivitet med andre børn og voksne. Det bliver aldrig

Pædagogen skal i mindst lige så høj grad som børnene på arbejde, for at inklusionen lykkes. ”For at kunne hjælpe barnet med
autisme, skal den voksne have rummelighed for 2, energi for 2,
håb for 2 (og) fantasi for 2.”
En hjælp til at nærme sig det ideal er at forstå barnets vanskeligheder, se barnet bag adfærden, fokusere på det positive (og
kommunikere det), være på forkant og give udfordringer/opgaver
af relevant sværhedsgrad.
Layoutet i Inklusion i daginstitutionen er usædvanligt let og
flot, og bogen har få men velplacerede illustrationer af en af Danmarks bedste illustratorer, Dorte Karrebæk, som gør bogen til noget visuelt særligt. Det omfattende stof og de høje niveau formidles, så man har oplevelsen af at læse af lyst, også hvis man skal!
Flere og flere pædagoger har arbejdet med den akademiske
skrivemåde i uddannelsen, og Inklusion i daginstitutionen er bygget op på samme måde. Det virker måske lidt overkill at angive,
hvilke byer forlagene ligger i, i litteraturlisterne. I en bog som denne er det næppe nødvendigt at skrive, hvornår hjemmesiderne er
besøgt, men de mange henvisninger og introduktionen til hvert
enkelt kapitel er en hjælp til de, der vil grave sig længere ned i
stoffet.
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KURSUS

i lederudviklingssamtaler
”Det var en inspirerende aften for mig, da jeg ikke tidligere har haft en LUS
samtale med bestyrelsesformanden.
Øvelsen, at skulle nævne 3 udfordringer for mig i forhold til at skulle afholde en
LUS samtale med min formand eller næstformand, var en god øvelse, som fik til
at tænke nye tanker.
Jeg fik også med, hvor vigtigt der er at have en god relation til sin formand/
næstformand før samtalen, da han eller hun sandsynligvis kommer fra et andet
arbejdsområde med en anden medarbejder udviklingskultur.
På kurset blev der lagt vægt på over for bestyrelsesmedlemmerne, at baglandet
er en vigtig faktor. Det synes jeg var en vigtig at point overfor bestyrelsen, for
det giver mig tryghed i mit daglige arbejde.” Regitze /2016

Lederudviklingssamtale i
selvejende og private daginstitutioner
Tirsdag d. 7/11-17 kl 17-20.30
Kolding Bibliotek, Slotssøvejen 4, 6000 Kolding
Det kan være en udfordring for bestyrelsesformænd i de
selvejende og private institutioner at skulle afholde lederudviklingssamtale (LUS) med lederen i institutionen. Alene af
den grund at formandsposten i mange tilfælde skiftes ud
jævnligt, hvilket kan vanskeliggøre en kontinuitet i samtalerne.
DLO har – i samarbejde med et par institutioner – udviklet
et koncept med tilhørende guidelines og spørgeteknikker. På
kurset gennemgår vi nogle af de dilemmaer man kan komme i, og videndeler omkring samtaleformer og guidelines.
Der vil være en sandwich og en sodavand samt kaffe og
kage som en del af arrangementet.
Underviser: Mette Fabricius, konsulent i DLO (pædagog
og tidligere leder)
Pris: For medlemmer Kr. 375,00.
Øvrige Kr. 475,00 (begge ex. moms).
Kurset kan også bestilles som et ”hjemme hos”-kursus.
Pris og dato aftales med sekretariatet.
Skriv til mette@dlo.dk.
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KONSULENTNYT
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

Mette Fabricius

Selvejende institutioner og databehandleraftale
– leder er dataansvarlig på institutionen.
DLO har modtaget henvendelse fra en
selvejende institution med spørgsmål
om, hvorvidt man havde pligt til underskrive en såkaldt databehandleraftale
med samarbejdskommunen.
Svaret er Ja, det har man pligt til,
og I er velkomne til at sende den omkring os her i DLO, da de kan se forskellige ud fra kommune til kommune.
En selvejende institution har adgang
til kommunens oplysninger om forældre
og børn, opskrevet og indmeldt i institutionen. Altså har institutionen adgang til
personoplysninger.

Databehandleraftalen fastsætter vilkår
for institutionens behandling og benyttelse af de personoplysninger, der hentes
i kommunens registre. (Navn, adresse,
CPR nr.)
Aftalen siger altså noget om, hvad de
data, som kommunen giver institutionens dataansvarlige (lederen) adgang til,
må benyttes til.
Kommunerne skal sikre sig, at der
indgås databehandleraftaler med institutioner, der har adgang til de registrerede
data. Fx lister over oplysninger vedrørende børn, forældre og ansatte.

Hvis din institution modtager en databehandleraftale, der omhandler institutionens benyttelse af kommunens personoplysninger, anbefaler vi således at
aftalerne godkendes, hvis indholdet er vilkår for institutionens adgang til og benyttelse af oplysninger indeholdt i kommunens registre.
Se mere om databehandling i persondatalovens §42.

