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Børns rettigheder
skal der kæmpes for
Børns rettigheder handler om deres sociale og kulturelle rolle. Om at blive hørt og
taget alvorligt. Om at have lov til at have
en mening og om at blive inddraget i et
fællesskab. Børns rettigheder er formuleret i FN’s Børnekonvention fra 1989 og ratificeret af Danmark i 1991 (hvor staten
indgår en bindende forpligtigelse). Værdigrundlaget er således klart og tydeligt
med udgangspunkt i barnet - og med en
udtalt respekt for:
 barnet og dets menneskeværd
 barnets behov for omsorg og
beskyttelse
 barnets rettigheder og integritet
 barnets meninger, som skal høres og
tillægges passende vægt
Altså en understregning af voksensamfundets forpligtigelser til både at styrke børns

situation og sikre dem de rettigheder, de
er tillagt. De vigtigste af konventionens
54 artikler er de fire, der ofte omtales
som ” portalartikler”, nemlig:
 artikel 2: diskrimination: Alle børn skal
behandles lige
 
artikel 3: barnets bedste interesse: I
alle foranstaltninger skal barnets bedste interesse komme i første række
 
artikel 6: ret til livet: Børn skal beskyttes mod overgreb
 artikel 12: børneperspektiv: Børn skal
høres

Den politiske kamp i Folketinget
Børns rettigheder er set i det historiske lys
kommet langt. Man kan blot tænke
hundrede år tilbage: beskyttelseslovgivningen mod børnearbejde i slutningen af
1800-tallet og børneloven fra 1905. Vi

må aldrig glemme børnerettighedsforkæmperen Peter Sabroe (1867-1913),
”børnenes ven”. Peter Sabroe arbejde
mod misrøgt og mishandling af børn og
unge. Desværre døde han allerede som
46-årig i en togulykke i Bramming.
Revselsesretten blev afskaffet i Danmark d. 28. maj 1997. Vedtaget i Folketinget med 52 stemmer og 51 imod. Så tæt
var det. Fra denne dag blev det forbudt at
slå sine børn.
I den styrkede læreplan er børneperspektivet skrevet helt frem, og det er et
godt skridt på vejen til en bedre sikring af
børns rettigheder. Men også alle vi, der arbejder for bedre vilkår for børnene i daginstitutionerne, bør hver eneste dag spørge os selv, om vi kan gøre mere for at
sikre hver enkelt barns rettigheder, værd,
integritet og trivsel.

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

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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DRENGE OG PIGER
BØR LEGE MERE SAMMEN
- en mangfoldighedspædagogik
Hvordan står det egentlig til med ligestillingen i de danske dagtilbud?
Er det helt uden betydning, om du er født pige eller dreng, hvordan og
hvilken omsorg du gives? Er det de samme krav og forventninger, der
stilles til barnet uafhængigt af dets køn? Får drenge og piger tilbudt de
samme aktiviteter? Eller sagt med andre ord: Tilbydes alle børn lige
muligheder uanset deres køn?
AF SANNI MARIA P. KORSGAARD, PÆDAGOG OG FREELANCEKONSULENT I DLO

Helle Bøgelund Frederiksen, pædagogisk leder i den selvejende institution Martha
Hjemmet er professionelt optaget af, hvordan vi skaber de bedste rammer for en
mangfoldig pædagogik, hvor forestillinger
om køn ikke begrænser børns muligheder.
Hun har netop skrevet bogen: Giv alle børn
flere muligheder, hvor hun bl.a. beskriver
det normkritiske og ligestillingspædagogiske
udviklingsprojekt på Martha Hjemmet, hvor
de har arbejdet bevidst med at professionalisere deres fælles viden og kønspraksis.

En ubevidst reproduktion af
kønsstereotyper
Da det pædagogiske personale på Martha
Hjemmet startede projektet, havde de fleste
en selvforståelse omkring, at de ikke gjorde
forskel på kønnene. Men da de først gik på
opdagelse i de forforståelser og hverdagsopfattelser, som deres/vores forståelse af
køn hviler på, måtte de hurtigt indse, at virkeligheden var en anden. “Vi blev ved med
at støde på situationer hos os selv og hinanden, i vores sprog, i vores praksis, vores tanker og handlinger som var meget stereotype. Og når vi så nærmere på det, også
meget begrænsende for det enkelte barn,
hvad enten det var piger eller drenge”, fortæller Helle Bøgelund Frederiksen.
Helle Bøgelund Frederiksen, der længe
har interesseret sig for denne del af pædagogikken, blev især i sit arbejde som censor
i modulet “Køn, seksualitet og mangfoldig-
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hed”, (en del af pædagoguddannelsen siden 2014), optaget af, hvor lidt vi egentlig
ved om det ude i praksis. Det første skridt
er derfor, mener hun, mere viden om og
ikke mindst en bevidstgørelse af, hvordan vi
dagligt helt ubevidst og subtilt er med til at
reproducere kønsstereotyp adfærd, der er
alt andet end ligestillende. Samtidig understreger hun også, at det er vigtigt i denne
bevidsthedsrejse ikke at dømme hinanden.
“Vi er alle sammen indlejrede i det. Køn er
det, man kalder en primærkategori, som
bliver podet ind i os allerede fra fødslen og
faktisk også før, allerede i fostertilstanden,
er der nogle der mener. Når studier fx viser
at narrativet om et aktivt pigefoster bliver
italesat som; 'en lille fin pige, der danser
ballet', hvor et ditto drengefoster måske beskrives som 'en aktiv dreng, der sparker
fodbold'. På den måde stiller vi ofte modsætningskategorier op som aktiv/passiv, stille/vild, teknisk/boglig mellem drenge og piger, og så undrer vi og ærgrer os senere
over, at pigerne ikke vælger de naturvidenskabelige og håndværksmæssige uddannelser og drenge ikke vælger traditionelle omsorgsfag."

Savner handling og politisk
velvilje på området
Derfor mener Helle Bøgelund Frederiksen
også, at det er oplagt at have fokus på ligestilling mellem kønnene i dagtilbud og
for den sags skyld også skoler, hvor det

I Martha Hjemmets cirkusprojekt, var der ikke den
stærke mand men stærke børn, drenge kunne
godt kunne være linedansere, og der var mange
flere vilde dyr, end der plejede at være.

ofte er endnu mere stereotypt. Hun undrer
sig stærkt over, at der i Danmark ikke er
mere politisk velvilje til fx at skrive det ind i
loven. “I forhold til de nordiske lande, som
vi normalt sammenligner os med, er vi
langt bagefter. I et land som Island, som jo
ellers er ret traditionelt og konservativt på
andre områder, rangerer de højt i deres ligestillingsarbejde med køn - også i forhold
til børn. I Norge står det i deres læreplaner,
at de er forpligtigede til at arbejde med at
modvirke kønsstereotyper og også i EU er
Gender Equality et politisk indsatsområde,”
fortæller Helle Bøgelund Frederiksen. Vi taler om, hvor oplagt det havde været at skri-

salt hvilke måder at gøre køn på værdsættes og hvilke værdsættes ikke. Det, vi siger
og viser børnene, det er sådan, de bliver til.
Børn aflæser det og vil gerne leve op til vores forventninger og forestillinger,” siger
Helle Bøgelund Frederiksen.

