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Voldsom stigning
i antallet af førskolebørn
Hurra - Danmark får 52.900 flere førskolebørn inden for 7 år. En stigning på 14
procent. I 2026 forventer forskere, at dette år bliver den største årgang af børn,
Danmark har haft siden 1980. I 2018 er der 361.300 0-5 årige. I 2025 forventes
414.200 førskolebørn.
I en rapport udarbejdet af Arbejderbevægelsens Erhvervsråd (www.ae.dk)
fremgår det klart, at børnetallet vil stige kraftigt i de kommende 7 år. DLO
vil kæmpe for, at det ikke fører til forringelser i servicen.
Hvis folketinget ikke dropper nulvæksten, vil væksten i det offentlige
forbrug blive holdt så lav, at der ikke
bare er en risiko for, men en sikkerhed
for, at der vil være serviceforringelser.
Den lave vækst vil betyde, at der om
syv år vil være 11.000 færre offentlige
ansatte. De mange børn risikerer dermed at få en dårligere pasning. Hvis

den demografiske udvikling skal følges, kræves en folketingsbeslutning
om en vækst på 0,6-0,7 % eller ca.
22,5 mia. kr.
Forøgelsen i antallet af 0-5 årige er
skævt fordelt mellem kommuner. De
ti kommuner, der oplever den største
forøgelse i antallet af 0-5 årige, vil
alle opleve en stigning på mere end
20 procent fra 2018 til 2025 (Allerød,
Greve, Furesø, Solrød, Ishøj, Aarhus,
Skanderborg, København, Odense og
Rebild).
Kvaliteten og arbejdsforholdene i
daginstitutionerne må ikke forringes.

Vil politikerne have kvalitetstilbud, bliver de også nødt til at investere, så arbejdet ikke kun bliver råpasning.
DLO vil opfordre kommuner til at
styrke drøftelserne med de private og
selvejende daginstitutioner med henblik på løsning af de kommende udfordringer. Dette ved at der oprettes
flere selvejende institutioner, og at de
nuværende udvider de fysiske rammer.

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
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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 Dagtilbud
www.rudolfsteinerdagtilbud.dk

Foreningen af

Kristne Friskoler

Foreningen af Kristne Friskoler

www.titibo.dk
Børneringen,
www.borneringen.dk
KFUM Sociale Arbejde i Danmark
www.kfumsoc.dk
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Den styrkede pædagogiske
læreplan
Odense 25/10.
Se nærmere side 10 her i bladet.
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4

Styrket pædagogisk læreplan i børnehøjde
Børne- og socialminister Mai Mercado er stolt af indsatsen.

5	Dagtilbuddenes vej til den styrkede pædagogiske
læreplan
Redskaber fra Danmarks Evalueringsinstitut.

6	Hvordan kommer vi i mål med den pædagogiske
læreplan?
VIAs, FOAs og DLOs syn på styrker og svagheder.

Kolding 24/10.
Roskilde 30/10.
Odense 13/11.
Viborg 28/11.

8	Leg som inspiration til betydningsfulde lærings
miljøer i børneperspektiv

Landsmøde

10 Landsmøde

16/11.
Se nærmere side 10 her i bladet.

10	DLO-konference
	
Om den styrkede pædagogiske læreplan og den nye dagtilbudslov.
11	DLO skaber politiske resultater
Klumme.

12 Konsulentnyt
Spørgeklummen, GDPR, deltidspladser, farvel og goddag.

14	En styrket læreplan med leg, læring,
dannelse og den faglige refleksion
i centrum
16	Børnene rækker længere ind i
virkeligheden foran os
	Den styrkede pædagogiske læreplan set med Rudolf
Steiner-briller.

Foto: Katrine Amtoft

18	Pædagoger, I må komme på banen
og tale jeres sag!”
Fra Grethe Kragh-Müllers 40 års jubilæum.

19 Lær børn, at de kan være med til at ændre verden
World Clean up dag med konkurrence.

20 Nyt håb for børnene
	Loven skal følges op af tilstrækkeligt med veluddannede og velfungerende
pædagoger.

Se mere på www.dlo.dk/
arrangementsoversigt

21 Systematisk refleksion i pædagogisk praksis
Boganmeldelse.
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STYRKET

pædagogisk læreplan
i børnehøjde
Jeg er rigtig stolt af det store, fælles arbejde, der er lagt i den nye pædagogiske læreplan. Med
den indsats, som interessenter, organisationer, praktikere og forskere har lagt over de seneste
par år, er vi nået frem til en ramme, som sætter en fælles retning og som kan bruges som en
lokal sparringspartner – netop som ønsket med en styrket læreplan oprindeligt var.
AF MAI MERCADO, BØRNE- OG SOCIALMINISTER

Forældresamarbejde
Forældrene er de vigtigste voksne i et
barns liv, og de har den største betydning
for, hvordan et barn udvikler sig. Undersøgelser har samtidig vist, at forældre savner mere sparring med det dygtige fagpersonale i dagtilbuddene. Den udstrakte
hånd skal vi gribe, for vi ved, hvor vigtige
de første 1.000 dage i et barns liv er for
dets videre gang i livet. Med den nye pædagogiske læreplan kommer der derfor
fokus på forældresamarbejde, som går videre end sociale arrangementer, og som
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Mit indtryk er, som også formand i DLO
Peter Grevsen og sekretariatschef Tanja
Krabbe skriver i BØRNS hverdag nummer
nr. 4/2018, at læreplanen er blevet taget
godt imod af det dygtige fagpersonale i
landets dagtilbud. Det er dem, der skal
føre den pædagogiske læreplan ud i livet,
og derfor har vi et rigtig godt udgangspunkt for det store arbejde, der nu for alvor begynder.
Ambitionen med den nye pædagogiske
læreplan er at styrke det pædagogisk fokus på den tid, børnene bruger i dagtilbud,
for der er rigtig meget udvikling at hente
på den konto i børnenes vigtige første
1.000 dage. Derfor indebærer læreplanen
også ændringer i forhold til fx et tættere
forældresamarbejde, den sætter dannelse
på dagsordenen og slår fast, at leg og læring hænger uløseligt sammen.

er centreret omkring børnenes
trivsel og læring.
Samarbejdet
skal skabe bedre
sammenhæng mellem hjem og dagtilbud.
Nogle forældre vil for eksempel have brug
for en snak om, hvordan barnet kan deltage i daglige gøremål som at lave mad,
købe ind og dække bord, og hvordan de
oplevelser kan styrke barnet. Andre vil måske sparre om sprogudvikling. Vi ved, at familiens trygge rammer er et rigtigt godt
sted for barnet at fejle, få succesoplevelser
og få mod på mere. Mit håb er, at det øgede fokus på mere sparring mellem forældre
og dagtilbud i sidste ende vil give børnene
bedre forudsætninger videre i livet ved
blandt andet at styrke deres selvværd og
trivsel.

Læring og dannelse i leg, aktiviteter
og rutiner
Med den pædagogiske læreplan sætter vi
leg og læring i højsædet.
Vi skal skabe en hverdag, hvor børnene
kan udforske og bruge deres nysgerrighed
med en god portion gå-på-mod og vedholdenhed, som er så vigtig i børnelivet nu og
her og videre i livet.
Børnene skal også have helt basal dannelse med sig. I dagtilbuddets hverdag kan
de lære det i samtaler, i leg, når børnene
bliver puslet og puttet, når gulvet skal fejes

og hænderne skrubbes. I de daglige gøremål lærer børnene ikke bare færdigheder
som selv at tage tøj af og på, men også sociale og personlige kompetencer som at
være en god ven og at vente på tur. Det er
en form for grundlæggende dannelse, som
jeg mener, er helt central, når det kommer
til at ruste børnene som mennesker. De bliver til nogen, før de skal være noget.

Lokal selvbestemmelse
Alle familier og børn er forskellige og har
forskellige behov og hverdag, det skal dagtilbuddene rumme. Derfor er det vigtigt for
mig, at der fortsat er en bred vifte af dagtilbud at vælge i mellem. Det er vigtigt at huske, at den pædagogiske læreplan er
tænkt som en ramme for alle dagtilbud, og
at der er et stort rum for lokal selvbestemmelse. For eksempel har nogle dagtilbud
stort fokus på udeliv og naturen i deres aktiviteter og leg. I andre dagtilbud vælger
nogle forældrebestyrelser teknologi som
tablets helt fra. Det har jeg stor respekt for.
Det er vigtigt med metodefrihed, så de enkelte dagtilbud kan gennemføre tiltagene
på en måde, som passer netop til deres
børnegruppe og forældre.
Med hjælp fra børnenes nysgerrighed
og gåpåmod, forældrenes samarbejde,
kommunernes store interesse og det dygtige pædagogiske personale glæder jeg mig
til at se den nye pædagogiske læreplan blive til virkelighed.

DAGTILBUDDENES VEJ
til den styrkede
pædagogiske læreplan
Der venter alle landets dagtilbud en spændende faglig opgave, når de skal realisere den styrkede pædagogiske læreplans indhold og intentioner. En række understøttende
materialer kan hjælpe dagtilbuddene på vej.

Kultur, æstetik
og fællesskab
Alsidig
personlig
udvikling

Læring
Leg

Natur,
udeliv og
science

AF SIGNE BOHM, CHEF FOR DAGTILBUD, OG DORTHE AGERLUND
SLOTH, SENIORKONSULENT, DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT (EVA)

Børnefællesskaber

Dannelse og
børneperspektiv
Pædagogisk
læringsmiljø
Social
udvikling

Barnesyn

Forældresamarbejde
Sammenhænge
Børn i udsatte
positioner

At gøre det fælles pædagogiske grundlag
og læreplanstemaerne til virkelighed i dagtilbuddet er en kompleks opgave. Vejen
hertil består blandt andet i at kunne iagttage kvaliteten i det pædagogiske læringsmiljø og forholde sig til, hvordan det hænger sammen med børnenes trivsel, læring,
udvikling og dannelse. Dagtilbuddet kan fx
analysere, hvordan læringsmiljøets aktiviteter, rutiner og leg bidrager til alle børnenes
trivsel, læring, udvikling og dannelse.
Det er en spændende udfordring – og
med to år til at indføre intentionerne i den
styrkede pædagogiske læreplan er der tid
til at tilrettelægge en god proces med rum
til at udforske og justere læringsmiljøet.
Meget er velkendt, mens der også er en
del nyt, og ingen forventer, at dagtilbuddene sætter lige stort fokus på det hele på
én gang. Som pædagogisk leder kan man
med fordel prioritere, hvilke dele man vil
begynde med, og hvilke processer, man vil
sætte i gang. Det er op til det enkelte dagtilbud, og det er oplagt at inspirere hinanden med gode eksempler og erfaringer fx
på tværs af dagtilbud i et geografisk område eller i et netværk.