Opslå job på dlo.dk
Indryk din jobannonce på www.dlo.dk
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DLO inviterer til
faglig konference i november 2017

”Børns drivkraft”
København d. 15/11-17 kl 9.30-16 Kulturhuset Islands Brygge
Fredericia d. 21/11-17 kl. 9.30-16 i Messe C
Den bedste måde, vi kan arbejde med barnets kompetencer
på, er at tage udgangspunkt i barnets styrkesider. Men ved
vi nok om, hvad der driver børn i deres udvikling?
Vi kan lære børnene meget, men børn udvikler sig også
”af sig selv”. Vi voksne kan i bedste fald hjælpe ved at
støtte, opmuntre, stimulere og udfordre, og i værste fald

komme til at hæmme, bremse eller ligefrem forstyrre barnet i dets udvikling.
På efterårets faglige konference har vi bedt en række
eksperter se nærmere på den indre kraft, der driver barnet,
og komme med bud på hvordan vi – som forældre og fagpersoner – bedst kan stimulere barnets udvikling.

Dem kan du møde:
Per Schultz Jørgensen vil belyse, hvordan man ved sit samspil
med barnet kan bidrage til, at barnet udvikler sin egen styrke, vedholdenhed – og karakterdannelse.
Stort set alle børn lærer at tale på et eller andet tidspunkt, men
nogle børn taler langt før andre. Dorthe Bleses indvier os i, hvilke
faktorer der har betydning for, hvor hurtigt og hvor omfangsrigt
sproget læres.
Sofie Münster fortæller om, hvordan vi ruster børn til den
modstand, de møder i hverdagen, når de oplever nederlag, udfordringer og mest af alt har lyst til at give op.
Bente Boserup vil - med afsæt i de mange samtaler på BørneTelefonen – fortælle om, hvordan børn og unge forsøger at mestre
en barndom med svigt. Hun kommer med deres ønsker og bud
på, hvordan vi kan hjælpe dem – hvis vi tør.
Hanne Aalling Risager giver indblik i, hvordan vi gennem
kombinationen af den anerkendende og styrkebaserede tilgang
kan stimulere barnets indre medfødte kraft til at mestre livet.
Alt dette og meget mere kan du høre om på DLO’s kommende efterårskonference i København og Fredericia.
Se programmet og de spændende oplægsholdere på næste
side samt på vores hjemmeside, hvor tilmelding er mulig, så længe
der er ledige pladser.
Tilmelding senest 3 uger før den pågældende konference. Early
Bird rabat 200,- for tilmeldinger modtaget senest d. 1/10-17!
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PROGRAM:
Professor emeritus, dr. phil.
- Per Schulz Jørgensen
“Vi skal styrke børns
karakterdannelse”

Ressourcedetektiv
- Hanne Aalling Risager
”Barnets indre medfødte
kraft til at mestre livet”

Forfatter og stifter af forældremagasinet Nordic Parenting
- Sofie Münster ”Hvordan børn finder styrke i modgang”

t S eniorkonsulent i Børns
	Vilkår – Bente Boserup ”Jeg
gider ikke være sammen!”

09:00 – 09:30

Ankomst, indskrivning og morgenkaffe m. brød

09:30 – 09:45

Velkomst og indledning
v/DLOs landsformand Peter Grevsen

09:45 – 10:45

Professor emeritus, dr. phil.- Per Schulz Jørgensen
“Vi skal styrke børns karakterdannelse”

10:45 – 11:00

Pause

11:00 – 12:00

Forfatter og stifter af forældremagasinet Nordic
Parenting- Sofie Münster
”Hvordan børn finder styrke i modgang”

12:00 – 13:00

Frokost

13:00 – 13:45

Ressourcedetektiv - Hanne Aalling Risager
”Barnets indre medfødte kraft til at mestre livet”

13:45 – 14:30

Seniorkonsulent i Børns Vilkår – Bente Boserup
”Jeg gider ikke være sammen!”

14:30 – 14:45

Pause

14:45 – 15:45

Professor v. TrygFondens Børneforskningscenter
- Dorthe Bleses
”Hvordan børn lærer sprog, og hvad voksne kan gøre”

15:45 – 16:00

Afrunding v/DLO

16:00

Tak for i dag
Med forbehold for justeringer

u P rofessor v. TrygFondens
	Børneforskningscenter 	Dorthe Bleses ”Hvordan
	børn lærer sprog, og hvad
voksne kan gøre”
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KONSULENTNYT
Bestyrelsesmedlemmernes økonomiske ansvar
AF TANJA KRABBE, SEKRETARIATSLEDER

DLO taler ind i mellem med bekymrede
bestyrelsesmedlemmer om, hvad det vil
sige, at bestyrelsen i en selvejende daginstitution er økonomisk ansvarlig for driften. Kan man på grund af sit engagement i bestyrelsesarbejdet komme til at
hæfte personligt for daginstitutionens
økonomi? Svaret er, at det kan man ikke,
hvis ellers man sørger for løbende at holde ordentligt øje med, at driften er forsvarlig og handler på de problemer, der
opstår. Og det er ærgerligt, hvis bekymringer om ansvaret sætter barrierer for
det vigtige engagement i bestyrelsesarbejdet til glæde for børnene.
Men hvordan kan man sikre sig, at
man gør det godt nok? Kravene til, hvor
meget man skal foretage sig, handler
meget om sund fornuft, og grænserne
er derfor svære at beskrive meget speci-

fikt. Nogle institutioner i Hørsholm oplevede sidste år store problemer med deres
økonomi. Kommunen, der stod for institutionernes regnskab, bad Kommunernes Landsforening om at vurdere, om bestyrelsen i forløbet havde svigtet sit
ansvar for at holde styr på økonomien.
Kommunernes Landsforening, KL, vurderede, at det havde bestyrelsesmedlemmerne ikke.
KL fremhævede blandt andet, at bestyrelsesmedlemmerne i en daginstitution er et ikke-professionelt organ med løbende udskiftning af forældre, der
udfører deres hverv frivilligt og ulønnet.
Det har betydning for, hvilke krav man
kan stille til bestyrelsesmedlemmernes
indsigt og handlinger. Samtidig kritiserede KL dog bestyrelsen i den konkrete sag
for, at man skulle have dykket mere ned i