Et subtilt arbejde,
hvor små frø plantes

Helle Bøgelund Frederiksen er cand. pæd. i generel pædagogik. Pædagogisk leder i den
selvejende institution
Martha Hjemmet og forfatter til
bogen: Giv alle børn lige muligheder
Om det normkritiske og ligestillingspædagogiske arbejde på Martha Hjemmet.

ve det ind i Den nye styrkede pædagogiske
læreplan fx under kravet om børneperspektiv eller i virkeligheden under hver af de
seks læreplanstemaer. Står det først i loven,
sender det et signal om, at det er betydningsfuldt og noget, vi skal forholde os til.
“Hvis vi professionelle havde et mere kritisk
blik, ville det sprede nogle ringe i vandet.
Netop fordi vi, sammen med forældrene
selvfølgelig, er så vigtige aktører i barnets
konstruktion af identitet og køn - helt ba-

Certificeret
normkritisk
Under projektet har Martha Hjemmets
medarbejdere været igennem Prismecertificatet udviklet af kønssociolog Cecilie Nørgaard. Certificeringen indeholder 3 aktionslæringsforløb med cases
og refleksionsspørgsmål. At det er et digitalt onlineforløb med artikler, podcasts, forskningsrapporter mv, gør det
til en nemt tilgængelig håndsrækning
ind i et normkritisk perspektiv. Man kan
tage det i bidder, og som det passer ind
for den enkelte medarbejder, fremhæver Helle Bøgelund, der fortæller, at
hendes medarbejdere var meget begejstrede for forløbet.
I Danmark findes der pt. så vidt vides
kun 3 prismecertificerede institutioner.
Det er Martha Hjemmet, Jordkloden og
Vandværket.

”Men hvordan og hvor i jeres praksis kan
man se på Martha Hjemmet at I arbejder
normkritisk?”, spørger jeg. “Det bliver jeg
ofte spurgt om”, siger Helle Bøgelund Frederiksen, “og i virkeligheden er det faktisk
et meget subtilt arbejde, hvor det ofte er
helt nede i detaljen. Det er i interaktionen
mellem mennesker, de små justeringer i
hverdagen, som samlet set kan nuancere
vores og børnenes billede af verden. Det er
de små frø, vi planter. Måske kan man i højere grad sige, at man kan høre det mere,
end man kan se det. For der er jo nogle
greb, når man skal arbejde normkritisk. Vi
har fx haft meget fokus på vores sprogbrug. De narrativer, vi beskriver børnene
med, er anderledes. Man vil nok ikke så
ofte høre at vi siger “det er en typisk
dreng”. Vi udfordrer hinanden og går fx på
opdagelse både i, hvad vi og børnene selv
siger om køn. Som, “nå hvorfor tror du
ikke hun kan det?”. Vi bruger betegnelsen
politi- og brandbetjent i stedet for politi- og
brandmand. Vi er også mere opmærksomme på, hvilket legetøj vi køber ind og præsenterer børnene for. At bilkassen ikke altid
ender hos drengene og dukkerne hos pigerne. Vi har set på de bøger, vi læser med
børnene. Ikke at vi har smidt de klassiske
eventyr ud med den passive prinsesse og
den handlekraftige prins, der redder prinsessen. Vi er bare blevet opmærksomme på
også at introducere bøger med mindre traditionelle familiemønstre og kønsroller.
Også mange af vores sange kan tåle en lille
forstyrrelse når personalet fx for sjov synger
“far sidder og strikker og mor læser avis”.
Vi prøver at hjælpe børnene med at danne
legerelationer på tværs af køn og fx i højere grad sætte børn sammen ud fra personlighed og interesser.

Ikke en fornægtelse af biologien
men et menneskesyn og en værdi
omkring mangfoldighed
”Men hvorfor er det egentlig så følsomt,
og hvorfor møder vi stadig modstand, når

vi er nogen, der gerne vil tale om og sætte
ligestilling fx i forhold til børn på dagsordenen?”, spørger jeg. «Det handler om», siger Helle Bøgelund Frederiksen, «at det er
så essentielt, vi er selv vokset op med mere
eller mindre stereotype forestillinger om
køn. Det er sådan, vi definerer os selv og
hinanden. Vi er vant til, at det ofte handler
mere om dit køn end om den, du gerne vil
være”. Vi møder sommetider denne her
kritik omkring at vi ønsker at opløse kønnene: At nu må drenge ikke være drenge etc.
Men det er jo ikke, fordi vi fornægter det
biologiske aspekt, vi ønsker blot et opgør
med en polarisering. Det handler mere om
et menneskesyn, en værdi. I virkeligheden

er det bare en meget inkluderende tilgang,
siger Helle og sammenstiller det med inklusionspædagogik. Altså at der skal være
plads til alle børn uanset kulturel, social og
religiøs baggrund, men også uanset køn. Vi
forsøger bare at præsentere nogle videre
rammer at gøre køn indenfor. Målet er, at
pædagoger får udviklet et professionaliseret kønsblik. Det vil sige et blik, hvor pædagogikken baseres på faglig viden om køn
frem for private holdninger og hverdagsforestillinger, som drenge er mere kropslige
end piger. Piger er bedre til at forstå og
agere socialt etc.
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6 gode vaner,
hvor børn kan selv:
1. Tage tøj af og på

Arbejdsskader og
smerter forebygges,
når børn selv kan

2. Rydde legetøj op, når legen
er færdig
3. Kravle op på puslebordet
4. Kravle op i krybben
5. Dække bord og hælde op
6. Gå ind på stuen om
morgenen, så medarbejderne
kan tage imod barnet uden
at løfte

Kan selv – vil selv er en ny kampagne fra Arbejdstilsynet og
BFA Velfærd og Offentlig administration. Den peger på 6 gode
vaner hos forældre, medarbejdere og børn, der skal hjælpe
med at forebygge arbejdsskader og passe bedre på det pædagogiske personale.
AF KATRINE AMTOFT, DLO

Hverdagen med børn byder på rigtig mange løft, vrid og dårlige arbejdsstillinger, fx
når børn skal have tøj på, op på puslebordet eller gulvet skal ryddes for legetøj. 4 ud
af 10 medarbejdere i dagtilbud for børn
under 6 år oplever smerter flere gange
ugentligt på deres arbejde. Men sådan behøver hverdagen ikke at se ud. En ny kampagne fra Arbejdstilsynet sætter fokus på 6
gode vaner, hvor voksne sammen kan hjælpe børn til at kunne flere ting selv og dermed forebygge smerter og arbejdsskader
hos det pædagogiske personale.