Understøt arbejdet med den
styrkede pædagogiske læreplan
Til at understøtte arbejdet med at omsætte intentionerne i læreplanen i praksis har
Danmarks Evalueringsinstitut for Børne- og

Socialministeriet udarbejdet
en række materialer. Med materialerne kan dagtilbud hente viden og få
inspiration til at skabe refleksion, dialog og
konkret handling. Ambitionen er, at materialerne skal kunne anvendes direkte i det
pædagogiske arbejde, og at den pædagogiske leder vælger og tilpasser indhold og
processer til den lokale kontekst og den
udvikling, som det enkelte dagtilbud allerede er godt i gang med.
Der er to typer af materialer. Den ene
type er to grundlæggende redskaber. Redskab til selvevaluering indeholder en række
refleksions- og vurderingsspørgsmål til systematisk at analysere den pædagogiske
praksis inden for centrale områder i læreplanen. Redskab til forankringsproces inspirerer med fem forskellige tilgange til,
hvordan dagtilbuddet kan arbejde med
forandring og forankring af et stærkt pædagogisk læringsmiljø. Den anden type
materialer går i dybden med de temaer,
som den styrkede pædagogiske læreplan
har fokus på. Her er forskning og viden
om de enkelte temaer omsat til fx dialogkort, film, inspiration til forløb og korte videnspublikationer.
De første to temaer er allerede på gaden. Temaet om samspil og relationer er
velkendt og sætter spot på en af de fakto-

Krop, sanser
og bevægelse
Kommunikation
og sprog

Den styrkede pædagogiske læreplan –
Rammer og indhold, Børne- og Socialministeriet,
www.emu.dk/omraade/dagtilbud"

rer, der spiller den største rolle for, hvordan
det pædagogiske læringsmiljø kan fremme
børns trivsel, læring, udvikling og dannelse. Det er nødvendigt at have løbende fokus på samspil og relationer i læringsmiljøet, og blandt materialerne finder man
dialogkort til fælles refleksion omkring
egen praksis.
Temaet om evaluerende pædagogisk
praksis viser, hvordan der gennem en
stærk evalueringskultur skabes ny viden,
der bidrager til at udvikle de pædagogiske
læringsmiljøer. Det handler om at dokumentere og evaluere den pædagogiske
praksis, men det kan være svært, og det
kræver øvelse at etablere en løbende, systematisk evalueringskultur. Til temaet er
der blandt andet udgivet en film med eksempler på, hvordan man konkret kan arbejde med en pædagogisk evalueringspraksis.
Frem til 2020 kommer der løbende nye
temaer til og alle materialer kan hentes fra:
www.emu.dk/omraade/dagtilbud
www.eva.dk/læreplan
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Hvordan kommer vi i mål

med den pædagogiske læreplan?

DLO har spurgt to andre hovedkræfter bag Den styrkede pædagogiske læreplan, Andreas
Rasch-Christensen, forskningschef på VIA University College og formand for Mastergruppen 2016,
og Birgit Stechmann, chefkonsulent i FOA og medlem af Mastergruppen 2016 om, hvilke udfordringer de ser i forhold til implementeringen af Den styrkede pædagogiske læreplan.
AF SANNI MARIA P. KORSGAARD, KONSULENT

Hvis du skulle vælge én ting, hvad er
så det vigtigste at sige til praktikkerne
om Den styrkede læreplan?
BirgitStechmann, FOA:
Der stilles med den styrkede pædagogiske
læreplan høje krav til jeres pædagogiske arbejde, som I skal arbejde målrettet på at
opfylde. Fordi alle børn har krav på, at I kan
leve op til dem.
Andreas Rasch-Christensen, VIA:
At den fokuserer på, at samvær mellem
børn og mellem børn og voksne set ud fra
et børneperspektiv karakteriserer gode
dagtilbud. De voksne skal forsøge at etab-

lere fællesskaber med og mellem børnene.
Fx når børn leger sammen eller diskuterer
en aktivitet, der bidrager til at udvide hinandens forståelse. De voksnes samspil og
dialoger med børnene i den type af fællesskaber bidrager til børnenes udvikling.
Børn skal være medskabere af deres egen
udvikling i rammer, som de voksne er ansvarlige for.

Hvilke udfordringer ser du i forhold til
at få den implementeret i praksis?
Birgit Stechmann, FOA:
De dygtige dagtilbud bliver endnu dygtigere, og gabet til de mindre dygtige dagtilbud større, hvis der ikke sættes massivt ind
på, at læreplanen skal løfte kvaliteten i alle
dagtilbud. De mindre dygtige kan ikke løfte
opgaven uden hjælp, og den skal de have.
Andreas Rasch-Christensen, VIA:
At det kræver en evalueringskultur, der kan
understøtte den daglige pædagogiske
praksis og inddrage børnene. Den nye dagtilbudslov indeholder et krav om, at der
skal gøres op med den meningsløse dokumentation (Forslag til Lov om ændring af
dagtilbudsloven 2017), så en styrket evalueringskultur betyder ikke mere evaluering.
Evaluering skal udvikle den pædagogiske
praksis og være et grundlag for dialoger
mellem det pædagogiske personale og den
pædagogiske ledelse inden for læreplanens

Andreas Rasch-Christensen

områder. Det pædagogiske personale har
ikke umiddelbart mange frirum i løbet af
dagen, hvor den pædagogiske praksis kan
lægges på bordet og drøftes sammen med
kolleger.

Hvordan syntes du, disse
udfordringer kan imødegås?
Birgit Stechmann, FOA:
Uddannelsesinstitutioner skal ud i praksis.
De skal deltage i udviklingsarbejdet sammen med de pædagogiske konsulenter.
Der skal ansættes flere pædagogiske konsulenter, som kan pege på udfordringerne
i hvert enkelt dagtilbud. Dagtilbuddene
kan ikke fejlfinde på sig selv. Og vi ved fra
Ingrid Pramling Samuelsons forskning, at
de mindre dygtige dagtilbud er dagtilbud,
der er mest tilfredse med deres eget pædagogiske arbejde. Mens de dygtigste
dagtilbud altid synes, at de kan gøre det
endnu bedre.
Andreas Rasch-Christensen, VIA:
Hvis ambitionen skal realiseres, så skal der
være rammer for, at det pædagogiske personale og ledelsen kan skabe deres egen
evalueringskultur tæt på og med inddragelse af børnene for på den måde at bruge
den i et fremadrettet perspektiv. Rammerne
for en sådan evalueringskultur skal etableres gennem en pædagogiske ledelse, der
også er tæt på dagtilbuddenes dagligdag.

w

DLO’s syn på Den styrkede læreplan

Birgit Stechmann

En ledelse der kan sparre fagligt og pædagogisk med personalet omkring udvikling
af dagtilbuddenes miljøer og børnefællesskaber.

Kommentar af konsulent Sanni Maria
Pedersen Korsgaard og sekretariatschef
Tanja Krabbe
DLO ser Den styrkede pædagogiske
læreplan som en mulig styrkelse af det
pædagogiske dagtilbudsområde. Det
handler om at få fagligheden i højsædet. Vi har med den styrkede læreplan
fået en fælles ramme, et fælles sprog
og nogle gode fælles kerneværdier,
som vi skal bygge vores praksis op omkring. Vi værdsætter, at legen har fået
så stor betydning, at dannelse er et begreb og at børneperspektivet er skrevet
ind som en vigtig pædagogisk tilgang;
ikke mindst at der skal være fokus på
det pædagogiske læringsmiljø fremfor
på det enkelte barns læring.

Brug for inspiration til din
daglige ledelsespraksis?
Brug for nye redskaber til udvikling og
kommunikation i medarbejdergruppen?
Vores nye lederuddannelse hjælper dig med at sætte retning, samtidig med
at du skaber dialog med dine kolleger og medarbejdere. Uddannelsen går
først og fremmest ud på at bidrage med nye værktøjer, metoder og dialogformer i din daglige (ledelses-)praksis. Derudover har uddannelsen teoretisk
fundament i Otto Scharmers U-teori og i den systemiske metodes fokus på
fællesskabets sprog, relationer og meningsskabelse.
Uddannelsen henvender sig til nuværende og kommende ledere og andre
med ledelsesansvar i socialpædagogiske og pædagogiske virksomheder,
børnehaver og skoler. Lærere, medarbejdere og andre ressourcepersoner,
der ønsker at videreudvikle kompetencer indenfor procesledelse, udvikling
og kommunikation kan også få glæde af uddannelsen.
Uddannelsesforløbet består af 6 moduler á 2 dage med start i oktober 2018.
Læs mere om uddannelsen og de praktiske forhold på: www.bonsaiinstituttet.dk
For spørgsmål vedrørende uddannelsens indhold, tilmelding samt praktiske
spørgsmål så kontakt: uddannelse@bonsainet.dk eller +45 39301920
UDDANNELSESCENTER MARJATTA I SAMARBEJDE MED BONSAI INSTITUTTET

BonsaiInstituttet

LEDERUDDANNELSE & PÆDAGOGISKE KURSER

Nogle steder vil det handle om at
ændre en hel kultur, organisere sig
anderledes og tænke helt nyt f.eks. i
forhold til at arbejde mere sammenhængende med de seks læreplanstemaer, at tænke i læringsmiljøer, at
have fokus på legen eller på dannelse.
Mens det andre steder måske er mindre justeringer og inspiration, der er
brug for for at nå i mål. Uanset hvad,
vil alle dagtilbud få brug for at rette
deres faglige og kritiske blik på egen
praksis, kultur og pædagogik. Det er
netop disse selvrefleksive processer og
kritiske blikke, som vi tror kan være
med til at skabe udvikling og gøre vores dagtilbud bedre. Nogle steder vil
det også være nødvendigt med hjælp
udefra til at rette dette blik.
Derfor kræver en reel styrkelse af
området og fagligheden også, at der
bliver sat midler af til at udviklingen
kan finde sted. Der skal sættes tid og
rum af til, at den faglige refleksion,
planlægning, evaluering og den faglige ledelsessparring kan finde sted.
Forældrene skal spille en større rolle i
børnenes daginstitutionsliv, men
hvordan skal dette organiseres og tilrettelægges på den bedste måde, så
alle forældregrupper kan være en del
af det? Der er brug for at afprøve og
udvikle nye metoder og praksisser.
Dette må gerne ske i udviklingsprojekter i ligeværdige samarbejder mellem praksis, uddannelsesinstitutioner
og forskning. Der er også brug for
en styrkelse af pædagoguddannelsen, af lederkompetencer i forhold til
den faglige ledelse og af efteruddannelse på områder, der kan være med
til at sørge for en god implementering.
I DLO bidrager vi gerne til jeres
processer med konsulentbistand, oplæg og hjælp til implementering af
læreplansarbejdet. Har I ønsker om
relevante udviklingsprojekter, vil vi
også meget gerne indgå i samarbejde
med jer omkring disse.
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LEG SOM INSPIRATION
TIL BETYDNINGSFULDE
LÆRINGSMILJØER
i børneperspektiv