det materiale, man havde fået til bestyrelsesmøderne. KLs rapport om sagen
samler relevant jura og giver vejledning i
grænserne for bestyrelsens ansvar. Rapporten finder du på DLOs hjemmeside
sammen med DLOs korte notat, der gengiver rapportens vigtigste pointer.
Den konkrete sag i Hørsholm viste i
øvrigt også nogle problemer ved at lade
kommunen varetage institutionens drift,
fordi den kommunale forvaltning ikke er
gearet til en særlig omhyggelig regnskabsførelse. Det kan du læse mere om i
lederen i sidste nr. af Børns Hverdag.
Du er altid velkommen til at kontakte
DLO, hvis du har spørgsmål til bestyrelsesarbejdet.

Følg med i næste nummer og på Facebook
DLO's freelancekonsulent Sanni Maria P. Korsgaard vil i efteråret følge Hanne Risagers uddannelse som Ressourcedetektiv.

UDDANNELSEN

Ressourcedete
og vejleder ktiv
for bø

I næste nummer af BØRNS hverdag samt på DLO's Facebookside vil man kunne følge de
refleksioner, tanker og erfaringer der opstår under uddannelsen samt efterfølgende i Sannis egen praksis som pædagog. Uddannelsen er tilrettelagt med tre dages opstart sidst i
september en måneds mellemrum til feltarbejde, som man selv vælger fra egen praksis og efterfølgende tre dages opfølgning og afslutning sidst i november.
Sanni Maria P. Korsgaard har allerede modtaget materiale til uddannelsen med posten.
Det omfatter blandt andet Hanne Risagers bog Fra fejlfinder til resourcedetektiv, styrkekort med følgemateriale samt en logbog til egne refleksioner.
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AF PIA RYDING, MASTER I UDDANNELSESVEJLEDNING OG -PLANLÆGNING MED FOKUS PÅ HØJT BEGAVEDE BØRN, OG OLE KYED, PSYKOLOG OG FORFATTER

Denne artikel er primært henvendt til pædagoger og personale i børnehaverne, men også til forældre til højt begavede børn. Formålet er at
formidle viden om og kendskab til kendetegnene ved høj begavelse
samt enkle værktøjer til at støtte og hjælpe de højt begavede børn i
institutionen. Målet er, at børnene ses og derved behandles på en
måde, som bedst støtter deres udvikling. Artiklen vil ikke kunne erstatte en eventuel udredelse af barnet.
Artiklen er bygget op med en beskrivelse
af kendetegn efterfulgt af enkle måder til
at støtte barnet på. Til sidst er en liste af
henvisninger til dig, som vil vide mere.
Højt begavede børn kan have nogle –
men ikke nødvendigvis alle – af de følgende kendetegn. Og nedenstående er derfor
ikke en facitliste, men derimod en liste
over nogle af de måder, den høje begavelse kan vise og udmønte sig på.
Nogle højt begavede børn er lette at
spotte – de har lært sig selv f.eks. at læse
eller regne, nogle allerede som 2-3 årige.

Kreativt højt begavede børn vil på samme
måde skille sig tydeligt ud. Dette er dog
på ingen måde typisk.
Børnene kan have et veludviklet sprog
med et stort ordforråd. De kan bruge
”voksen-ord” og voksne vendinger. De vil
ikke altid have en fuld forståelse af de enkelte ord, men blot en generel bedre og
tidligere sprogforståelse. Børnene kan tale
på en måde, så de har brug for hjælp af
en voksen til at oversætte, ikke kun det de
konkret siger, men også de komplicerede
regler de kan lave i en lege-situation.

Børnene kan beskæftige sig med de
store ting i livet. Tanker om liv, død og
hvordan tingene hænger sammen kan fylde rigtigt meget, og tankerne kommer
ofte tidligere end forventet/normalt. Nogle
børn vil lede efter sammenhænge og mening. Børnene kan have en filosofisk tilgang til disse store tanker. Samtidig kan
børnene observere deres omverden meget
detaljeret – det kan være de bemærker en
ny frisure hos stue-pædagogen, bemærker at en af de andre på stuen har fået
nye strømpebukser eller at de for anden
dag i træk får den grønne kop til frugt.

Når børn leger
Nogle børn kan skille sig ud i lege-situationer. Ikke kun fordi de laver komplicerede
lege, men også deres valg af lege kan
være anderledes. Nogle børn vil primært
vælge at lege konstruktions-, rolle– eller
u
fantasilege.
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Børnene kan have en nærmest ekstrem
evne til at fordybe sig. For nogle børn
gælder dette dog kun, når de beskæftiger
sig med ting/emner, de selv har valgt, eller
ting/emner, de finder interessante.
Børnene kan være ”kloge”, vidende,
nysgerrige eller videbegærlige. Børnene
kan virke umættelige og blive ved med at
spørge og spørge. De kan vide overraskende ting, som afspejler en god hukommelse og/eller en god evne til at opfatte
og bearbejde information. Udover at børnene kan spørge meget, kan de stille overraskende spørgsmål – spørgsmålene kan
være ikke alderstypiske eller blot anderledes end forventet i sammenhængen.
Børnene kan være perfektionistiske.
Dette kan udtrykke sig ved, at de laver bestemte ting meget langsomt og ekstremt
omhyggeligt. Der kan også være ting, de
ikke vil lave, da de ikke synes de mestrer
dette. Nogle gange kan perfektionismen
komme til udtryk ved en ekstrem selvkritik
og et lavt selvværd.
Nogle børn er meget (selv)retfærdige.
Der er ingen tvivl om, at de ved, hvad der
er rigtigt og forkert – og giver udtryk for
det. Det selvretfærdige eventuelt kombineret med et avanceret sprog gør, at de
kan tale sig ud af rigtigt mange situationer. Det kan også ses på, at de retter andre. I f.eks. spisesituationer kan barnet
sidde og rette andre børn, eller henvende
sig til personalet for at fortælle at et andet
barn ikke sidder pænt. Hvilket altså ikke
nødvendigvis betyder at barnet selv sidder
pænt!