Voksne skal hjælpe børnene til selv
at kunne
Gitte Petersen er specialkonsulent og arbejder i Kontoret for Ergonomisk og Psykisk
arbejdsmiljø i Arbejdstilsynet. Hun fortæller,
at selvom mange institutioner ofte har fokus på selvhjulpenhed i det pædagogiske
arbejde, kan det alligevel være svært at følge de gode hensigter i dagligdagen. “Man
kender godt principperne, men det er det
der med at få det gjort i en travl hverdag,
der er svært. Vi håber, at kampagnen her
kan være med til at sætte fokus på alt det,
som forældre og pædagoger kan hjælpe
børnene med selv at kunne.”
Gitte Petersen fortæller, at kampagnen
også er vinklet mod forældre, fordi de ikke
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nødvendigvis er opmærksomme på de
konkrete ting, de kan hjælpe til med, der
gør hverdagen lettere for personalet. Det
kan fx være, at barnet har tøj og sko, som
er let for barnet selv at tage på, eller at huske at lade barnet selv gå ind på stuen om
morgenen. “Vi hører af og til fra pædagoger og ledere, at det kan være svært at
tage hul på snakken med forældrene om
det med det fysiske arbejdsmiljø, og dér
håber vi, at pjecen og plakaterne kan være
med til at understøtte en god dialog med
forældrene. Fx kan man udlevere pjecen til
nye forældre og fortælle, at sådan sætter vi
fokus på selvhjulpenhed her i institutionen.
Eller bare det, at plakaterne hænger i institutionen, kan gøre det lidt nemmere at
tage snakken, fx om hvordan en god aflevering kan foregå.”

Pædagogik og arbejdsmiljø går hånd
i hånd
Kampagnen sætter spot på, at en hverdag,
hvor børn selv får mulighed for at prøve
kræfter med flyverdragten, kravle op i krybben inden middagslur og hælde mælk op
ved middagsbordet både er gavnligt for
barnets udvikling og selvtillid og skåner
medarbejderne mod smerter og arbejdsskader. På den måde kan pædagogik og
arbejdsmiljø gå hånd i hånd.

Fakta
Arbejdstilsynet og BFA Velfærd og Offentlig administration står bag kampagnen Kan selv - vil selv. Kampagnens materiale består bl.a. i plakater til at
hænge op i daginstitutionerne og pjecer rettet mod forældrene. Find materialet på Arbejdstilsynets hjemmeside: https://arbejdstilsynet.dk/da/temaer/
tema-daginstitutioner/kampagne.
BFA Velfærd og Offentlig administration
har også udarbejdet en guide rettet
mod det pædagogiske personale: Lad
dog barnet! Den sætter fokus på gode
ergonomiske arbejdsvaner. Find guiden
samt videoer og andet materiale med
inspiration til gode ergonomiske
arbejdsvaner på:
https://www.arbejdsmiljoweb.dk
/krop-og-sundhed/ergonomi_paa_din_
arbejdsplads/paedagogisk_arbejde/
paedagogik/laddogbarnet.

Børn og unge skal være
en investering - ikke en udgift!
Inspiration fra Finland
Børn er det vigtigste råstof, vi har, men vi
ser desværre hvert år, at børne- og skoleområdet bliver udsat for besparelser, når der
meldes spareplaner ud. Vi oplever, at vilkårene for børn i de danske institutioner og
skoler bliver forringet år for år, og at børnene bliver betragtet, som en udgift og ikke
en investering.
Finlands skolebørn har i mange år ligget i
toppen af Pisa-undersøgelserne, og det er

tankevækkende at se, hvad der ligger bag.
Sammen med vores paraplyorganisation
Børneringen rejste vi, en gruppe institutions
ledere, på studietur til Finland for at undersøge finnernes børnesyn og få indblik i deres dagtilbuds- og skolesystem.
I Finland opfatter de og behandler børn
og unge som en investering og ikke en udgift. Helt fra før fødslen er man opmærksom på at yde omsorg og vejledning til
kommende mødre og fædre. Alle vordende
forældre i Finland får tilbudt en ”babyboks”
som en slags startpakke. Den indeholder
alt, hvad man skal bruge for at komme
godt i gang, tøj, bleer, børnebøger og meget mere. Stort set alle tager imod babyboksen, og det, ser vi, er med til at styrke
chanceligheden væsentligt.
Der tages udgangspunkt i børns ret til
udvikling, og alle børn har ubetinget ret til
et pædagogisk tilbud, fra de er helt små år.
Grundtanken i den finske børne – og skolepolitik er, at omsorg, udvikling og læring er
forbundne i et helhedssyn på barnet, og at
legen er grundlæggende for al pædagogisk
virksomhed i både dagtilbud og skole. Det

gennemsyrer den pædagogisk praksis og
bliver sat i professionelle og faglige rammer
af et engageret og uddannet personale.
Alle, der arbejder med børn og unge, har
nemlig en relevant pædagogisk uddannelse. Lærere og pædagoger starter deres uddannelse med samme grundpakke, så de
allerede her igennem opnår en fælles faglighed og et fælles sprog. Samtidig er der er
også nationalt bestemte minimumsnormeringer, der igen er med til at højne chanceligheden, uanset hvor i landet barnet kommer fra.
Måske er det på tide, at vi i Danmark lader os inspirere af Finland og ser på vores
børn som en investering i fremtiden.

Lillian Gregersen, Leder af Vognmandsparkens
Børnehave i Roskilde, Peter Jørgensen, Leder af
Lundegårdens Frie Børnehave i Greve og Kræn
Berg Ridder, Leder af Fritidscenter Ydre Nørrebro i
København
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Kan man være venner
Om et filosofiprojekt med udgangspunkt i ”Rum for undren”s materiale
Det er en varm sommerdag, og “mellemgruppebørnene”, det vil sige de fireårige, i en børnehave i Lynge har lige leget legen ”Hvad er klokken Hr. Løve”. De har været i gang med et projekt
hen over efteråret, som de voksne har kaldt “Filosofiprojektet, hvor vi skal møde pigen Sigrid og
hendes ven løven, og hvor vi skal tale sammen, lytte til hinanden og lære at filosofere.”

AF SANNI MARIA P. KORSGAARD, PÆDAGOG OG FREELANCEKONSULENT I DLO

Et rum med plads til undren
Men hvad er det der filosofere for noget
når man er 4 år? Først er det både lidt
spændende men også underligt - og et
svært ord ... Men børnene kan godt lidt at
bruge ordet. “Vi skal have filosofi i dag”,
siger de til hinanden med vægtig og betydningsfuld stemme. Og de oplever, at der er
en særlig stemning i rummet, når vi har vores filosofiprojekt sammen. Et rum, hvor der
bliver talt om andre emner end dem, man
ellers taler om, hvor der blev lyttet til hinanden, stillet spørgsmål uden at der er rigtige
og forkerte svar. Et rum, hvor man kan undre sig sammen, og hvor der er tid til at
tænke sig om.
Efter legen samles børnene i en rundkreds på græsset, og vi starter med at introducere en snak om: Hvad er natur? Nu er
det jo børn, der kommer fra en naturbørnehave, så svarene kommer ganske prompte. “Natur det er sådan noget, hvor der er
træer og blomster og mennesker, der pluk-

ker blomster, og der er sol, der skinner, og
der er bænkebidere, og der er nogle biller,”
siger en af de ældste piger. “Ude i skoven
er naturen”, siger en anden. “I skoven er
der træer og pinde, og der er sommerfugle
og frøer”, supplerer en tredje. “Der er træer og kameler i parken”, siger en fjerde.
“Jeg kan godt lide kameler, de har sådan
nogle lange buler”. “Jeg kan godt lide at
snitte ude i naturen”, er der en anden, der
fortæller. Og sådan får vi sammen indkredset, hvad natur er for en størrelse.