Børneperspektivet er et centralt element i den ændrede dagtilbudslov og den styrkede pædagogiske læreplan, som er vedtaget i Folketinget i maj 2018. Det vidner om en anerkendelse
af mange pædagogers praksis med at følge børnenes spor, engagementer og interesser. Artiklen foreslår en legende pædagogisk indstilling i arbejdet med den styrkede læreplan, så
barneperspektivet reelt kan indgå i et voksentilrettelagt læringsmiljø.
AF DANIELA CECCHIN, CAND. PSYCH. MED SPECIALE I LEG I BARNEPERSPEKTIV

Et læringsmiljø for børns trivsel,
udvikling, læring og dannelse
Allerede i Master for en styrket pædagogisk læreplan fra 2016 blev det slået fast,
at børn er aktive medskabere af læring i
et pædagogisk læringsmiljø, som ledelsen
og det pædagogiske personale har ansvaret for i dialog med forældre. Med afsæt i
et bredt læringsbegreb og det fælles pædagogiske grundlag skal den pædagogiske læreplan understøtte skabelsen af

gode læringsmiljøer for og sammen med
børnene. I direkte forlængelse af Masteren slår loven fast, at legen og en legende
tilgang til læring skal være udgangspunkt
for tilrettelæggelsen af de pædagogiske
miljøer. Den styrkede læreplan skal bidrage til skabelse af et fælles værdigrundlag
og en evalueringskultur, der fokuserer på
børns trivsel, alsidige udvikling og læring.
Hverken Masteren eller loven præciserer
indhold og organisering af læringsmiljøet

En legende pædagogik inspireret
fantasilegen logik og struktur

En legende pædagogik inspireret fantasilegen logik og struktur

Daniela Cecchin, 2018

Pædagogisk
: Forestillinger,
ideer,
visioner,
værdier,
historier
og
Pædagogisknarrativitet
narrativitet: Forestillinger,
ideer,
visioner,
værdier,
historier
og

aktivitetforløb
omom
temaer
og betydning.
betydning.
aktivitetforløb
temaerafaffælles
fællesinteresse
interesse og

Pædagogisk regi: Planlægning, organisering, samarbejde, dokumentation og
evaluering, der
understøtter
dialogiske
processersamarbejde,
og skabende dokumentation
læringsmiljøer. og
Pædagogisk
regi:
Planlægning,
organisering,
Pædagogisk
materialitet: dialogiske
Fysiske rammer,
indretning,
materialer,
redskaber og
evaluering,
der understøtter
processer
og skabende
læringsmiljøer.
medier, der fremmer leg og kreativitet hos børn.

Pædagogisk materialitet: Fysiske rammer, indretning, materialer, redskaber
og medier, der fremmer leg og kreativitet hos børn.
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nærmere. Dette kan ses som en anerkendelse af, at professionen selv, lokalt og institutionelt, kan udforme og udfylde læringsmiljøets konkrete rammer med
relevant pædagogisk indhold.

Hvad er et læringsmiljø?
Miljøbetegnelsen omfatter alt lige fra mennesker, natur og kultur til materielle, fysiske
og psykiske forhold. Det pædagogiske læringsmiljø, der i den nye dagtilbudslov specifikt er knyttet til et bredt læringsbegreb,
omhandler såvel strukturelle elementer
som processer i relation til målrettet arbejde med børns trivsel, læring, udvikling og
dannelse. I ministeriets publikation er læringsmiljøet beskrevet både som ramme for
børns trivsel og læring, som et betingelsesgrundlag om pædagogers kompetencer,
fysiske rammer, normering, gruppestørrelse
m.m., som noget, der skal tilrettelægges,
og endelig som en fokuseret opmærksomhed, der skal være til stede hele dagen i
dagtilbuddet.
Lovens brede forståelse af læringsmiljøet skærper behovet for at nå hele vejen
rundt om læreplanstemaerne på en sammenhængende måde i overensstemmelse
med det pædagogiske grundlag. Der lægges i loven op til at inddrage barneperspektivet til at supplere og udvide det voksenpædagogiske perspektiv, hvilket giver

Fantasilegen som inspiration i pædagogisk praksis

Narrativi
Rettethed og fleksibili
Gensidighed og dial
Meningsfuldh
Kreativi
Engageme
Koordination og samarbej
Narrativitet
Rettethed og fleksibilitet
Gensidighed og dialog
Meningsfuldhed
Kreativitet

Engagement

Daniela Cecchin, 2018

Koordination og samarbejde

god mening. Det er nødvendigt at have
indsigt i, hvordan børn sanser, føler, tænker og handler for at kunne skabe betydningsfulde læringsmiljøer.

Sfærerne udgør en løbende nødvendig
narrativ, organisatorisk og materiel struktur, der er kilde til inspiration for et pædagogisk læringsmiljø i barneperspektiv.

Legens arkitektur og dynamik

læringsmiljøer i
Daniela Cecchin,Betydningsfulde
2o18
Legende indstilling og pædagogik
barneperspektiv

Studier af børns sociale fantasileg har identificeret interessante strukturelle aspekter,
som kan overføres fra legens kontekst til
den pædagogiske kontekst. Social fantasileg er den leg, hvor børn opbygger en historie omkring et fællesskabt temafelt i takt
med, at handlingen skrider frem og med
bidrag fra alle deltagere. I social fantasileg
udforsker og udformer børn aktivt forskellige former for relationer og social kompleksitet i direkte samvirke med deres omgivelser. Fordi fantasilegen er en handleplatform
skabt ud fra børns egne motiver og interesser, er det et oplagt sted at hente viden og
inspiration til at organisere læringsmiljøer i
et barneperspektiv.
Når børn deltager i en social fantasileg,
handler de ifølge legeteorien på samme tid
inden for flere forskellige virkelighedssfærer, nemlig fiktionssfæren, regisfæren og
den reale virkelighedssfære, der henholdsvis står for legens fantasiforestillinger, organisering og fysiske omgivelser. Sfærernes
berøringsflader er delvist gennemtrængelige, så de både er adskilte og i forbindelse
med hinanden. De indbyrdes gennemtrængelige virkelighedssfærer bevirker, at legen
kan få tilført idéer og ”materiale” fra det
størst mulige virkelighedsrum. Alle sfærer
bidrager til udfoldelsen af legens temaer
og idéer, som bliver realiseret i og med, at
sfærerne løbende kan ”tale med” og gensidigt justere hinanden. Eksempelvis kan en
træpind, der ligger på jorden, i en leg, der
har krig som tema, danne forestillinger hos
et barn om et magisk sværd, som barnet
forhandler sig frem til at bruge, hvorved
krigslegen får tilført et nyt fantasielement.

Fantasilegens fremadskridende proces er
styret af en særlig dynamik kendetegnet
ved en grundlæggende søgende, transformerende og skabende ”hvad-hvis”-indstilling understøttet af en høj grad af fleksibilitet og åbenhed over for nye indfald og
muligheder. At skabe legens historie sammen med andre kræver gensidighed og
dialog, og at man kan koordinere sine
handlinger og bygge videre på hinandens
ideer og forslag. Legens samvirkende og
fællesskabende dynamik er præget af engagement og samhørighed om noget fælles betydningsfuldt. Endelig sker integration af forskelligheder og betydninger hos
børn i sammenfletningen af historiens
handlinger i legeforløbet gennem narrative, organisatoriske og materielle forbindelser mellem virkelighedssfærerne.
I forlængelse af legens dynamik kan
der udvikles en legende pædagogik, som
er:
•	væsentlig ved at omhandle noget betydningsfuld;
•	engagerende ved at koble sig til børns
interesser og motiver;
•	fleksibel i planlægning og organisering;
•	undersøgende i sin tilgang og skabende i praksis;
•	involverende og dialogisk i opbygning
af pædagogiske aktivitetsforløb sammen med børnene.
Kravet om børneperspektivet fordrer, at
børnene i videst muligt omfang inddrages
som sagkyndige informanter og deltagerne agenter i læringsmiljøet. Hvilke metoder og redskaber, der bedst egner sig til at

arbejde med en legende tilgang og pædagogik, må overvejes og besluttes i det enkelte dagtilbud.

Et læringsmiljø inspireret af legen kan opfattes som en fælles betydningssammenhæng, der afspejler det, børnene individuelt og som gruppe er optaget af og
engageret i, og som praktiseres i en mangfoldighed af udtryk og pædagogiske formater. Gennem en legende pædagogisk tilgang kan læringsmiljøet i dagtilbud blive
det sted, hvor der skabes og deles betydningsfulde historier for og sammen med
børnene. Det er samtidig det sted, hvor
barnet på relevant vis ved at sætte sig spor
i omgivelserne kan forbinde sig til fællesskabet, og hvor barneperspektivet inviteres
til at ”tale med” voksenperspektivet. Man
fristes til at sige, at betydningsfulde læringsmiljøer har det fællesskabende i centrum og virker i kraft af bidrag fra både
børns selvorganiserede lege og de voksnes
tilrettelagte pædagogik.
Kilder
Master for en styrket pædagogisk læreplan.
Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling, 2016.
Den styrkede pædagogiske læreplan. Rammer og indhold. Børne- og Socialministeriet,
2018.
Cecchin, D. (2010): Med legen som inspiration. Fra børnenes spor til pædagogiske læreplaner. I Krag Müller, G. m.fl. (red): Gode læringsmiljøer for børn. Hans Reitzel Forlag.
Cecchin, D. (2015): Barndomspædagogik i
børnenes spor. I Cecchin D. (red): Barndoms
pædagogik i dagtilbud. Akademisk Forlag.
Schousboe, I. (2015): Legens betydning for
børns udvikling. I Cecchin D. (red): Barndoms
pædagogik i dagtilbud. Akademisk Forlag.
Åm, E. (1989): På jakt etter barneperspektivet. Oslo Universitetsforlag.
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DLOs medlemmer inviteres
til DLOs landsmøde den
16. november 2018

DLO

Landsmødet afholdes hvert andet år og lægger den overordnede retning for DLOs virke.
Dagsorden:
1.  Valg af dirigent.
2.  Aflæggelse af beretning ved landsformanden.
3.  Godkendelse af DLOs overordnede økonomi.
4.  Behandling af indkomne forslag. Bestyrelsen fremlægger forslag til ny strategi for DLO.
5.  Valg af landsformand for de kommende to år.
6.  Valg af revisor.
7.  Eventuelt.

Tilmelding via DLOs hjemmeside www.dlo.dk.
Kontakt DLOs sekretariat, hvis du har spørgsmål til landsmødet.

Forandringsledelse og udvikling
af praksis med den styrkede læreplan
DLO konference om den styrkede læreplan og den nye dagtilbudslov
25. oktober 2018 kl. 10-16 i Odense
Hør om den styrkede pædagogiske læreplan fra DLOs konsulent Sanni Maria P. Korsgaard, der som
medlem af Børne- og Socialministeriets mastergruppe var med til at udarbejde den pædagogiske ramme.
Hør leder af ’Barnets hus’ Maybritt Larsson om arbejdet med faglig ledelse og de professionelles læring, og
få jordnære huskeregler til forandringsledelse i arbejdet med den styrkede læreplan af konsulent Søren Fisker.