I gruppe eller alene?
Børnene kan trives bedst i mindre grupper
eller en-til-en. Børnene kan reagere forskelligt på at være i store grupper: nogle
trækker sig, nogle bliver flagrende og
nogle bliver voldsomt udadreagerende.
Husk at dette ikke er en facitliste og der er
sikkert masser af andre måder for børnene
at vise på, at de ikke trives i den store
gruppe.
Børnene kan af forskellige årsager søge
mere voksen-kontakt end forventet. At
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barnet søger mere voksen-kontakt kan
skyldes et umættet intellektuelt behov, at
der er mere modspil for barnet i relationen
eller at barnet har behov for en mere tryg
relation. I nogle grupper vil barnet ikke
have et andet barn at spejle sig i og kan
derfor søge ekstra voksen-kontakt.
Børnene kan have et mere intenst temperament, dvs. de vil opleves som f.eks.
mere vrede, mere tilbageholdende, mere
kede af eller mere begejstrede. Generelt
bare mere af det hele. De kan qua deres
intense temperament virke voldsomme og
til tider grænseoverskridende, især på andre børn. Er børnene sammen med andre,
de harmonerer med, vil du som regel ikke
opleve dette så tydeligt, da det enkelte
barn naturligt accepterer andres intense
temperament.
Børnene kan have svært ved bestemte
ting rent motorisk. Børnene kan måske
ikke skrive/tegne/male alderssvarende.
Børnene kan have svært ved at binde snørebånd, nogle kan have svært ved at cykle, for nogle børn er det noget tredje eller
fjerde som driller/halter. Alt dette er et
spørgsmål om tålmodighed og respekt.
Børnene lærer det, blot på et andet tidspunkt end først forventet.

Asynkron udvikling
Nogle børn kan være asynkront udviklet.
Typisk er de intellektuelt ældre end deres
fysiske alder og yngre modenhedsmæssigt.
Der kan være situationer, hvor de intellektuelt ved, hvad de skal gøre f.eks. ikke tage
legetøj fra andre, mens de følelsesmæssigt
har et helt andet behov, de vil bare så gerne have det legetøj! Dette gør naturligvis
barnet frustreret, for der er ingen løsning,
der tilfredsstiller alle barnets behov. At børnene så samtidig kan have et mere modent
sprog kan gøre det svært for den voksne at
se de forskellige aldre. Barnet kan lyde ældre end de er, og vil pga. dets asynkronitet
reagere langt fra forventet.
Kort opsummeret – men ikke som en
endegyldig facitliste - kan man sige, at høj
begavelse kan vise sig ved, at barnet har
nogle af følgende kendetegn:

• Har et intenst temperament
• Er videbegærligt og nysgerrigt – måske
klogt
• Bruger sproget anderledes, mere voksent eller bare mere end jævnaldrende
• Trives bedst i mindre grupper
• Beskæftiger sig med andre ting og/eller
beskæftiger sig anderledes med tingene
end jævnaldrende
• Er perfektionistisk
• Er filosofisk anlagt
• Har en stor indre politibetjent
• Er asynkront udviklet
• Har behov for struktur
• Eller måske bare er mere af det hele …
mere distræt, mere sart, mere koncentreret, mere nysgerrigt, mere følsomt,
mere observant, mere …
Det grundlæggende for børnene er, at de
ofte skal behandles anderledes og have andre
tilbud for at føle sig ens med gruppen. Hvis

du som omsorgsperson accepterer denne
forskelsbehandling, vil både det højt begavede barn og resten af gruppen godtage dette
og den ønskede gruppe-dynamik opstå.

Sådan gør du
Det er et godt udgangspunkt at møde
barnet, der hvor det er. Dvs. begynder
barnet tidligt på at interessere sig for tal
eller bogstaver, så støt endelig barnet og
giv barnet relevante puslespil, bøger og
spil at lege med. Hvis barnet kan læse, er
det vigtigt at være opmærksom på, hvilken information barnet kommer i nærheden af – forsiden af Ekstra Bladet kan
være meget voldsom for et 4-årigt barn.
Mht. hvor meget viden barnet kan
rumme – så kan barnet rumme viden, indtil det siger eller viser stop. Der er absolut
ingen grund til at holde sig tilbage. Brug
din fornemmelse for, hvor meget barnet
kan rumme, til at udfordre det. Barnet vil