Hvad er natur og hvad er ikke natur?
Men hvad er så ikke natur, spørger vi hinanden. Her tager vi et spil i brug, som er
udviklet af “Rum for undren”. Spillet er en
æske kort med nogle lækre illustrationer
af genkendelige ting fra børnenes hverdag. Det kan være et løbehjul, et træ, en
robot, en flodhest og nogle farveblyanter.
Spillet går ud på, at børnene hver især
skal trække et kort, kigge på det og for-

Spil: Legetøjstanker
Målgruppe: 4-8 år
Spillet udgøres af 50 legetøjskort samt en vejledning.
Pris: 275,00 kr.
Med Legetøjstanker udfordres spillerne til at forbinde konkrete
legetøjsbilleder med abstrakte begreber som fx smuk eller grim, levende
eller ikke-levende. Hver spiller placerer på skift et legetøjskort i en cirkel
afhængigt af, hvilke tanker den enkelte spiller gør sig. Undervejs i spillet
visualiseres det, hvordan spillerne har forskellige tanker om samme
begreber.
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tælle de andre, om kortet skal ligge i bunken “det er natur” eller i bunken “det er
ikke natur”. Dernæst hvorfor de vælger at
lægge kortet i den ene eller den anden
bunke. Når vi spiller dette spil, øver vi os
på at argumentere. “Argumentere, er når
man fortæller om, hvad man synes, og
hvorfor man synes det”. Og børnene er
med og lærer hurtigt at argumentere, når
de trækker et kort og lægger det i den
ene eller den anden bunke.
Filosofiprojektet, der har taget udgangspunkt i “Rum for undren”s fantastiske materiale, har udviklet sig undervejs. Materialet, som vi afprøvede, tæller både billed- og
samtalebogen Kan man være venner med
en løve? og medfølgende vejledning, ovennævnte legetøjsspil samt 5 flotte samtale-billedplancher. Hele materialet kredser
om fortællinger om børnene fra Koldbakken, om Sigrid og løven, Storm og Viggo,
tvillingerne Ingolf og Artur m.fl. I materialet
præsenteres forskellige eksistentielle og filosofiske temaer, som danner rammen om
de snakke, vi har med børnene, hvor bør-

med en løve?
Bog: Kan man være venner med en løve?
Samtalebog for små og store filosoffer
Målgruppe: 5-9 år.
Pris: 179,00 kr.
En billed- og samtalebog der præsenterer ti filosofiske temaer illustreret
med farverige billeder og forundrende spørgsmål.

nenes spørgsmål og tanker vægtes højt. Fx
omkring venskaber, om regler - og hvem
bestemmer? og om hvad natur er. Her
brugte vi både samtalebogen og kortene til
at nærme os disse temaer.
Materialet er flot og gennemarbejdet. Illustrationerne er fabulerende med et humoristisk strejf, detaljerige og poetiske i deres
udtryk, så der er masser at tale om. ”Rum
for undren”s materiale var et rigtig godt og
inspirerende afsæt for projektet. Men da vi
havde valgt at præsentere det for de fireårige, viste det sig også hurtigt, at der i projektet måtte være andre aktiviteter end at
snakke og filosofere. Noget, hvor børnene
var mere aktive, hvor de kunne udtrykke sig
kreativt og kropsligt - ikke kun verbalt. Derfor inkorporerede vi forskellige kropslige og
kreative aktiviteter som fx morgengymna-

stik, yoga og fælleslege. Børnene digtede
også deres eget eventyr med de temaer ud
fra vores filosofiske samtaler. Til eventyret
blev der lavet kulisser og flotte hånddukker,
og afslutningsvis spillede børnene et dukketeater ud fra deres egen fortælling.

Hvorfor filosofere med børn?
Børn er af natur nysgerrige og har en filosofisk undren, som viser sig i deres møde med
verden og de mange spørgsmål, de stiller.
En undren som er en central del af deres
forsøg på at forstå og begribe verden. Det
er denne undren og alle de spørgsmål, som
de i forvejen er optaget af, som ”Rum for
undren”s materiale griber. Filosofi for børn
handler om at stille åbne spørgsmål, det
handler om at forsøge at få børnene til at
reflektere og tænke ud over det gængse.

Om at skabe et fortroligt, tillidsfuldt og tilladende rum, hvor der gives plads til børnenes tanker og undren og at signalere, at der
ikke er rigtige og forkerte svar. Når børn oplever dette tilladende og ikke-dømmende
samtalerum, vil det ofte åbne for spændende snakke, hvor den ene tanke giver næring
til den næste. Børns undren kan derved
også være af stor betydning for barnets udvikling, selvforståelse, omgang med verden
og i det hel taget dannelsesproces. Med
“Rum for undren”s materialet er man hjulpet rigtig godt på vej til at arbejde filosofisk
med børn. I dette projekt brugte vi følgende materialer som inspiration og omdrejningspunkt for projektet.

Fakta
“Rum for undren” er stiftet i 2014 af
Louise Nabe-Nielsen, lærer, og cand.
pæd.fil., og Lho Høiris, som er uddannet arkitekt og billedkunstner.
Louise Nabe-Nielsen arbejder især med
udvikling af feltets teoretiske fundament, hvor Lho Høiris primært arbejder
med udvikling af de forskellige billedlige og grafiske udtryk, der danner rammen om filosofisk undren hos små og
store. Se mere på:
www.rumforundren.dk.
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Anne Galán

– når du har brug for hjælp
Dette er en personlig beretning fra min tid som leder i en periode af min karriere, hvor jeg som
udgangspunkt ikke så nogen grund til at bruge penge på konsulenter udefra, fordi jeg syntes, jeg
kunne alting selv. Det skulle dog vise sig, at jeg måtte ændre mening.

AF METTE FABRICIUS, DAVÆRENDE INSTITUTIONSLEDER

Som leder kan du have rigtig mange kompetencer og et ikke særlig stort budget til
at hyre en konsulent udefra. Så hvad stiller
du op, hvis der er nogle komplicerede
ting, der skal arbejdes med i personalegruppen, måske over en længere periode?
Jeg overtog en stor personalegruppe fra
en leder, der selv havde startet institutionen rigtigt mange år tidligere. Jeg havde
på daværende tidspunkt allerede en
solid erfaring som leder, så jeg var
ny, men ikke ”grøn”.

”Mit personlige jeg”
= usikkerhed, frygt, mast,
ensom, drænende,
underskud, overvældet.
En af de største stressfaktorer
er usikkerhed og uforudsigelighed, hvilket resulterer
i mange former
for sygefravær.