DLO
Tilmelding på
www.dlo.dk

Daginstitutionernes
Lands-Organisation

Kom med på efterårets vigtigste konference og få svar på spørgsmål om de nye
principper og regler på dagtilbudsområdet:
Formiddag:
•	Hvad er det nye i den styrkede læreplan? Hvilke kerneværdier udtrykker læreplanen og
hvordan skal et pædagogisk grundlag udfolde sig i en reflekteret praksis af høj kvalitet?
• Hvordan skal vi forstå de seks læreplanstemaer og de nye læringsmål?
• Hvad kan vi forvente os af fremtidigt tilsyn med den styrkede læreplan?

Eftermiddag:
•	Hvilke nye regler i dagtilbudsloven er særligt vigtige for selvejende og private dagtilbud, fx ift.
deltidspladser, bestyrelsesarbejdet og børneattester?
•	Hvordan arbejder vi med forandringerne i forhold til medarbejdere og forældre –
hvor skal vi særligt bruge forandringsledelse? Hvordan udvikler vi praksis og vores kompetencer?
EARLY BIRD RABAT: Tilmeld dig og en kollega senest den 10. september og få 200 kr. rabat.
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Dagi
Land

Politisk klumme

DLO skaber

politiske resultater
AF SEKRETARIATSCHEF TANJA KRABBE

I dette nr. af BØRNS hverdag kan du
læse om den styrkede læreplan og
om, hvad de nye regler betyder for
den pædagogiske praksis. Vigtigst er,
at dagtilbudsloven fremover sætter
overordnede regler for hvilke pædagogiske værdier, vi skal arbejde med.
Men at den konkrete pædagogiske
praksis sker i hver enkelt institution,
og at den kommunale forvaltning
fremover ikke længere skal godkende
læreplanerne.
Netop den pædagogiske metodefrihed
er vigtig for de selvejende og private
dagtilbud, og derfor har DLO arbejdet
intenst for at sikre metodefriheden i
det nye regelsæt. I sidste nr. af BØRNS
hverdag fortalte vi, hvordan vi arbejdede for at få de første udkast lavet om.
Mai Mercado endte med at skrive reglerne om ad flere omgange, så det nu
står lysende klart, at de konkrete metoder og redskaber som fx IT er valgfrit for den enkelte institution.
Den styrkede pædagogiske læreplan
er en væsentlig del af de nye regler på
dagtilbudsområdet. Det gælder også

anbefalingerne om bedre samarbejde
om børn i overgange fra hjem til dagtilbud og fra dagtilbud til skole, hvor en
række pædagogiske ledere har spillet
ind til DLOs samarbejde med Børne- og
Socialministeriet. Det gælder de nye tiltag til kompetenceløft, hvor DLO har
fået e-learning med, og det gælder arbejdsgruppen om bedre og mindre dokumentation, hvor DLO har gjort det
helt klart for DJØF’erne på Slotsholmen,
hvor meget tid der faktisk går med papirnusseri. Tid, der går fra børnene. Og
det gælder ikke mindst de kommende
regler om driftsgarantien, hvor DLO i
tæt dialog med ministeriet og KL har
arbejdet for at sænke kravene til den
garanti, kommunerne må kræve ved
etablering af en ny privat institution.
I det hele taget har det været et travlt
år, siden regeringen sidste sommer indgik en bred politisk aftale på dagtilbudsområdet. Når DLO har opnået markante politiske resultater i den proces,
skyldes det flere ting. Politisk indflydelse handler for det første om at have
bund i argumenterne og vide, hvad
man taler om. Her har DLO bredt vin-

gerne mere ud i det forløbne år og inddraget endnu flere stærke kræfter fra
praksis. For det andet er det afgørende
at vide, hvordan argumenterne skal
skæres til, hvornår de skal føres frem
og hvordan. Og endelig handler det om
at danne alliancer og sprede samarbejdet ud, så flere kan arbejde for en sag
fra forskellige vinkler. De kompetencer
og taktikker har været maksimalt i spil i
det forgange år, og derfor kan vi se
stærke DLO-aftryk på reglerne.
Dét skal du vide af to grunde. For det
første, fordi du har krav på at vide, at
dit DLO-medlemskab batter. For det andet, fordi du skal vide, at du har mulighed for at få indflydelse og bidrage
med din viden og dine argumenter, når
vi skal flytte politik på dagtilbudsområdet. Du er altid velkommen til at kontakte sekretariatschef Tanja Krabbe på
tanja@dlo.dk.
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KONSULENTNYT
Spørgeklummen

Deltidspladser

Vi får af og til henvendelser omkring dagtilbuddenes
ret og pligt til at afgive udtalelser i forbindelse med, at
forældrene ligger i skilsmisse.
I samarbejdet med de to forældre skal personalet
selvfølgelig forholde sig neutralt og på bedste måde
understøtte, at barnets trivsel i dagtilbuddet ikke forstyrres af den svære situation, familien ofte er i ved en
skilsmisse.
Ofte møder vi spørgsmål om, i hvilket omfang dagtilbuddet skal afgive udtalelser omkring barnet til brug
for en skilsmissesag. Dagtilbuddet har ret til at sige nej
til en anmodning om at skrive en udtalelse omkring
barnet eller dets forældre, når anmodningen kommer
fra den ene eller begge forældre eller fra en advokat.
Kun hvis anmodningen om en udtalelse kommer fra
en offentlig myndighed, der har lovhjemmel til at bede
om en udtalelse, fx kommunen, domstolene eller
statsamtet, har I pligt til at udtale jer.
Det er vores erfaring, at det kan forstyrre relationen
mellem dagtilbud og familie, hvis der afgives udtalelser
til andre end en offentlig myndighed. Det er derfor vores anbefaling, at I som dagtilbud nøje overvejer, om I
vil afgive udtalelser til andre end offentlige myndigheder.
I kan altid henvende jer til DLO, hvis I er udfordret i
en sådan sammenhæng. Skriv til mette@dlo.dk.

Fra 1. januar 2019 har forældre på barsel ret til en deltidsplads
i dagtilbud til de øvrige børn i husstanden. En deltidsplads er
en plads, hvor barnet kan være i daginstitutionen i op til 30 timer om ugen mod en reduceret egenbetaling. Forældrene skal
ansøge kommunen om godkendelse til deltidsplads senest 2
måneder før institutionsstart, og den kommunale forvaltning
fastsætter retningslinjer for ansøgningsfrister, forældrenes oplysningspligt m.v. i forbindelse med ansøgningen.
Deltidspladsen skal være for en sammenhængende periode,
selvom man dog kan holde en pause fx i forbindelse med ferie
på op til 5 uger. Forældre med skæve arbejdstider får også
mulighed for et kombinationstilbud i form af en deltidsplads i
et dagtilbud og et tilskud til fleksibel pasning. Forældre, som i
medfør af reglerne om fleksibel barsel genoptager arbejdet
delvist, har også mulighed for at få en deltidsplads, hvis forældrene ikke tidligere har fået en deltidsplads til barnet.
Selvejende og udliciterede daginstitutioner samt privatinstitutioner skal efter de nye regler fastsætte og offentliggøre retningslinjer for anvendelse af deltidspladser 30 timer om ugen.
Selvejende og udliciterede daginstitutioner vil være omfattet af
kommunalbestyrelsens retningslinjer for ansøgning om en deltidsplads 30 timer om ugen samt ophør af disse. DLO forventer, at de enkelte kommuner udsender mere information ud
om administration af deltidspladser, herunder i forhold til de
kommunale tilskud mv.
tanja@dlo.dk

fra maskinrummet

Farvel og Goddag
DLO siger tak for denne gang til vores student Signe Kliving, der er ved at færdiggøre sit studie i læring og forandringsprocesser. Signe har i over 5 år været en kernemedarbejder på DLOs sekretariat, hvor hun har holdt styr på
DLOs medlemsdatabase og bogholderi, ligesom hun har
været en uvurderlig hjælp op til konferencer og kurser. Vi
ønsker Signe alt det bedste fremover, ikke mindst med den
kommende familieforøgelse.
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Heldigvis er Signes afløser allerede fundet,
idet DLO har ansat Sofie Hede, der læser statskundskab. Sofies forældre startede for 20 år siden en selvejende daginstitution, hvor Sofie
trådte sine barnesko. Så Sofie har selvejet med i sit DNA. Sofie
kommer til at hjælpe til på sekretariatet med indmeldelser og
kontingentopkrævning, og du kan også møde Sofies behagelige stemme i telefonen, når du ringer til os.

Sofie Hede

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

Persondataforordningen
Vi får rigtig mange henvendelser for øjeblikket, der går på
den nye persondataforordning.
Det er grunden til at vi – udover at have lavet pjecen
”gode råd fra DLO”, som kan findes på vores hjemmesidetilbyder konference og billige workshops om emnet. På den
allerede afholdte konference i Odense og den efterfølgende
workshop i København fik vi god feedback på, at vi i DLO
faktuelt forholder os til de krav og de realistiske konsekvenser, der er tale om.
Nogle af de spørgsmål, der blev stillet på den seneste
workshop, besvares her:
Hvor skal man begynde?
Tænk på, at I låner forældrenes og medarbejdernes data, som
hvis I lånte en cykel af en bekendt. Den skal leveres tilbage i
samme stand, den skal passes på, den skal ikke lånes ud til
andre end aftalt, og den skal kun bruges til det aftalte formål
og med en begrundelse, der giver mening.
I skal kun indhente de data, som I har brug for.
Start med at lave en liste over de forskellige opgaver i jeres
daginstitution, som fordrer data fra kunderne.
Skil tingene ad; fakturering/løn/børnelister/tlf.-lister/stamkort/personalelister osv.
Beskriv i jeres egne procedurer: Hvorfor har vi brug for
data, hvad anvendes data til, hvordan opbevares data og
hvor længe, og hvordan destrueres data – eller afleveres tilbage til kunden?
Så er I allerede godt i gang.
Et eksempel: Hvad er nødvendigt at have stående på barnets
stamkort?
Skadestuen på Bispebjerg Hospital oplyser, at de i tilfælde at

skadestuebesøg gerne ser, at personalet har barnets fulde
navn og CPR-nr. samt et tlf.-nummer til forældrene med ind
ved henvendelsen, men de understreger, at dette blot er for
at sikre, at de ved den elektroniske registrering føler sig helt
sikker på, at det er det rigtige barn, de har fundet i systemet.
Ingen børn bliver afvist hvis de kommer ind blødende/
grædende med en pædagog, og i de allerfleste tilfælde er
der allerede telefonisk kontakt med en forælder, som kan
give de oplysninger, som skadestuen ønsker, og som hurtigst
muligt selv vil være til stede.
Stamkortet behøver altså ikke indeholde forældrenes CPRnr., deres adresse, vaccinationer, navn på læge etc., og vi har
da også taget konsekvensen i DLO og rettet ”de grønne
stamkort” ind efter den nye forordning.
Hvad skal være låst inde, og hvad er sikker mail/robuste IT-systemer?
Lovgivningen siger ikke, at man skal låse data inde, men at
persondata skal opbevares sikkert. I skal vurdere risikoen for,
at uvedkommende kan få fat i oplysningerne. Så vælg en løsning, som I ville vælge til ting af værdi som fx pc etc..
Robuste systemer kan fx handle om ikke at opbevare personfølsomme data i sine Outlook-mapper, og i øvrigt have
orden i de mapper, der ligger tilgængelige for evt. hackere.
DLO’s samarbejdspartner, Alia, giver hjælp til IT-sikkerhed,
se dette link http://www.dlo.dk/nyheder.asp?liste_id=229.
Eller gå ind på vores hjemmeside og se under ”nyt fra
DLO”.
Selvfølgelig er der også hele spørgsmålet om, hvad der
overhovedet er personfølsomt, så har du flere ubesvarede
spørgsmål, kan du lige nå at tilmelde dig workshop i Aarhus
3. september, se vores hjemmeside www.dlo.dk.