elske det – selv om du måske møder modstand pga. barnets perfektionisme – og du
vil give barnet mulighed for at vokse og
modnes. Dog er det vigtigt at være opmærksom på, om barnet er asynkront udviklet, da et asynkront barn har behov for,
at der bliver talt til den aktuelle alder. Det
asynkrone barn kan måske rumme masser
af fakta fortalt på et højt niveau, men skal
tales til på et andet niveau, når det gælder
følelser. I ovenstående eksempel med legetøjet, kan man tale om reglerne for
hvem-har-hvad-hvornår til det intellektuelt
store barn og samtidig tale om følelsen
ved at få/ikke få til det lille umodne barn.
Det vil indimellem kunne føles, som om
du skal forklare alting for barnet. Og det
er formodentlig rigtigt. Der er rigtigt mange højt begavede børn, som har det bedst
med at få forklaringen med. Det kan være
det skal være ”Gå ud og tag tøj på, vi skal
på legepladsen” i stedet for ”Gå ud og

tag tøj på” eller ”Sid pænt, det generer
din sidemand når du hopper, for så spilder
han sin mælk” i stedet for ”Sid stille”. Det
sidste giver ikke mening for barnet – det
kan ikke se, hvorfor det skal sidde stille.
For nogle højt begavede børn er forudsigelighed og struktur meget vigtig. De
nyder dagligdagens rutiner, og bliver bragt
ud af ligevægt, hvis rutinerne brydes. Det
kan være en hjælp at bruge lidt ekstra tid
på at fortælle barnet om rutinerne ved institutions start. Når rutinerne brydes er det
en stor hjælp at fortælle det til barnet.
Nogle børn kan have brug for en fast
plads til frokost, andre skal bare have at
vide, at i morgen tager vi på tur. Igen er
det op til dig at se og fornemme barnets
behov. Måske kan du få informationen
ved at spørge forældrene.
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Højt begavede børn tænker ud af
kassen
Nogle børn vil bruge legetøjet anderledes.
Det er vigtigt, at vi som voksne ikke hiver
vores forestilling om, hvordan man leger,
ned over hovedet på dem. I stedet skal de
opmuntres og støttes i at udforske og se
verden på deres egen, nogle gang lidt
spøjse, måde. Dette er måske endnu mere
relevant, når barnet maler, tegner, leger
med ler etc. Det er vigtigt at støtte barnet
i processen – ikke produktet.
Dette hænger også sammen med, at
nogle børn er ekstremt perfektionistiske.
Det er vigtig at få støttet barnet på dette
område meget tidligt, da det er en de
ting, de højt begavede børn meget let tager med sig videre i livet. Barnet kan støttes ved, at man refererer tilbage til tidligere episoder, hvor barnet har gjort noget
nyt og/eller øvet noget. Meningen er,
at barnet skal genopleve succesen og
få fornemmelsen af, at det godt kan
betale sig at prøve og at øve sig. I de
situationer hvor du som voksen måske vælger at presse barnet ud over
dets grænse, er det vigtigt at fejre succesen med barnet. Ros barnet – det
har det virkelig brug for. Og vær
opmærksom på, hvad du roser
for. Netop fordi nogle ting vil
være ekstremt lette for bar-
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net og derfor ikke rigtigt tæller, skal du
være opmærksom på at rose barnet for
indsatsen. Det 2½-årige barn, der lige har
lavet et puslespil med 50 brikker på rekord tid, skal nok bare have et puslespil
med 75 brikker, hvorimod den 5-årige,
der endelig har fået farvelagt bare en fjerdedel af en tegning inden for stregerne,
virkelig, virkelig har brug for positive tilkendegivelser.
Nogle børns indre politimand kan slet
ikke styre sig – og det kan naturligvis skabe problemer for barnet selv. Det er vigtigt, at barnet ved – og bliver ved med at
få at vide - at det er de voksnes opgave at
sikre sig, at alle sidder pænt etc. Barnet
kan få sat sig selv i en rigtig uheldig position, som det slet ikke kender og kan overskue konsekvenserne af. Tit er det hensigtsmæssigt for barnet at tage
en dialog om dets adfærd.
F.eks. kan du spørge ind
til, hvordan barnet selv
vil opleve at blive irettesat af en af dets kammerater, og så koble det
til at sådan er det nok
også for kammeraten,
når barnet irettesætter.

Har brug for søvn eller hvile
Selv om nogle højt begavede børn har et
lille søvn-behov, vil det være godt med en
pause midt på dagen. Børnene tager ekstremt meget ind og gør dette på meget
kort tid. Derfor er det godt med middagsluren/hviletimen til at fordøje alt det oplevede. Nogle børn vil ikke middagsluren eller holder op med at have behov for at
sove meget tidligt, og der kan pausen fås
ved at lave stille aktiviteter et sted, hvor
det kan være lidt i fred.
Nogle børn kan have behov for mere ro,
end hvad hviletimen midt på dagen giver.
Dette kan gøres præcist, som det passer
ind i den enkelte institution. Nogle steder
vil det være godt at komme med ind en
time på kontoret, andre steder laver man
ofte aktiviteter i små grupper eller man tager en mindre gruppe med ud at gå.
Hvis barnet leger mere alene, end barnet ønsker, kan man ved f.eks. frugt lade
hvert enkelt barn fortælle, hvor og hvad
de vil lege med. Du har så som voksen
mulighed for at koble børn sammen, skille
nogle ad eller foreslå lege, hvis barnet er
usikkert.
Selv om del af børnene virker som
inde– eller boglige børn, kan de stadig
have rigtigt godt af masser af luft og fysisk aktivitet. Netop fordi nogle af børnene kan virke eller er svage motorisk, er det

rigtigt fint at finde aktiviteter, der styrker
disse områder. Til eksempel er der en del
højtbegavede børn, der ikke kan snøre
snørebånd før de er 8, og også en del
børn som er lang tid om at finde balancen
på en cykel. Igen er det op til dig som voksen at se barnets behov og især barnets
reelle kunnen.
Hvis barnet bliver flagrende, kan det
hjælpe at lave en ”samle”-øvelse. Barnet
står eller ligger med strakte, nogenlunde
samlede ben. Armene krydses over brystet
og barnet lægger en hånd (modsat) på
hver skulder. Barnet trækker vejret dybt
ned i maven og ånder langsomt ud. Dette
gøres minimum 3 gange.