– at pengene var godt givet ud, fordi de
private problemer ofte gav anledning til
mere sygefravær og i øvrigt tog fokus fra
arbejdsopgaven.
Konklusionen i ledernetværket var altså, at tilbuddet om coaching gik ind og
højnede fagligheden og sænkede sygefraværet.
Jeg stiftede på den måde bekendtskab
med Anne Gálan, som DLO for nylig har
indgået et samarbejde med.

Hvad gjorde vi?
Når man har brug for én
udefra
Personalegruppen havde et fantastisk godt sammenhold, men
det foregik på det private og personlige plan, og fagligheden var
ikke i top. Alt for meget tid gik med
at kritisere hinanden på en ukonstruktiv måde, og det gik hurtigt op for
mig, at mange af medarbejderne endvidere havde en del at slås med privat. Jeg blev
meget hurtig klar over, at jeg havde en
stor opgave foran mig.
I det ledernetværk, jeg var kommet ind,
fortalte mine kolleger mig om en konsulent, som flere af dem brugte fast. De betegnede hende som utrolig dygtig og ind-
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levende og pegede især på hendes evne til
at vinde medarbejdernes tillid – et menneske med hjertet på rette sted.
Medarbejdere kunne ønske at blive
coachet af hende både til personlig og
faglig udvikling. Det viste sig – fortalte de

Anne kom fast i vores hus på aftalte
dage i en periode, der strakte sig
over halvandet år. Hver medarbejder
kunne som udgangspunkt få fem
coachingsessioner i første omgang,
og nogle havde behov for opfølgning
derefter. En stor del ønskede slet ikke at
benytte sig af tilbuddet og var enten
skeptiske overfor begrebet ”coaching” eller mente ikke, de havde brug for det.
Da de første havde haft en enkelt session hos Anne, rygtedes det dog hurtigt, at
det ikke var farligt, men tværtimod rigtig
rart.
”Selvom du selv kan coache og er
enormt dygtig, så kunne jeg jo se, at de
ikke åbnede sig op for dig.” (Anne Galán.)

Som leder gav det mig mulighed for at
dele opgaven op, sådan at Anne fortrinsvis tog sig af medarbejdernes personlige
problemer, som i de flestes tilfælde rakte
ind i arbejdsevnen, således at de ganske
enkelt ikke havde overskud til at udvikle
sig fagligt. Samtalerne med Anne gjorde
dem i stand til at høre og forstå og også
efterkomme de krav, jeg satte op i de
samtaler, vi efterfølgende havde om
deres faglige udfordringer. De havde nemlig alle svært ved at kommunikere konstruktivt om arbejdet
og blandede konstant deres personlige følelser ind i arbejdet.

”Mit professionelle/
autentiske jeg”
= sikkerhed, afklaring,
rolig, kreativitet,
overskud, glæde.

Ultimatum
Jeg valgte udover at bruge tilbuddet som et personalegode også at
bruge coaching som en tvungen foranstaltning, som et alternativ til en tjenstlig
samtale. Det gjorde jeg, fordi der var nogle medarbejdere, der nægtede at samarbejde i en grad, så det ville medføre afskedigelse, hvis ikke jeg fandt ind til dem. Og
da der også var potentiale i de pågældende, prøvede vi den vej først. Lidt udover
min sædvanlige ramme for coaching, som
jeg som udgangspunkt mener skal være
frivillig.

Den fælles faglige udvikling
Derudover brugte jeg i samme periode
Anne Gálan som oplægsholder og facilita-

fat på det spændende arbejde, dagen skal
dreje sig om.” (Anne Galán.)
Vi arbejdede både med ”det personlige jeg” og ”det professionelle jeg” samt
typetestede alle medarbejdere og havde
stor fornøjelse ud af at få sat ord på vores
forskelligheder og nå til en højere forståelse af, hvorfor vi så ofte gik fejl af hinanden.
Vi havde stort udbytte af at forstå og
anerkende, hvordan vi har det i grøn
zone (vores tryghedszone), og hvor
grænseoverskridende det kan være
at ”gå i gul zone” (læringszonen),
dér hvor vi trodser vores usikkerhed
og bare gør det alligevel, hvor vi tør
bede om hjælp, sige til og fra og
måske samtidig også bakser med problemer i privatlivet.

Effekten

tor af vores personalelørdage og et enkelt
aftenmøde. Det gjorde jeg ud fra en forestilling om, at medarbejderne ville kunne
gå hurtigere i gang med arbejdet på den
faglige udviklingsdag, når mange af dem
allerede kendte hende lidt.
”På en faglig udviklingsdag bliver der
hurtigt skabt et tillidsfuldt rum for alle,
uanset om jeg kender medarbejderne i
forvejen eller ej, så vi i fællesskab kan tage

Selvom det langtfra løste alt for os, så var
det et vigtigt skub i den rigtige retning,
som gav hele personalegruppen et fælles
sprog og en større forståelse for hinandens reaktioner. At gå videre i arbejdet
med en fælles referenceramme var et nyt
og bedre ståsted for os i den videre udvikling.
Og ikke helt uvæsentligt gav det faktisk udover fokus på faglighed også et lavere sygefravær og dermed også et bedre
økonomisk fundament til videreførelsen
af institutionens samlede udvikling.

Om Anne Galán:
Anne Galán er selvstændig relationscoach og organisationskonsulent og har
firmaet ”Anne Galán – Coaching og Rådgivning”. Hun har afholdt utallige
workshops om samarbejde blandt personale, børn og forældre, hvor forståelsen – og ofte misforståelsen – for hinandens reaktioner, og hvorfor vi egentlig
gør som vi gør, er omdrejningspunktet.
Annes store passion er arbejdet med at møde hinanden, både børn, voksne og sig selv i øjenhøjde. Gennem dette arbejde får medarbejderne et fælles
sprog og en større forståelse for hinandens reaktioner, hvilket frigiver en masse energi hos den enkelte. Det bliver sjovt at gå på arbejde.
Hun arbejder med at få igangsat en ny ”vi-kultur” gennem workshops,
som afholdes på kompetencedage og personaleweekender m.m. Ligeledes
har hun stor erfaring med coaching af ledere og medarbejdere samt supervision til teams med samarbejdsproblemer.
Læs mere på www.annegalan.dk
DLO har indgået en samarbejdsaftale med Anne Galán, der giver DLO’s
medlemmer mulighed for en række ydelser med 15 procents rabat.
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Politisk klumme

Lavere driftsgaranti
AF TANJA KRABBE, SEKRETARIATSCHEF I DLO

I mange år har DLO argumenteret for, at driftsgarantien burde
være lavere end de i dag maksimalt 3 måneders drift, og gerne
helt fjernes. DLO har tidligere påvist, at der kun kunne findes få
eksempler på, at driftgarantien overhovedet blev aktiveret som
led i en konkurs af en privat daginstitution. Vi var derfor godt tilfredse med, at politikerne tog kritikken alvorligt og i juni 2017
aftalte at få lavet en grundig undersøgelse af praksis i kommunerne. Undersøgelsen skulle nemlig laves med det formål at finde ud af, om loftet over, hvor meget kommunerne må kræve i
driftsgaranti, kunne sættes ned.
DLO var derfor også meget aktive i den ganske lille gruppe,
der sammen med Børne- og socialministeriet skulle designe undersøgelsen og vurdere dens resultater. Ved det afsluttende
møde mellem ministeriet, DLO og KL pegede vi på, at konkurs
typisk betyder lave børnetal og derfor meget få børn at omplacere, at midlerne, der skal stilles garanti for, kommer fra kom-