Opslå job på dlo.dk
Indryk din jobannonce
på www.dlo.dk
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En styrket læreplan
med leg, læring, dannelse og
den faglige refleksion i centrum

En ny dagtilbudslov er netop vedtaget og dermed har også Den styrkede pædagogiske læreplan set sit
første lys. Nu følger en spændende tid, hvor den skal finde fodfæste og integreres meningsfuldt i en
pædagogisk virkelighed. Den nye læreplan har ellers været længe undervejs. Det var daværende børne-,
undervisnings- og ligestillingsminister Ellen Trane Nørby, der i marts 2016 nedsatte Mastergruppen, der
med udgangspunkt i nyeste forskning og viden på området, inspiration fra andre landes curriculums
samt relevante erfaringer og viden fra de forskellige interessenter skulle udarbejde et samlet oplæg til
Den styrkede pædagogiske læreplan.

AF: SANNI MARIA P. KORSGAARD, REPRÆSENTANT FOR DLO I MASTERGRUPPEN
OG ARBEJDSGRUPPEN FOR NATUR, UDELIV OG SCIENCE.

DLOs rolle i læreplansarbejdet
Fra ministeriets side handlede det om et
skærpet fokus på dagtilbudsområdet, og
hvordan højkvalitetsdagtilbud kan gøre en

forskel for de helt små
børn. En ny læreplan, der
skal være med til at sætte
rammerne for indhold og
kvalitet i de 0 til 5-årige børns dagtilbudsliv, fandt heldigvis også vej gennem ministerskiftet, hvor Mai Mercado valgte at bifalde Mastergruppens arbejde og
overtage processen. DLO har været tæt
tilknyttet denne proces hele vejen både
som politisk høringspart, i følgegrupper
og som arbejdende medlem i først Mastergruppen og siden i en af de nedsatte
arbejdsgrupper for hver af de seks læreplanstemaer.

En læreplan der både vækker
genklang og udfordrer
Det nye og særlige ved den styrkede
pædagogiske læreplan (MBUL,
2016) er, at man i Danmark for første
gang har et fælles pædagogisk grundlag,
som beskriver rammerne og fundamentet
for, hvad god dagtilbudspædagogik er og
bør bygge på. Den er tænkt som lederne

					

og pædagogernes arbejdsredskab.
Et opdrag, de kan tage frem, diskutere og anvende i den daglige praksis blandt andet som faglig inspiration og refleksion over egen praksis. Derfor
har det for DLO også været vigtigt i arbejdet, at de rammer, der er beskrevet, udfordrer men også vækker genklang ude i
dagtilbuddene.

Kerneværdier i
Den styrkede læreplan
I læreplanen er beskrevet nogle kerneværdier, der bygger på demokratiske og humanistiske værdier, som den nordiske dagtilbudstradition er kendt for. Det er
begreber som legen, dannelse børnefællesskaber, børneperspektiv og et barnesyn,
hvor “barnet har ret til at blive set, hørt,
anerkendt og forstået.” Et børnesyn, hvor
“børn vokser, trives og udvikler sig af
nære tillidsskabende voksne, der giver
omsorg og tryghed”, står der blandt andet. Disse kerneværdier er skrevet ind i
den styrkede læreplan og skal sammen

med et pædagogisk læringsmiljø, forældresamarbejde, sammenhæng med børnehaveklassen og styrket arbejde med
børn i udsatte positioner danne rammen
for den daglige pædagogiske praksis.

Legen har værdi i sig selv
Om legen står der bl.a.: “Legen har værdi
i sig selv og skal være gennemgående i
hverdagen”. Det betyder i praksis, at legen både skal ses som den spontane leg,
der opstår mellem børnene, og kan have
brug for hjælp. Nogle gange må de voksne hjælpe, guide og bidrage til legens indhold og udtryk. Legen går hånd i hånd
med læringen, for børn lærer, når de leger, og de leger, når de lærer. Derfor må
den voksne gerne have en legende tilgang
til de aktiviteter, hun selv sætter i gang
dvs. være åben for børnenes input og følge det, de er optaget af. At legen er skrevet ind i læreplanen på lige fod med læring og læringsmiljøer, vidner om en
anerkendelse af legen som barnets foretrukne udviklingsdomæne og dermed
grundlæggende betydning for barnets
trivsel og udvikling. Leg er ikke bare leg
men livsnødvendig for en sund og udviklende barndom, derfor er der meget god
pædagogik at hente i legen. Både i forhold til at arbejde inkluderende, forebyggende, eller i udvikling af f.eks. børnenes
sociale kompetencer mv. At der er fokus
på leg betyder dog ikke, at der ikke skal
være vokseninitierede aktiviteter og projekter, hvor de voksne ”vil noget” med
børnene. Det ene udelukker ikke det andet.

Dannelse og selvdannelse
Dannelse er også et nyt begreb i hvert fald
set i en pædagogisk læreplanskontekst et begreb, som man nok hidtil mest har
forbundet med skolens pædagogik. Om
dannelse står der: “Dannelse, ligestilling
og demokrati skal medtænkes i det daglige pædagogiske arbejde, så børnene oplever at have indflydelse på udformning af
dagligdagen og aktiviteterne uanset baggrund, køn, alder og kultur. Det pædagogiske personale i dagtilbuddet skal invitere
barnet til at være aktivt deltagende, så
barnet selv er med til at skabe sin læring
og konkrete deltagelse i demokratiske
sammenhænge, som personalet er ansvarligt for at skabe”. (Forarbejder til dagtilbudslovens § 8, stk. 2)
I dannelsesbegrebet ligger der altså
både det, at børn skal høres og have mulighed for at få indflydelse på deres hverdag. Men det handler for DLO at se lige
så meget om en selvdannelsesproces,
hvor vi ud over at danne børnene til at
blive ansvarsfulde, demokratiske og kritiske samfundsborgere, der kan og tør
handle, også netop i denne alder danner
dem til at blive til sig selv. Altså hele den
sociale og alsidige personlighedsudvikling,
som der arbejdes rigtig meget med ude i
dagtilbuddene.

De seks læreplanstemaer - som en
sammenflettet helhed i den
pædagogiske hverdag
Derudover er der de seks læreplanstemaer,
som skal sikre, at man kommer hele vejen

rundt om barnets udvikling, og at barnet
bliver præsenteret for en alsidig og varieret hverdag fyldt med leg, læring og både
egen- og vokseninitierede aktiviteter og
projekter. Læreplansarbejdet med de seks
temaer bør ikke ses som adskilte men snarere som en situeret helhed, hvor man i
princippet ofte har alle seks læreplanstemaer i spil hele dagen.

Selvrefleksion og en evaluerende
praksis
Den styrkede læreplan er altså ikke som
sådan en ny revolution. Derimod har man
ønsket at styrke det, man allerede er gode
til ude i dagtilbuddene, og det, man ved
virker. Men det er samtidig et ønske om at
løfte området og sikre høj kvalitet og faglighed. Så alle børn får samme chance i de
vigtige første år, uanset hvor de går i dagtilbud. Der er fokus på at opbygge en selvevaluerende og refleksiv kultur, hvor evalueringen sker løbende, giver mening for
børn og voksne i praksis - og ikke bare er
dokumentation for dokumentations skyld.

FAKTA:
Læs mere om og find Den styrkede pædagogiske læreplan på: www.emu.dk/
modul/den-styrkede-pædagogiske-læreplan. Her ligger også understøttende
materialer, blandt andet EVA’s forandringspakker, som er redskaber, der beskriver fem konkrete tilgange, man lokalt kan anvende til at skabe en varig
forankring af de nye elementer i den
pædagogiske læreplan.
Loven trådte i kraft den 1. juli 2018,
men det har været vigtigt for ministeriet, at kommunerne får arbejdsro og tid
til at implementere de vigtige ændringer. Derfor skal arbejdet med den styrkede læreplan først være fuldt implementeret senest to år efter lovens
ikrafttræden dvs. den 1. juli 2020
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Børnene rækker længere ind i

virkeligheden foran os
Børne- og socialminister Mai Mercado har præsenteret den nye dagtilbudslov og de nye styrkede læreplaner med forsikringer om, at de vil løfte kvaliteten i landets dagtilbud og ikke mindst styrke udviklingen,
læringen og trivslen hos landets børn. Men pædagogisk leder, Lise Lorentzen, fra Steinerinstitutionen Kirsebærgården ønsker en anden vej: Lad børn få fred til at gro og udvikle sig i eget tempo, og gør pædagoger fagligt kvalificerede til at løfte den store opgave, det er at give børnene et greb ind i verden.

AF KATRINE AMTOFT

DLO har mødt Lise Lorentzen til en
samtale om de nye læreplaner – og
om at være pædagog med et andet
syn på pædagogik end det helt
gængse.

“Vi har jo en pædagogisk profil, som tager udgangspunkt i, at barneverdenen er
noget andet end voksenverdenen. For mig
er 0-6-årsalderen så forskellig fra en voksenverden. Barnet gennemgår i de første
syv år en kæmpe udvikling. Og børn er ligesom planter. Hvis en plante skal vokse,
skal den have fred. Man skal sørge for, at
den har de rette betingelser. Man skal ikke
hele tiden pille ved den.”
Det sidste understreger Lise Lorentzen
ved at daske blidt til en pelargonie, der står
på bordet imellem os. Hun mener, at vi skal
stole mere på barnets egen evne til at op-

spontane og leger frit – og med noget,
min hjerne i hvert fald ikke kan tænke
frem. Børnene rækker længere ind i den
virkelighed, der er foran os.”