Du kender dem godt
Arbejder du i en institution, har du højst
sandsynligt allerede mødt højt begavede
børn. Du har måske mødt nogle, som har
haft det rigtigt, rigtigt svært og ikke har
kunnet finde deres plads i sig selv og/eller
gruppen. Du kan måske genkende barnet
nu, men vidste bare ikke før, lige præcis
hvad det var. Og tænker måske nu: ”Kan
det virkelig passe, var det virkelig bare
det?!”. Måske var det bare det, men det
kan selvfølgelig også havde været høj begavelse kombineret med andre ting.
Måske kan du huske de højt begavede
børn, som du har set og mødt som de var;
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sådan lidt spøjse, kloge, distræte, bare sådan lidt forskellig fra de andre børn. Og
det betyder, at du har gjort, hvad du har
fornemmet og følt er rigtigt for barnet –
og det har det så været helt fantastisk.
Hvis du har en mistanke om, at et barn
er højt begavet, så tal gerne med forældrene om det. Forældrene oplever måske
blot at deres barn er anderledes end andres – måske har de allerede en ide om,
hvad det handler om. Og så er det rigtigt
godt at få nogle ord på. Specielt i forbindelse med skolestart er det relevant at
tage snakken, da en del højt begavede
børn netop ved mødet med skolen kan
opleve sig selv som anderledes.
Hvis barnet mistrives og ovenstående
ikke har haft den ønskede effekt, eller hvis
du har mistanke om at der er mere og/eller
andet galt, skal du overveje om det ikke er
tid til at kontakte PPR. PPR kan hjælpe med
råd og vejledning samt yderligere tiltag ud
fra det konkrete barns aktuelle situation.
Læs også Psykologklummen om højt begavede børn i vuggestuen side 22.

Følgende opgaver omhandler børn i
daginstitution og kan findes på Gifted
Childrens hjemmeside:
Børn med særlige begavelsesmæssige
forudsætninger – opgave fra PLS, juni
2004
Børn med særlige forudsætninger
– opgave fra Frøbel Seminariet, maj 2004
På Gifted Childrens hjemmeside er der
adgang til artikler, andre relevante links
etc.
www.nace.co.uk
www.qagtc.org.au
På denne side kan det anbefales at kigge under litteratur, hvor der er en fin
artikel-samling. Om yngre børn er der
bl.a. artiklerne ”Characteristics of
Young Gifted Children” og ”Ideas and
Activities for Parents of Preschool Gifted Children”.
www.kidsource.com/kidsource/content/
nuturing_giftedness.html
De intelligente børn af Ole Kyed
Børn kan af Ben Furman
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Fra dette nummer af BØRNS hverdag
vil DLOs medlemsinstitutioner og organisationer modtage 8 eksemplarer
af bladet, som kan distribueres til eller afhentes af bestyrelsesmedlemmerne. For de bestyrelsesmedlemmer, der har børn i institutionen, kan

www.giftedchildren.dk

Bøger:

Daginstitutionernes
Lands-Organisation

af BØRNS
Ændret levering

Kildeliste:

levering ske nemt via deres børns
garderobeplads.
Ændringen sker for at sikre, at det er
de aktuelle bestyrelsesmedlemmer,
der får bladet, og samtidig mindske
det administrative arbejde med at opdatere postadresser, hver gang der er
nyvalg til bestyrelsen. De kræfter kan

hverdag

bruges bedre på kerneopgaven.
Fremover skal du som DLO medlem
derfor kun huske at holde DLO sekretariatet opdateret med postadresse og mailadresse til institutionen og en mailadresse til
bestyrelsesformanden.
BØRNS hverdag udsendes fremover
også elektronisk.

BØRNS Hverdag Nr. 6 - september 2017

19

Portræt af en leder
Navn: Heidi Ingemann Jensen

Hvor og hvornår er du uddannet?
Frøbel seminaret i Roskilde 2004 (Pædagog), Forvaltningshøjskolen 2010 (diplom
i ledelse)

Hvor er du leder?

En anden erfaring, jeg har gjort mig, er
min morgenrunde, hvor jeg kommer rundt
i hele institutionen og ser børn og voksne.
Denne morgenrutine, har jeg oplevet, er
med til at invitere til refleksion i nuet eller
senere på dagen.

Børnehuset Bøgely i Hareskoven

Hvad er det særlige ved din
institution?
Det er en integreret daginstitution 0-6 år.