DLO

munernes egne kasser ud
over forældrebetalingen, og
at der i praksis er meget få
eksempler på, at garantien realiseres. Kommunernes
Landsforening, KL, argumenterede omvendt med, at man rent
hypotetisk kunne få brug for at sikre driften i mange måneder
for en større børnegruppe, men argumentationen havde ikke
den store vægt.
Og resultatet kan vi være stolte af, for nu er der fremlagt udkast til bekendtgørelse om, at driftsgarantien nedsættes til en
halv måned + det antal måneder, man får forudbetalt driftstilskud. For de fleste vil driftsgarantien altså kunne nedsættes til
halvanden måned. I DLO glæder vi os over, at arbejdet har nyttet. Også allerede etablerede institutioner kan få nedsat deres
garanti efter de nye regler, som ventes at træde i kraft 1. januar
2019.

Daginstitutionernes
Lands-OrganisationLands Organisation DLO
Daginstitutionernes

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.
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KONSULENTNYT
Her skriver DLOs konsulenter om deres arbejde. Vi modtager meget gerne
konkretespørgsmål eller forslag til emner i disse spalter. Skriv til mette@dlo.dk

Mette Fabricius

Sikker mail
Vidste du, at også alle private virksomheder fra 1. januar 2019
skal bruge sikker mail, når der skrives om følsomme personoplysninger? Følsomme oplysninger er fx oplysninger om helbred. Det er efterhånden en god idé for alle at have sikker
mail installeret som mulighed, så man kan skrive krypteret,
hvis behovet er der.
Gennem DLO kan du få hjælp af de flinke og super dygtige
folk i Alia til at sætte sikker mail op. Det koster 1.000 kr. ekskl. moms pr. mailadresse. Har du brug for en gennemgang af
hele jeres IT-software i forhold til persondataforordningen, kan
du som medlem af DLO få et tilbud fra Alia:
Køb pakken direkte gennem Alia via dette link.
Pakken koster kr. 2.495 ex. moms pr. PC/Mac som indeholder
personoplysninger, og indeholder:
• Sikkerhedstjek af PC/MAC (opdateringer, browser, gendannelse)

• H
 jælp til køb/installation af antiviruspakke
• Hjælp til køb/installation af Microsoft Office 2016/365
• Opsætning til sikker mail (kræver Outlook + NemID-signatur)

• K
 ryptering af harddisk/USB drev
• Online backup (Microsoft OneDrive)
• Andet (hvem må bruge PC’en, sikker adgangskode, vedhæftede filer, vejledninger)
Gennem Alia er der også mulighed for at tilkøbe et sikkerhedsabonnement, der dækker med hjælp ved hackerangreb/
virus.
DLO samarbejder med Alia, fordi de er dygtige og kender
daginstitutionsområdet godt, og så er de superflinke, hurtige
og pligtopfyldende.
Tanja@dlo.dk

Autosvar om persondata
Ifølge den nye persondataforordning skal man oplyse om,
hvilke oplysninger man gemmer, og hvad man bruger
dem til. Generelt går trenden
mod hellere at oplyse for lidt
end for meget, men hver institution må selvfølgelig vælge, hvilken stil der passer
bedst, hvornår og hvordan
man vil informere.
Her bringer vi til inspiration
et autosvar fra Bullerup private Børnehave, der sikrer sig
at have opfyldt sin oplysningspligt i deres autosvar
”up front”, kort men alligevel
grundigt. Ret smart, faktisk.
Tanja@dlo.dk

Kære afsender.
Tak fordi du kontakter os i Bullerup private Børnehave. Denne mail giver dig praktiske informationer om, hvad der nu sker med din mail. Læs venligst nedenstående.
•	Ledelsen har modtaget din mail nu. Du kan forvente svar inden for 24 timer på hverdage.
•	Indmelding: Vi tager gerne imod dit barn i vuggestuen eller børnehaven, hvis vi har
plads. Du ansøger via vores hjemmeside. Klik her: http://bullerup-private.dk/?ptype=&pid=72
•	Jobansøgninger: Vi behandler ikke uopfordrede ansøgninger. Ledige stillinger findes
på vores hjemmeside: Klik her: http://bullerup-private.dk/default.asp?ptype=plugin.definition.webpage.page&pid=73
•	Salg og tilbud: Uopfordrede mails med salg, tilbud på produkter o. lign. behandles
ikke. Vi har vores fokus på børnene.
Du kan følge vore aktiviteter via den åbne Facebook side: https://www.facebook.com/
Bullerupprivate/
Endnu engang tak for din henvendelse. :-)
Med venlig hilsen
Bullerup private Børnehave
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Landsmøde 2018
Den 16. november afholdt DLO landsmøde i Odense. Hvert andet
år holdes landsmødet, for at DLO’s udvalg og medlemmer kan
høre landsformandens beretning og kommentere på DLO’s arbejde. På landsmødet kan man også stille spørgsmål til DLO’s økonomi, ændre vedtægter og diskutere nye forslag. Landsmødet i år
var præget at begejstring over de mange politiske resultater, DLO
har skabt de seneste år, tilfredshed med en beskeden men fornuftig økonomi og opbakning til en ny strategi frem mod DLO’s
100 års jubilæum i 2026. Her får du enkelte udpluk fra den politiske debat og på de næste sider kan du læse om den nye strategi:

Skattefrihed for selvejende institutioner
Landsformanden fortalte, at DLO efter foretræde for
skatteudvalget og flere breve til skatteministeren fik igennem, at skattefriheden for de selvejende daginstitutioner
blev sikret ved en lovændring fra 2018, som skatteministeren allerede i 2016 havde lovet DLO. DLO’s organisationsmedlemmer har lagt gode kræfter i at forklare SKAT, at de
lokale skattecentres vildfarelse i enkelte afgørelser ikke
hang sammen, men nu er skattefriheden sikret ved lov.
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Metodefrihed i den styrkede læreplan
DLO Syd fremhævede, hvor vigtigt DLO’s sikring af metodefriheden er for daginstitutionerne. Det intense politiske
arbejde med foretræde for Folketingets Børne- og socialudvalg, kontakten til ordførerne og optræden i medierne
har gjort politikerne godt og grundigt opmærksom på, at
DLO står vagt om den pædagogfaglige uafhængighed og
daginstitutionernes selvbestemmelse. Bekendtgørelsen
endte med at blive trukket tilbage og udstedt i en ny version, hvor ”skal” blev ændret til ”kan”.