Redskaberne er definerede

Jeg spørger til, om ikke læreplanerne er tilgængelige nok, selv for en Steinerpædagog. De er bredt formulerede og tager udI et nedlagt mejeri i et område, der tidligere
gangspunkt i en pædagogisk forståelse så
husede Amagers industri, omgivet af nyopgenerel, at den burde være til at arbejde
førte boligblokke, bag en svenskrød låge,
med, også med andre pædagogiske briller
gemmer sig en lille grøn oase.
end de gængse. Men Lise Lorentzen meBag den røde låge holder umodne
ner, at både Steinerpædagogikken og pæbrombær, grønne rosenranker og
dagogikken generelt er udforafblomstrede klematisser stand
Jeg synes, at det er super interessant, dret.
mod den danske sommerhede.
“Læreplanerne har på en
at
vi
har
en
mulighed
for
at
løfte
det
DLO er på besøg den første dag
måde taget rygraden ud af pæefter tre ugers sommerferielukdagogik. Fordi nu er det ikke
faglige niveau. Hvis vi kan få lov at
ning, og her er endnu ikke manlængere op til pædagogen at
bevare vores frihed!
ge børn. Nogle få sidder i selskab
vurdere, hvad der er hensigtsmed flere voksne på træstubbe
mæssigt for et barn eller en
med fødderne begravet i sand, og en endage verdenen og pædagogernes evne til
børnegruppe. Nu er det så specifikt.”
kelt pige arrangerer blomsterbuketter i små
at understøtte det uden at styre alting ud
Hun nævner som eksempel kravet om,
vaser i selskab med en voksen. Her er ingen
fra en fast ramme.
at der skal være billedbøger i institutionen.
spor af fortidens grå industri. Kirsebærgår“At tro, at vi har løsningen og bare skal
Et krav, der ikke harmonerer med Kirseden ligner det, den er; en Steinerinstitution,
præsentere børnene for den virkelighed og
bærgårdens pædagogik.
og efter en samtale med børnehusets pæviden, vi har, det holder ikke. Hvis vi kan
“Det er så tæt på at definere, at vi skal
dagogiske leder, Lise Lorentzen, er man
lade barnet være og selv lade det opdage
bruge blå tuscher i hverdagen. Det vil jeg
ikke i tvivl om, at hun vil noget med sit arvirkeligheden, så kan det være, at barnet
som pædagog selv bestemme.”
bejde, både i børnehuset på Amager og
selv finder på noget. I det øjeblik, man skaDet bekymrer Lise Lorentzen, hvis der
med pædagogik generelt.
ber rammer, der er rare, så er børnene ret
sker en ensretning af pædagogikken, hvor

”
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det ikke længere er den enkelte pædagog
og det enkelte dagtilbud, der definerer visionerne for det pædagogiske arbejde.
“Det helhedsperspektiv, jeg har som
pædagog, det er væsentligt. Men det bliver undergravet, hvis pædagoger ikke længere kan tillade sig at vælge redskabet
selv.”

Tilsynet skal kende os
Den samme ensretning er Lise Lorentzen
bange for vil ske i tilsynet med de private
dagtilbud.
“Udfordringen for os, specielt som privat dagtilbud, der har en særlig pædagogisk profil, er at håndtere tilsyn. Jeg kan
blive bekymret for, om tilsynet i fremtiden
vil rette sig mere specifikt, også ind i det
pædagogiske. At tilsynet måske vil se på,
hvilke redskaber vi bruger. Med de krav risikerer Steinerpædagogikken at blive udvandet. Dvs. det vil ikke længere være det
pædagogiske tilbud, det er i dag, fordi
hvert enkelt dagtilbud, når tilsynet kommer, vil sige, okay så retter vi til, okay så
retter vi til…
Jeg ønsker, at vores tilsyn ved, at vi som
pædagogisk metode bruger eventyrfortælling dagligt og ikke højtlæsning fra en
bog. Lige nu står der, at vi skal have bøger
tilgængelige og tale om bogstaver. Vi vil
vurderes på, hvad der kommer ud i den
anden ende – altså om vores børn er velfungerende.”
Men det er ikke ensbetydende med, at
Lise Lorentzen ikke kan se muligheder i at
arbejde med de nye krav.

til at skabe gode rammer for børnene at
vokse i.
”Jeg kunne ønske mig, at det ville gå
op for verdenen og for politikere, hvor vigtigt det er, at vi putter flere ressourcer i pædagogfaget. Det er vores alles fremtid. Penge og midler burde gå til at gøre
pædagoger fagligt kvalificerede til at løfte
den opgave, det er at passe andre menneskers børn – og ikke bare at passe dem,
men at give dem det greb ind i verdenen,
der er brug for. At være et ordentligt forbillede.”

Giv plads til leg
Men mest af alt skal vi voksne altså lære at
give børnene rum til at udvikle sig i fred,
også gennem leg. Den leg, der i Lise Lorentzens øjne spiller en for lille rolle i de nye
læreplaner.
”Jeg ved godt, at intentionen har været,
at der skulle være mindre læring og mere
leg. Men efter min mening er der ikke nok
leg i læreplanerne. Jeg frygter, at alene det,
at den voksne er orienteret om nogle bestemte intellektuelle tiltag i børnehøjde,
gør, at leg bliver aktivitet – og ikke leg og
selvaktivering. I stedet for, at børnene selv
mærker verden og forstår den på deres niveau, bliver det den voksnes perspektiv. Så
bliver pædagogikken fortænkt.”
Skulle Lise Lorentzen have skrevet læreplanerne, ville perspektivet have været et
andet.
“For os er det en pædagogisk vision og
et prioriteret mål, at der skal være rum og
ro og plads til at børnene kan lege, sådan at
de lærer at selvaktivere og selv finde på.”

Styrk fagligheden
Lise Lorentzen ønsker sig, at pædagogernes faglighed får plads i lovgivernes bevidsthed – og også i højere grad hos pædagogerne selv.
“Det her, det er en ensretning, nu også
på pædagogik, hvor det tidligere har været
mere organisatorisk. Og det er så trist og
sørgeligt, at pædagoger ikke er mere rasende over det. Som faggruppe har vi som
pædagoger været tavse, og været virkelig
bagstræberiske i at forstå, at det her er et
djøf-greb ned i et fag, som kræver noget
helt andet.”
Hun understreger, at man skal styrke
pædagogers faglighed og klæde dem på

Fakta:
Lise Lorentzen er pædagogisk leder i Kirsebærgården på
Amager. Hun sidder som regionsrepræsentant for København og omegn og er medlem af landsledelsen i Sammenslutningen af Rudolf Steiner Dagtilbud. Her har man de sidste par år arbejdet aktivt med at imødekomme den nye
dagtilbudslov og de nye styrkede læreplaner, bl.a. ved at
formulere et fælles pædagogisk grundlag for Rudolf Steiner-dagtilbud rundt om i landet. Det kan downloades via
Sammenslutningens hjemmeside: http://www.rudolfsteinerdagtilbud.dk/.

Foto: Katrine Amtoft
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PÆDAGOGER

- I må komme på banen og tale jeres sag!
Sådan lød budskabet fra Stig Broström fredag d. 8. juni til et ganske særligt arrangement på
DPU. Danmarks folkekære psykolog Grethe Kragh-Müller havde fyrre års jubilæum som psykolog i paraplyorganisationen Børneringen. Dét blev naturligvis fejret med en eftermiddag med
høj faglighed, diskussioner om kvalitet i daginstitutioner og hede debatter om børns ret til fritid.
Alle pædagoger og ledere, der deltog, modtog Broströms melding: Vi må alle på banen og lade
politikerne vide, hvad vi kan pædagogisk og hvad kvalitet for børn er.

Stig Broström, Charlotte Ringsmose, Ib Jensen og Grethe Kragh-Müller.

Vi skyller børns kreative tænkning ud
med badevandet!

AF MIRA NYMO WESSELS

Eftermiddagen bød på hovedtale v. børneforsker Dr. Rebecca Isbell, god mad og vin
og en paneldebat med Stig Broström,
Charlotte Ringsmose, Ib Jensen, tidligere
leder i Skovbørnehaven Mariehønen og
hovedpersonen selv, Grethe Kragh-Müller.
Engagementet i børns udvikling, leg og
læring var tydeligt, men også frustrationer
over nedskæringer og ulige kår for Danmarks børn fylder i debatten. Charlotte
Ringsmoses budskab var klart: ”Vi tror i
Danmark, at vi alle er lige. Vel er vi ej! Graden af udsathed er proportionel med lav
kvalitet i danske dagtilbud.”
Politiske tiltag igennem tiderne tilfører
måske ressourcestærke børn lidt ekstra
kvalitet i hverdagen, men socialt dårligt
stillede børn får ikke noget som helst ud af
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Brostöm, der holdt på at: ”Det gør jo ikke
noget, hvis børn kan lære noget, mens de
leger.” Men Grethe Kragh-Müller bryder
ind. ”Børn lærer en masse, når de leger frit.
Børn skal have det sjovt og godt. De lærer
hele tiden i deres egne lege”, mener Grethe Kragh-Müller, og hun fortsætter:
”Hvad hænger der i børnehaver i dag,
når man kommer ind ad døren? Der hænger ikke børnekunst og –tegninger, nej,”
kritiserer Grethe Kragh-Müller, ”der hænger tal og bogstaver!” Det er dog positivt,
slutter Grethe Kragh-Müller, at legen har
fået en central plads i de nye lærerplaner.

de fælles løft, lyder det fra et enigt panel.
Vi har brug for en ”udemokratisk forskelsbehandling”, lyder det fra Broström!
Og tidligere institutionsleder Ib Jensen supplerer: ”Det strukturelle pres er for stort til,
at pædagoger og ledere på gulvet kan sikre
god kvalitet i danske institutioner. Vi kan
ikke bare løbe hurtigere, og fra politisk side
prioriteres der bare ikke tid til pædagogisk
refleksion og udvikling. Nu er det nok! Vilkårene i danske daginstitutioner er på
grænsen til det skandaløse,” mener Ib Jensen.