Hvilke erfaringer har gjort dig til den
leder, du er i dag?
Jeg har været leder i 11 år. Særligt mødet
med de forskellige personalegrupper, jeg
har været leder for, har gjort mig til den
leder, jeg er i dag. Men også den modstand, jeg har oplevet. Om det har været
grundet mangel på lyst til udvikling fra
personalegruppernes side, uenigheden
med nærmeste leder omkring måden at
være leder på, eller hvordan jeg har set ledelse blive udmøntet i praksis, har været
afgørende for, hvordan jeg er leder i dag.
Men også at opleve succeser ved at se,
hvordan min ledelse virker og har en afgørende betydning for kvaliteten af det pædagogiske arbejde, har haft betydning.
Som ung leder var jeg nok meget utålmodig, og ønskede at udviklingen skulle ske
og ses med det samme, hvor jeg i dag i
langt højere grad tror på en langsommelig
proces, der skaber en holdbar forandring.
Udfordringen er dog, som mellemleder, at
holde fast i udviklingsprocessen samtidig
med, at vi bliver presset af forvaltningen til
konstant at forholde os til nye udviklingstiltag, som måske ikke altid tager udgangspunkt i personalegruppens nærmeste udviklingszone.
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Hvilke tre værdier finder du vigtigst i
forhold til dit lederskab?
En anerkendende tilgang, som udmønter
sig i dialog og respekt for det enkelte
menneske. Troen på, at bag enhver handling er der en intention, men at den måske ikke altid er reflekteret. At være
autentisk, hvor jeg er tydelig omkring den
retning, vi skal gå, men også at de ved, at
jeg giver feedback. Både den positive og
mindre positive. Jeg er meget optaget af
at udvikle både personalegruppen og den
enkelte medarbejder med udgangspunkt i
nærmeste udviklingszone. Min motivation
er altid at skabe et godt udviklings- og læringsmiljø for alle børn i institutionen.

Hvad er en god arbejdsdag for dig nævn evt. sidst, du havde en rigtig
god oplevelse fra dit liv som leder?
I denne uge havde jeg personalemøde.
Temaet var legepladspædagogik. Det var
svært at finde noget forskning på området, så jeg holdt et oplæg, som måske
kunne provokere en smule i forhold til de
observationer jeg har gjort fra legepladsen. Alle sad stille og lyttede. Dernæst beskrev vi sammen, hvad vi syntes, børnene
skal have ud af at komme på legepladsen,
og hvilke udviklingsmuligheder legepladsen giver. Alle kom med gode bud, så vi
fik et samlet billede. Derefter lavede vi
gruppearbejde, og der blev diskuteret og
drøftet energisk. Vi samlede refleksioner-

ne i plenum. Dagen efter sagde flere, at
det var et godt møde, og at det var ærgerligt, at det ikke var et tema på pædagogisk dag. Det gav mig ideen til at lave
programmet om på pædagogisk dag, da
personalerne gav udtryk for at de gerne
ville fortsætte med at have fokus på udvikling af legepladspædagogikken.
Således er en god dag for mig, når det jeg
tænker vi skal have fokus på at udvikle er i
overensstemmelse med personalegruppens motivation for udvikling.

Hvad syntes du er den største
udfordring i forhold til at være leder?
Og hvordan forholder du dig til den?
Som mellemledere er vi ofte klemt mellem
de mange interessentgrupper. Særligt kan
det frustrere mig, hvis en forvaltning ønsker at sætte for mange skibe i søen med
den bedste intention, men som ikke altid
rammer ind i, hvor den enkelte daginstitution eller personalegruppe er. Jeg prøver
at give tilbagemeldinger til min nærmeste
leder, som tager det videre ind i forvaltningen. En anden udfordring kan være, hvis
jeg oplever, at der er diskrepans med de
pædagogiske værdier og den ramme, der
bliver os stillet. Det er hele tiden en afbalancering om, hvad vi så kan gøre anderledes, eller f.eks. hvad vi kan undlade at
gøre.

Hvad gør du som leder for pleje og
fastholdelse af dit personale?
En lille ting som har stor betydning er gratis kaffe og te ☺ Det lyder mærkeligt, men
har betydning for motivationen i en personalegruppe. Jeg undrer mig ofte over, at
der på mange andre kommunale arbejdspladser altid er kaffe og te til rådighed,
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Daginstitutionernes Lands Organisation DLO
ofte også en kantineordning, mens ansatte i det pædagogiske fag, selv skal betale.
Selvfølgelig er det ikke det afgørende,
men i langt højere grad at den enkelte
medarbejder føler sig set og imødekommet. Det er vigtigt for mig at mine medarbejdere bliver mødt respektfuldt også når
noget ikke kan lade sig gøre, f.eks. ferie.
Så er jeg meget opmærksom på at stille
nogle attraktive alternativer op så den enkelte alligevel føler sig mødt.
Derudover har jeg fokus på de medarbejder, som gerne vil udvikle sig, det gør jeg
ved at tage dem med på råd, hvis der er
kurser eller netværk, de kan deltage i,
men også ved at give dem opgaver i huset, som er udviklende.
Ved at have fokus på feedback og inddragelse tænker jeg, at den enkelte medarbejder føler sig som en værdifuld del af
organisationen.

FIND OS PÅ
FACEBOOK!
- For dig der er optaget af
børn og daginstitutioners vilkår.
Besøg DLO’s facebookside
og gi’ et like eller en kommentar. På siden lægger vi
jævnligt relevante artikler,
kurser og arrangementer op.

DLO er en service- og interesseorganisation for bestyrelser, ledelser
og forældrebestyrelser i selvejende,
private og kommunale dagtilbud.
Tænker du, at du i dit hverv som
leder kan bruge DLO eller nogle af
vores arrangementer og aktiviteter til
noget?
JA, helt sikkert.