DLO har fået driftsgarantien nedsat
Landsformanden fortalte, at DLO lige inden landsmødet
fik en bekendtgørelse i høring, der bekræfter de fortrolige
meldinger, vi tidligere havde fået: DLO’s argumenter i forhandlingerne om at nedsætte driftsgarantien var slået
igennem, og vi kan nu forvente, at driftsgarantien ved oprettelse af private daginstitutioner nedsættes til en halv
måned + det antal måneder, man får tilskud udbetalt forud. Også etablerede institutioner kan få deres driftsgaranti nedsat efter de nye regler.

DLO Nordjylland takkede for, at DLO i udarbejdelsen af
anbefalinger om bedre overgange fra hjemmet til daginstitution og videre til skolen inviterede medlemmerne med
i maskinrummet og brugte erfaringerne fra praksis. DLO
fik blandt andet anbefalingerne til at handle om, at private daginstitutioner skal med i det kommunale samarbejde om overgange.

DLO

Mere frihed til daginstitutionerne
Landsformanden fortalte, at DLO også i de kommende
år vil have fokus på at mindske dokumentationskravene,
hvor de nye regler om den styrkede læreplan vedrørende
fx evaluering vil få særlig opmærksomhed. Også kommunernes tilsyn vil vi se nærmere på, og så er der i det hele
taget brug for at sikre, at kommunerne ikke går for langt
overfor de enkelte daginstitutioners selvbestemmelse.
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DLO’s mission,

vision og strategi

DLO

Daginstitutionernes
Lands-Organisation

DLO’s nye strategi blev vedtaget på landsmødet den 16. november 2018. DLO vil især fokusere på
at få politiske resultater, der gavner den enkelte daginstitution, sikre rådgivning af god kvalitet til
vores medlemmer og synliggøre i den brede befolkning, hvorfor det er en god idé med mere selvbestemmelse til den enkelte daginstitution. Strategien gør det også tydeligt, at alle daginstitutioner
er velkomne i DLO. Læs strategien her.
DLO’s ”Hvorfor”
DLO vil skabe bedre trivsel og nærvær for
børn i dagtilbud. Nærdemokrati og beslutningskompetence tæt på daginstitutionens
hverdag skaber ansvarlighed og engagement hos ansatte og forældre. Ansvarlighed og engagement hos de voksne i en
daginstitution skaber trivsel hos børnene.
DLO ser selvbestemmelse og selvstyre
for den enkelte daginstitution som den
bedste vej til at sikre en bred vifte af dagtilbud -og dermed valgmulighed for forældre
af den pædagogik og organisatorisk form,
der passer bedst til deres børn.

MISSION
DLO styrker dagtilbudenes politiske interessevaretagelse og formidler fordelene ved
større selvbestemmelse for det enkelte dagtilbud.
DLO samler dagtilbudene i givende netværk og understøtter kvalitet og nærdemokrati i dagtilbudene.

nationalt og lokalt til at skabe bedre
rammevilkår for dagtilbudsdrift med
mest mulig selvbestemmelse.
o	
DLO sikrer, at de enkelte dagtilbud
bliver hørt, ved at invitere sine medlemmer til indflydelse på den politiske interessevaretagelse.
o	
DLO arbejder for politisk prioritering
af gode rammer for børns trivsel og
for et konstruktivt og ligeværdigt forældresamarbejde.
o	
DLO belyser udfordringerne for kvalificeret dagtilbudsdrift ved samspillet
med de kommunale forvaltninger,
der sætter pres på økonomi og på
dagtilbudenes selvbestemmelse.
o	
DLO skaber dialog med politiske aktører fra alle dele af det politiske liv
og søger indflydelse i alle fora, hvor
DLO har mulighed for at fremme
mere selvbestemmelse i dagtilbudene.

og fordelene ved dagtilbud med
mest mulig selvbestemmelse.
o	
DLO støtter dagtilbudene til at udøve
størst mulig selvbestemmelse og
bedst mulig kvalitet i opgavevaretagelsen gennem saglig og operationel
information og vejledning.
o	
DLO anser rådgivning om dagtilbudsdrift som bidrag til at løfte kvaliteten
af de daginstitutioner, der vælger
ikke at blive administreret af en paraplyorganisation og som bidrag til at
bevare DLO som en organisation, der
repræsenterer daginstitutionsområdet bredt.
o	
DLO vil i rådgivning og kursusvirksomhed i samarbejde med relevante
partnere, herunder egne organisationsmedlemmer, sikre fokus på at
styrke selvbestemmelsen og forbedre
samarbejdsrammerne mellem de enkelte dagtilbud og den kommunale
forvaltning.

2. DLO styrker dagtilbudene:
VISION
DLO ønsker størst mulig selvbestemmelse i
dagtilbud og de bedst mulige betingelser
for alle børns trivsel i dagtilbud.

DLOs STRATEGI
1. DLO påvirker beslutningstagere til
at sikre mere selvbestemmelse for
dagtilbudene:
o	
DLO påvirker den politiske dagsorden
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o	
DLO hjælper dagtilbudene med at
gøre opmærksom på deres værdier
og resultater.
o	
DLO viser fordelene ved et stærkt
samarbejde i det enkelte dagtilbud
mellem ledelse, bestyrelse og forældre.
o	
DLO skaber øget opmærksomhed
hos forældre, der skal vælge dagtilbud for deres børn om vilkårene for

3. DLO tror på, at fællesskab gør
stærk:
o	
DLO inviterer alle dagtilbud med i et
stærkt fællesskab, der skaber resultater.
o	
DLO viser alle organisationer og paraplyer, der styrker selvbestemmelse
og kvalitet i dagtilbudene, tydelige
fordele af det tværgående fællesskab i DLO.

Få attraktive forsikringer
med DLO-rabat
For at give jeres institution de bedst mulige vilkår har DLO
og Codan sammen udviklet en række forsikringer, der alle
er skræddersyede til de behov, der er i børne- og ungdomsinstitutioner. Det er jeres garanti for, at I er rigtigt forsikrede
til en fornuftig pris.

Vælger I at forsikre institutionen hos Codan, får I
som medlem af DLO en masse fordele:
– Attraktive priser
– Fordelagtige vilkår
– Dækninger tilpasset institutionslivet
– En fast kontaktperson, der kender jer
– En fast skadesbehandler, der kender forløbet.