”Voksne ved bare ikke, hvordan man
leger!”
Grethe Kragh-Müllers kæphest kom også
på banen i den kærlige strid med Stig

Som en overraskelse for Grethe Kragh-Müller var hendes amerikanske kollega gennem mange år, Dr. Rebecca Isbell, fløjet ind
til at holde dagens hovedtale, hvor emnet
var børns kreativitet. Dr. Isbells alarmerende
budskab rørte salen: ”Fire-åriges evner til at
tænke kreativt og agere problemknusere er
drastisk for nedadgående i disse år. Vi skoler vores børn til at passe ind i en voksenstyret verden, og konsekvensen er, at de
tidligt mister deres medfødte kreative evner,” fortalte Dr. Isbell. ”Og det er ikke
bare et problem for det enkelte barn,”
mente hun. Når vi taler om 20th Century
Skills, efterspørges de fire C’er:
•	Creativity (innovation)
• Communication
• Collaboration
• Critical thinking (problem solving)

Isbell inspirerede hele salen med budskabet
om, at børn er små kreative genier, der
bare skal have plads til at lege og ha’ det
sjovt for at bevare kompetencerne; kreativitet, kommunikative evner, samarbejde og
den kritiske tænkning. Men Dr. Isbells budskab til os var klart: “Måske er det ikke

Fakta:
Børneringen har i anledningen af
Grethe Kragh-Müllers fyrre års jubilæum som psykolog i organisationen
udgivet et jubilæumsskrift, hvor bl.a.
fremtrædende forskere og kollegaer
til Grethe Kragh-Müller har bidraget
med stærke indlæg. Skriftet kan rekvireres gratis ved henvendelse til
Børneringen
(borneringen@borneringen.dk).

gået så galt i Danmark endnu som i USA.
Men det gør det, hvis I ikke øger bevidstheden. Børns evner til de fire C’er er medfødte, og det er vores opgave at sikre, at de
bevares.” Og Dr. Isbell giver os gode råd:
•	Fejl er en del af at lære – omfavn børns
”skæve” processer
•	Giv tid – kreativitet tager tid
•	Stil børn spørgsmål – mange flere end
svar og vurderinger.
•	I stedet for at vurdere børns aktiviteter
og idéer med rigtigt/forkert, så sig:
”Sikke en spændende idé!”
•	Lav læringsmiljøer, der inspirer med
plads til kreativitet
Isbell sluttede med at beskrive, hvordan
Grethe Kragh-Müller er indbegrebet af en
kreativ og inspirerende sjæl. Og vi gik alle
nysgerrige og inspirerede derfra med en reminder om, at børn kan selv – vi skal bare

Konkurrence:

Lær børn, at de kan være
med til at ændre verden
DLO inviterer alle medlemsinstitutioner til at deltage
i Plastic Changes store World Clean up Day 2018.
I DLO vil vi gerne passe på miljøet og lære
børn om natur og bæredygtighed. Derfor
støtter vi organisationen Plastic Changes
initiativer om at udbrede viden om plasticforurening.
Plastic Change er en dansk miljøorganisation, der arbejder internationalt for at
skabe opmærksomhed om konsekvenserne
af den voksende forurening med plastik i
havene og miljøet. Plastic Change arbejder
med dokumentation, formidling og løsninger, der skal sætte fokus på plastikforurening over for befolkningen, industrien og
politikerne.
Vidste du at:
•	Om 10 år er mængden af plastik i havet
fordoblet, og hvis vi lader stå til, overstiger plastikmængden i 2050 vægtmæssigt mængden af fisk.
•	8. mio. tons plastikaffald ender årligt i

verdenshavene - der er brug for en forandring.
•	World Clean Day er verdens største folkelige bevægelse mod plastikforurening.
Over 113 lande deltager allerede i denne
skelsættende begivenhed. Visionen er at
samle 5 procent af verdens befolkning,
fordelt over 150 lande. (Kilde: www.plasticchange.dk)

Sådan gør I:
Meld jer til og få en sjov, meningsfuld og
lærerig dag voksne og børn sammen. Der
er flere måder at organisere det på. Da den
15. september er en lørdag, kan det evt.
kombineres med et forældrearrangement,
hvor forældrene inviteres med til oprydningen. Det kan være en arbejdsdag på legepladsen, hvor nærmiljøet også får en rengøring. Det kan være picnic i skoven, ved
stranden, søen, åen, i parken eller lignen-

give dem tid og rum til at udvikle sig i deres
eget tempo med gode idéer, glæde og humor.
Børnehaven Regnbuens besøg med en
sang til Grethe Kragh-Müller mindede os
om børns umiddelbarhed, nysgerrighed og
glæde ved hverdagen.
Tak til Grethe for altid at gå børnehøjde
og sikre børnenes stemme.

de. Alternativt kan det sagtens gøres i ugen
op til eller f.eks. fredag den 14. september.
Se mere på www.worldcleanupday.org og
plasticchange.dk og meld jer til.
Engager børnene ved at fortælle dem
om, hvad plasticforurening gør ved miljøet,
og hvorfor det er vigtigt at vi alle tager ansvar. Lav evt. skraldekunst af det affald og
plastik, I finder. Lav bannere, som I kan
hænge op, og vis lokalmiljøet, at I samler
plastic og affald den dag. Hav et tema om
havets dyr og kig på hvorfor plastik i havet
kan skade en hel fødekæde. Brug evt. bogen Plastik i havet, der i tekst og billede viser, hvad plastik i verdenshavene betyder for
dyrelivet og den mad, vi putter i munden.

Konkurrence:

Vind en fagbog, der kan gøre jer
klogere på natur, udeliv og science i
børnehøjde
Det dagtilbud, der tager det bedste foto
fra oprydningsdagen og sender det ind til
DLO, vil komme i næste nummer af BØRNS
hverdag og vinde bogen Sæt spor - Natur,
udeliv og science i børnehøjde af DLOs
konsulent Sanni Maria P. Korsgaard. Bogen
er en praksisnær og anvendelig bog, der
udkommer på Dafolos forlag og er den
først i en serie på seks, som hver dækker
de seks læreplanstemaer, der er beskrevet i
Den styrkede pædagogiske læreplan.
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Nyt håb for børnene?
Med den nye dagtilbudslov åbner der sig nye muligheder for et godt børneliv. Det kræver, at
loven følges op af tilstrækkeligt med pædagoger, som både er veluddannede og velfungerende. Det skrev en gruppe pædagoger mm. en kronik til Politiken om. Denne artikel fremhæver
væsentlige elementer fra kronikken, som blev bragt 2. april 2018.

AF BJARNE W. ANDRESEN, STØTTEPÆDAGOG OG REDAKTØR

”Susannes arbejdsdag starter i vuggestuen
kl. 9, Karl løber hende i møde, han vil op
og have kontakt. ’Ja, nu er jeg kommet’, siger hun og sætter sig med ham. Susanne
får øjenkontakt med Malthe, de smiler til
hinanden, og han vender sig atter mod
Thomas og leger videre. Rikke kommer ind
fra legepladsen, løber zigzag gennem stuen hen til Susanne. Rikke skal også lige
have kontakt og forsikres om, at Susanne
har set hende. Derefter er hun på vej tilbage til sin leg.
Susannes tilstedeværelse giver tryghed
og en kærlig stemning i rummet. Den tætte relation er en forudsætning for børnenes
gode udvikling.”
Sådan indleder vi kronikken, for det er
vigtigt for os at knytte de overordnede betragtninger tæt sammen med den pædagogiske praksis, som børnene oplever. Børnenes udvikling er nemlig så kompliceret,
at vi forenkler den og opsplitter den i delområder som motorik, sprog osv. i vores
iver på at begribe den.
Men barndommen har en værdi i sig
selv, og det anerkender den nye lov. Legen
får en fremtrædende plads, fordi barnet
gennem legen udvikler egne kompetencer
og dannelse. Legen må ikke længere ses
udelukkende som et redskab til at fremme
snævre læringsformål. Det skal være slut
med træning, test og dokumentation som
de eneste fokusområder. Udviklingen af
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mental sundhed har stået i
skyggen, nu
skal det være
anderledes.
Relationer er det basale helt fra spædbarnets allerførste handlinger. For den nyfødte handler det især om kropskontakt.
Det handler også om at blive set og hørt,
at opleve gensidighed, samhørighed og anerkendelse, som fylder mere og mere for
barnet, mens det vokser.
Karl, Malthe, Thomas og Rikke får mulighed for at føle sig værdifulde, hvis de har
et trygt og varmt forhold til Susanne og andre betydningsfulde omsorgspersoner. I
daginstitutionen skal de voksne være opmærksomme, aktive og til at komme i kontakt med. Den største trussel mod den
gode relation mellem barn og voksen er
lave normeringer.
For at imødekomme barnets basale behov for relationer, skal de voksne være personligt velfungerende, de skal være tilstrækkeligt veluddannede, og der skal være
tilstrækkeligt mange af dem.

Legen er afgørende for barnets
udvikling
Den nye dagtilbudslov sætter legen centralt, og det er der god grund til. Hvis vi
skal pege på én aktivitet, som har betydning for barnets muligheder, er det legen.

Legen mellem barn og voksne definerer fra
de allerførste øjeblikke barnets evner til at
udvikle relationer. Gennem legen knytter
barnet og den voksne bånd. De kommunikerer med og uden ord. Den gode leg veksler mellem spænding og afslapning, mellem adskillelse og forening. Det er ikke så
mærkeligt, at barnet efter en god leg kan
være fuldstændigt udmattet.
Den voksnes opgave er at være en
tryghedsfaktor, så det bliver mindre ”farligt” at slippe det sikre. Det gælder især
med de børn, som har færrest legeerfaringer. Den voksne skal være en tryg base,
som barnet kan søge, hvis der opstår en
konflikt, eller hvis legen udvikler sig for
langt mod en af ekstremerne spænding
og afslapning, adskillelse og forening. Barnet skal turde turde, og derfor skal den
voksne skabe rammerne for legen, så det
bliver tilpas udfordrende.
Etiske overvejelser spiller også ind.
Gennem legene udvikles normer og værdier, og den voksne kan f.eks. hjælpe med
at definere, om man skiftes til at bruge legetøjet, om det er først til mølle, om man
kan have monopol på evt. legetøj hjemmefra osv. På den måde gør barnet de første spæde erfaringer med rettigheder og
ikke mindst med dilemmaer. Det får en
gryende forståelse for det at være et individ i et fællesskab. Og at de andre børn
også er individer i det samme fællesskab.

Sproget læres i relationer
Sproget har en årrække haft maksimal opmærksomhed, ikke mindst fra politisk side.
Udviklingen af et velfungerende sprog kræver, at der er voksne at tale med. Det kræver igen, at den voksne har tid til at tale
med barnet. Voksne, som taler til børn, udvikler ikke deres sprog optimalt. Hvis dertil
kommer, at støjniveauet er højt, så har udviklingen af sproget meget trange kår.
Ved at lytte udvikler barnet sit passive
ordforråd, men udtale og aktivt ordforråd
udvikles gennem samtale.

Pædagoguddannelsen
Det er på pædagoguddannelsen, den kommende pædagog bliver forberedt på at
imødekomme barnets behov. Derfor bærer
pædagoguddannelsen et stort ansvar for
daginstitutionernes udviklingsmuligheder.
Aldrig har pædagogstuderende skullet
dokumentere så optimal viden og færdigheder som nu. Aldrig har der været så
mange prøver, eksaminer og samarbejde
med praksisfeltet. Aldrig har de studerende
skullet reflektere over og handle i forhold
til så mange ting.
Hvis det lykkes, bliver de kommende
pædagoger meget kompetente kolleger. Vi
kan så kun håbe, at de også får arbejdsvilkår, som gør det muligt at udfolde deres
kompetencer. Så er vi tilbage til normeringerne.
Hvis den nye dagtilbudslov skal give det
lovede løft i børnenes hverdag, skal børnene have tilstrækkeligt med voksne. Veluddannede voksne. Voksne, som er personligt
velfungerende.