Tip til Leder-portræt
Børns
Kender du en leder, som
– så send
e
tter
Hverdag bør portræ
sgaard,
Kor
ria
Ma
ni
en mail til San
dk
oo.
yah
sannimar@
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Psykolog-klummen

Helle Scheele

Det særligt begavede
vuggestuebarn
Det er ikke nødvendigvis kun forbundet
med fordele at være godt begavet, hvis
man for eksempel er mellem 2 og 2½ år
og går i vuggestue. Jeg har nogle gange
været kaldt ud for at observere et barn i
denne aldersgruppe i vuggestuer med den
begrundelse, at barnet ofte er involveret i
konflikter med andre børn. Ved nærmere
undersøgelse har det vist sig, at barnet
kognitivt har været foran i sin udvikling,
men ikke emotionelt og socialt. Hvis barnet mødes emotionelt og socialt på samme niveau, som det befinder sig på rent
kognitivt, stilles for høje krav til barnet,
hvilket typisk resulterer i mange konflikter
i løbet af en dag, både i relation til de
jævnaldrende og i relation til de voksne.
Hvis et vuggestuebarn er i stand til at
forstå flere ord og sammenhænge, og er i
stand til at reflektere dybere samt til at
lege mere komplekse lege end sine jævnaldrende, er barnet ikke gammelt nok til
selv at vide, at dette er tilfældet. Barnet
kan ikke tage ”et helikopter-blik” på situationen og forklare en jævnaldrende, at
”det jeg laver lige nu er for svært for dig
at forstå, så derfor har jeg brug for, at du
holder dig på afstand af mig og mine lege-ting, så jeg kan være sikker på, at du
ikke fjerner dem eller ødelægger det, jeg
har lavet”. Barnet kan heller ikke rette
henvendelse til en voksen for at sige: ”Alberte vil hele tiden tage de klodser, jeg har
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samlet, for at bygge en bro. Vil du ikke
nok hjælpe mig med at få hende til at forstå, at jeg har arbejdet lang tid på det, og
derfor ikke vil have det ødelagt”. Det nemmeste og hurtigste er derfor ofte at slå,
skubbe, eller på anden udad-reagerende
måde at udtrykke sin vrede og frustration.
Det kognitivt særligt begavede vuggestuebarn kan ofte have gang i relativt
komplekse lege, så som for eksempel at
konstruere en bro og prøve at finde biler,
der præcist passer i størrelsen til at kunne
køre under broen, eller at ”bage en kage”
(lade som-om-leg), og mens den ”er i ovnen”, at dække et bord, så ”gæsterne”
bagefter kan sidde ved bordet og nyde kagen. Men når man går i vuggestue sammen med de helt små børn, der kravler eller går rundt og impulsivt lader sig
begejstre af alt, hvad de sanser og møder
på deres vej, kan det være rigtigt svært at
få ro og fred til at gennemføre den, for
barnet, så vigtige og mere målrettede og
planlagte leg, uden at tingene bliver fjernet eller ødelagt. Dette kan være lidt af en
stress-faktor for barnet, og derfor kan det
måske være fristende for barnet for eksempel at holde panisk fast på lege-ting af
angst for, at de skal forsvinde. De andre
børn kan ved deres blotte tilstedeværelse
udgøre en forstyrrelse for barnet, med
mindre der er tale om andet et barn, der
kan lege på lige fod med barnet.

Selv om man er kognitivt begavet, er
det ikke sikkert, at man er lige så begavet
emotionelt og socialt. Ofte kommer voksne
til at stille for høje emotionelle og sociale
krav til det kognitivt særligt begavede vuggestuebarn. Det kan være svært at forstå,
at et barn, der godt ved (kognitivt), at man
ikke må slå, skubbe osv., alligevel kan komme til at gøre det igen og igen. Barnet
hjælpes ikke af at blive skældt ud eller kritiseret, men af at få italesat over for sig selv
og de andre børn på stuen, hvad der er på
spil og få hjælp/ideer til andre handlemuligheder. Hvis de voksne så også er behjælpelige med at skabe nogle afgrænsede
rammer, der gør det muligt for barnet at
udvikle sin leg i ro og fred og at fordybe sig
i den, er der bedre grobund for gode udviklingsmuligheder og færre konflikter for
alle. For det kognitivt særligt begavede
vuggestuebarn kan det betyde meget for
selvværdet, hvis dets intentioner bliver rigtigt mødt og forstået. Det er så dejligt at få
lov at lege og udvikle sig sammen med andre børn, der kan lege på lige fod med én
og at blive stimuleret, udfordret og inspireret af de voksne på en måde, så man netop mødes i sin nærmeste udviklingszone
(Vygotsky) – altså der, hvor barnet med
hjælp fra en voksen eller et andet mere
kompetent barn er i stand til at udføre og
gennemføre noget, som det ikke ville have
været i stand til på egen hånd.
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TRAFIKSKOLE I BØRNEHØJDE
Med et MEGA sæt trafikskilte er det let at lave en mini-trafikskole, hvor
man sammen med børnene og i trygge rammer, kan snakke om og
lave opgaver omkring trafiksikkerhed. Lav fuld stop, overhaling forbudt,
fodgængere krydser vejen, parkeringsplads - osv. Et sæt med 6 sjove
trafikskilte og 4 ekstra klistermærker. Varenr. 901266

Sæt med 6 stk.
KUN kr. 649,-

Viking Challenge
WheelyRider
varenr. 62900
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Bestil trafikskilte og meget mere
online på www.tress.dk