Fakta:
Kronikken er skrevet af Pædagogisk
Netværk, som er en gruppe pædagoger mm., som gennem snart 20
år har mødtes regelmæssigt og debatteret aktuelle pædagogfaglige
emner. Vi var otte bidragsydere til
kronikken. Hovedbidragsyderne var
Lene Lind og Bjarne W. Andresen.
Læs mere om Pædagogisk Netværk
på www.facebook.com/paedagogisknetvaerk.

Boganmeldelse:

Systematisk refleksion
i pædagogisk praksis
Bogen er en pædagogisk kogebog fuld af gode opskrifter, den er let
læselig og til at forstå, og jeg er kun ked af ikke længere at arbejde
som pædagog, for jeg fik virkelig lyst til at afprøve redskaberne i
praksis. Man kan med fordel springe rundt i kapitlerne, men selv
havde jeg stor glæde af at læse bogen ud i et stræk.

AF METTE FABRICIUS, DLO.

Introduktionen, som jeg anbefaler at
man læser i sin helhed, præciserer rigtig godt, hvad formålet med bogen er,
hvem den henvender sig til, og hvordan
man kan bruge den.
Bogen sætter meget hurtigt fingeren på et ømt punkt; pædagogens
egne forforståelser. Forfatteren forklarer på fineste vis, hvordan man kan arbejde med dette, og at det virker på en
måde, så man bare får lyst til at gå i
gang.
Et af de mest værdifulde indsigter er
– efter min mening – hvor stor betydning det har, hvordan vi formulere vores bekymringer for barnet. Og hvordan vi med et tolkende sprog ubevidst
og utilsigtet kan komme til at være
med til at fastholde et barn i mistrivsel
og dermed begrænse dets udvikling.
Den store åbenbaring er afsløringen
af, hvor ofte vi rent faktisk tolker barnets adfærd og dermed tillægger barnet hensigter, som det muligvis slet
ikke har. Indførelsen i at bruge begrebet ”observeret adfærd” i stedet for
”tolket adfærd” sker lige så stille og roligt i de allerførste kapitler. Samtidig får
læseren en respektfuld erkendelse af,

Forfatter: Søren Fisker
Udgivet af: Dafolo, 2018
ISBN 978-87-7160-521-1

at vi nemt kommer til at tolke barnets adfærd, og at vi bør italesætte dette og ikke
være skamfulde overfor det.
Man kunne fristes til at springe til bogens to sidste kapitler, som er cases, men
jeg kan kun anbefale at læse hele bogen
stille og roligt for virkelig at få metoden
ind under huden.
For den systematiske refleksion er ingenlunde tilfældig, men netop sat i sy-
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stem. Og der er nogle regler, der skal indprentes, før man går i gang. Især
uddybningen af processtyrerens rolle, som
hvert kapitel afsluttes med, er vigtig at
sætte sig godt ind i, før man går i gang.
Processen opdeles i 8 faser, som hver især
er en guldgrube af læring for personalet.
Det handler især om at tale om det
væsentligste og ikke spilde tid på fortællinger, der ikke fremmer processen. Personalet lærer at forholde sig faktuelt og
sagligt/fagligt til det, de rent faktisk hører
og ser, og de hjælpes til aflære tendensen
til at tolke barnets adfærd.
Det indlysende formål er at bidrage til,
at barnet kommer i bedre trivsel, end det
var forud for indsatsen. Derudover er den
helt store gevinst ved metoden, at personalet oplever, at de virkelig har noget
værdifuldt at bidrage med i forhold til
børn, som de ofte føler sig magtesløse

Læs mere om
arrangementer:

Om
Søren Fisker:
Søren Fisker er selvstændig konsulent (Udvikling af Praksis) og har
mange års erfaring med at hjælpe
dagtilbud til at forankre pædagogisk
udvikling i praksis. Søren er allermest
kendt for sit praksisnære arbejde
med at hjælpe daginstitutioner med
at forankre systematisk refleksion i
det pædagogiske arbejde og har
bl.a. lavet mere end 700 refleksionsprocesser med stueteam omkring
børn i trivselsvanskeligheder. Herudover har Søren også stor erfaring
med coaching af dagtilbudsledere
og supervision til team med samarbejdsproblemer.
DLO har indgået en samarbejdsaftale med Søren Fisker, der giver
DLOs medlemmer mulighed for at
en række ydelser med 10 procents
rabat.
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overfor. Uden at der skal fremskaffes ekstra ressourcer, lærer de simpelthen at finde guldet i deres egen måde at tænke
om barnet på, og dermed ændres deres
måde at være overfor barnet på, hvormed relationen til både barnet og forældrene styrkes.
Medarbejdere, der anvender denne
metode, vil på sigt blive mere trygge ved
hinandens forskellige tilgange til børnene
og bevæge sig væk fra konkurrencementaliteten og hen til kollegial inspiration
ved at benytte den systematiske refleksion.
Bogen anbefaler, at de 8 faser gennemgås på ca. 2 timer, men jeg vil tro,
det er godt at sæt 2½ time af de første
gange, man skal prøve metoden.

I efteråret har du mulighed for at
komme til spændende arrangementer om konkrete metoder og perspektiver på det at arbejde med systematisk refleksion i team. Og med
særligt fokus på, hvordan vi forstår
og hjælper barnet i trivselsvanskeligheder. DLO afholder tema-aftener
med Søren Fisker (Helsingør 9/10 og
Skive 31/10). Endvidere afholder Søren Fisker i samarbejde med Trine
Juul Røttig (Edunaut) praksisnære
tema-dage specifikt for dagtilbudsledere og pædagogiske konsulenter
(Roskilde 30/10 og Strib 1/11), hvor
der også er særlig rabat for medlemmer af DLO.
Du kan se mere om indhold og
tilmelding på DLO’s hjemmeside (tema-aftener) og på Udvikling af Praksis’side www.udviklingafpraksis.dk
(tema-dage for dagtilbudsledere og
pædagogiske konsulenter). Der er til
hvert arrangement 25 pladser efter
først til mølle-princippet.

BØRNS hverdag udgives af:
Daginstitutionernes Lands-Organisation
Høffdingsvej 34, 2500 Valby
Tlf. 7027 5520
E-mail: dlo@dlo.dk
Hjemmeside: www.dlo.dk
Redaktion:
Redaktør: Bjarne W. Andresen
Pædagogisk og børnekulturel redaktør:
Sanni Maria Pedersen Korsgaard
Ansvarshavende redaktør:
Landsformand Peter Grevsen
Grafisk produktion:
Jørn Thomsen Elbo A/S
Annoncer:
Vendemus ApS
Tlf 7222 7080
Mail: kontakt@vendemus.dk
Abonnement:
BØRNS hverdag udkommer 8 gange i 2018.
Årsabonnement koster kr. 438
Enkeltpersoner kan blive medlem af DLO til kr.
385 om året. Medlemsskabet er inklusive
abonnement på BØRNS hverdag.
Daginstitutioner kan tegne abonnement og
modtage 8 eksemplarer af hvert blad, som kan
uddeles til bestyrelsesmedlemmer og ledelsen.
Det koster kr. 2.027 inkl. moms.
En daginstitution med 30 børn kan blive medlem
af DLO og få adgang til rådgivning,
medlemsrabatter og abonnement på BØRNS
hverdag for kr. 2.445 om året.

Artikler i BØRNS hverdag afspejler ikke
nødvendigvis DLOs holdning.
Forside: Colourbox

DLO

Daginstitutionernes
Lands-Organisation

Interesseorganisation
– For at fremme de bedste vilkår for børn
– For daginstitutionernes vilkår
– For at varetage medlemsinstitutionernes interesser i enhver henseende.
Konsulenthjælp

– Fortolkning
– Problemløsning
– Forhandling
– Kurser
Forlagsvirksomhed
– Håndbøger
– Foldere
– Mødestatistikker, kartotekskort m.m.
Medarbejdere:
Sekretariatschef: Tanja Krabbe
Konsulent: Mette Fabricius
Studentermedhjælper: Sofie Hede
Kommunikationskonsulent: Katrine Amtoft
Varesalg: Rosendahls Schultz Distribution
Bogholderi: Landsorganisationen LDD
Redaktør: Bjarne W. Andresen
Freelancekonsulenter: Thinne Nielsen, Karsten Egeager, Kirsten Schou,
Sanni Maria Korsgaard Pedersen og Frederik Blichfeldt
Formandsskab: Landsformand Peter Grevsen
1. Næstformand: Erik Paustian
2. næstformand: Eva Djurhuus

DLOS REGIONER
DLOs politiske (frivillige) organisation er opdelt i 5 regioner.
Kontaktpersonerne er:
Hovedstadsregionen
Allan Bäck
Tlf. 40 52 97 95
Maill: alb-sjg@mail.dk
Region Sjælland
Charlotte Westergaard Jensen
chweje@hotmail.com

Region Midtjylland
Alex Kejlberg
Tlf. 22 53 68 43
kejlbergalex@gmail.com
Region Nordjylland
Hanne Høy Larsen
Tlf. 98 29 63 38
Mail: hmhl-fb@aalborg.dk

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

Tilmeldt

ISSN 0908-1682
Kommende numre:
BØRNS hverdag nr. 6:
Udkommer uge 40.
Deadline 7.9.
BØRNS hverdag nr. 7:
Udkommer uge 45.
Deadline 12.10.
BØRNS hverdag nr. 8:
Udkommer uge 49.
Deadline 16.11.
BØRNS Hverdag Nr. 5 - august 2018

23

SORTERET MAGASINPOST SMP

I ØJENHØJDE MED BØRNENE

Legehytte
varenr. 713047

Sand og vandbord
varenr. 719735

Sand og vand legeområde NATURE

Alle børn elsker sand og vand

I børnehavealderen udvikles mange grundlæggende
motoriske færdigheder bl.a. ved håndtering af
forskellige materialer og genstande. Udover at det
bare er vildt sjovt, så er det bløde, eftergivende og
smattede sand, med til at udvikle børnenes finmotorik.

Det gør de bl.a. fordi sandet er fascinerende at flytte,
bygge noget af, gøre vådt osv. Vi tilbyder et stort
udvalg af sand og vand legeområder, og kan let
tilpasse en løsning, så det passer netop hos jer.

Vippedyr
varenr. 711254

TAK FORDI DU
FØLGER OS
| Udemiljø
| Legeplads, park og udemiljø

TRESS AS • 86 52 22 00 • tress@tress.dk • www.tress.dk • www.udemiljø.dk

AL HENVENDELSE TIL : DLO, Høffdingsvej 34, 2500 Valby

Se mere på www.udemiljø.dk eller kontakt
din TRESS-ambassadør for mere information!