Ønsker I at vide mere, så kontakt
Tommy Dohrmann på 33 55 41 59
eller tmd@codan.dk
08.18. Codan Forsikring A/S, CVR 1052 9638.
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Kursus 2019
Faglig inspiration, sparring med andre ledere og fælles input til hele personalegruppen? I 2019
kan du komme til masser af kurser, tema-aftener og konferencer med DLO. Glæd dig til blandt
andet disse tilbud og se mere i BØRNS hverdag nr. 1, hvor du får næste års inspirationskatalog:

Bestyrelseskurser: introduktion til bestyrelsesarbejdet. Hvad er bestyrelsens ansvar, hvordan kan bestyrelsen samarbejde internt, og hvordan skal arbejdsdelingen være til daglig ledelse? Få en kvalificeret
introduktion til arbejdet i selvejende institutioner med
plads til spørgsmål.
Målgruppe: nyvalgte bestyrelsesmedlemmer
Undervisere: DLO’s konsulenter

Børn og natur: Natur, udeliv og science i børnehøjde. Hvad er en sciencetilgang, matematisk opmærksomhed og fælles vedvarende tænkning? Om alt det
vi allerede gør og det nye i læreplanstemaet om natur. Hvordan kommer vi i gang?
Målgruppe: hele personalegruppen
Underviser: DLO-konsulent Sanni Maria Petersen
Korsgaard

Fra selvejende til privat? Overvejer I at opsige
driftsoverenskomsten og blive godkendt som privat
leverandør? Få overblik over, hvad mulighederne er,
og få gode råd med hjem til den videre proces.
Målgruppe: Ledere og bestyrelsesmedlemmer
Underviser: DLO-konsulent Thinne Nielsen

Kvalitet i dagtilbud, udvikling af pædagogisk
læringsmiljø og børneperspektiver: I samarbejde
med Evalueringsinstituttet udbyder DLO en række
kvalitetssaloner særligt målrettet og designet til DLOs
medlemmer. Evalueringsinstituttet linker nyeste forskning til kravene i den styrkede læreplan.
Målgruppe: ledere og personale
Undervisere: Evalueringsinstituttet EVAs undervisere

Psykisk arbejdsmiljø: Arbejdet med motivation og
social kapital i medarbejdergruppen.
Målgruppe: Ledere og bestyrelsesmedlemmer
Underviser: DLO-konsulent Thinne Nielsen

Den styrkede læreplan: Introduktion til kerneelementerne i den styrkede læreplan og gennemgang af
de seks læreplanstemaer med oprids af, hvor der er
nyt, og hvor det velkendte stof er samt bud på det videre arbejde.
Målgruppe: hele personalegruppen som oplæg til videre refleksioner i institutionen
Underviser: DLO-konsulent Sanni Maria Petersen
Korsgaard
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Indkøb af nye printere og kopimaskiner: Hvad er
faldgrupperne i nuværende og nye kontrakter? Hvad
skal der til for at overholde persondataforordningen?
Målgruppe: ledere
Underviser: Jackie Vest Olsen, Visivo

Temaaften om børns trivsel: Trivselsvanskeligheder
påvirker både det enkelte barn, personale og hele
børnegruppen. Søren Fisker giver inspiration til refleksioner og udvikling af praksis.
Målgruppe: ledere og personale
Underviser: Søren Fisker

DLO

Temaaften om kommunikation i øjenhøjde: Hvordan de to modeller ”Det personlige jeg” og ”Det
professionelle jeg” kan medvirke til at få igangsat en
ny ”vi-kultur” med fælles sprog og tilgang til børn og
forældre. Se side 10-11.
Målgruppe: ledere og personale
Underviser: Anne Galan

Temaaften om arbejdsglæde: Med arbejdsværktøjet ”De 3 zoner” skabes tryghed, tillid og engagement, hvilket er medvirkende til at skabe et godt arbejdsmiljø med fornyet energi.
Målgruppe: ledere og personale
Underviser: Anne Galan

Daginst
Lands-O

Tilmeld
dig DLOs
nyhedsbrev
på
www.dlo.dk/
tilmeld-nyhedsbrev.asp
og hold dig orienteret.

Vi arbejder også på:
•	Konference for selvejende institutioner om ledelse
i den selvejende institution
•	Konference for private institutioner om ledelse og
netværk
•	Individuelle projektudviklingsforløb med udgangspunkt i den specifikke praksis’ udfordringer og behov for nye vinkler på udvikling.
•	Fagligt netværk – pilotprojekt: Samme gruppe af
ledere mødes 4-5 gange årlig til en eftermiddags
oplæg og workshop om personaleledelse, personalejura og udvikling af praksis

DLO

Daginstitutionernes
Lands-Organisation

Opslå job på dlo.dk
Indryk din jobannonce
på www.dlo.dk

NB: Dato og sted er ikke endeligt fastlagt for
ovenstående kurser og temaaftener. Hvis du er
hurtig i vendingen, kan du nå at give interesse og
få et bestemt kursus placeret i nærheden af dig!
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Portræt af en leder

Af Sanni Maria P. Korsgaard

Navn: Rikke Skovgaard Andersen

Hvor og hvornår er du uddannet?

arbejdere. Når de skal på sommerferie,
køber jeg en flaske lækkert saftevand eller en flaske vin og skriver en personlig
feriehilsen til dem.

oner skaber en følelse af at høre sammen,
denne samhørighed og forståelse for hinanden gør, at alle føler sig vigtige og derfor bidrager positivt i fællesskabet.

Trygge Institutioner, Børnehuset Arken.

Hvilke erfaringer har gjort dig til
den leder du er i dag?

Hvad er det særlige ved din
institution?

Da jeg studerede, var jeg i praktik i en lille børnehave. Lederen var meget på gulvet sammen med børnene, og når hun
sad på kontoret, var døren altid åben.
Børnene var altid velkomne på hendes
kontor, hvor de ofte legede “kontor”, og
der blev stemplet breve i stakkevis. Lederen var meget tydelig overfor både børn
og personale og sagde ofte, at “børn er
små mennesker, der har brug for, at de
voksne gør det, de siger.” Hun var også
ret god til bandeord, og børnene italesatte (til min store undring) aldrig, at hun
bandede. Ovenstående leder var tydelig,
autentisk og uperfekt. I dag kan jeg
mærke, at netop dette møde satte spor i
min videre pædagogiske praksis og også i
dag afspejler min ledelsesstil.
Jeg har erfaret, at det skaber glade
medarbejdere, børn og forældre at være
tydelig, autentisk og uperfekt som ovenstående leder. Jeg holder hele tiden fast i,
hvorfor jeg blev uddannet pædagog, og
er stadig meget optaget af mit fag og
opmærksom på, at min ledelsesstil ikke
arbejder sig væk fra mit fag.

Hvad syntes du er den største
udfordring i forhold til at være
leder? Og hvordan forholder du dig
til den?

Frøbelseminariet. Frederiksberg. Uddannet
i 2011.

Hvor er du leder?

Det særlige er, at jeg ikke ser den som
min men som vores institution. Det handler om at skabe et samspil mellem personalet, børnene og deres familier, hvor alle
har et ejerskab.
Arken er en lille institution, der har til
huse i et etplanshus med en dejlig have i
et parcelhuskvarter. Indretningen er hjemlig og hyggelig. Personalet har frie hænder til at indrette stuerne. Vi har ikke klassiske institutionsmøbler, men har fx
malede ølkasser som reoler, planter, små
hyggelige rum i rummet med tæpper, puder og forskellige lamper. Vi har en lille
kaffebar, hvor der er coffee-to-go til forældrene. Vi arbejder ud fra et fælles pædagogiske grundlag og vores sunde fornuft, hvor vi spørger os selv: “Giver det
mening for det enkelte barn og fællesskabet?”. Fx har vi ikke en sukkerpolitik, da
vi mener, sund fornuft er mere lærerig for
børnene end forbud. Vi har et tæt forældresamarbejde, og alle personaler kender
forældre og bedsteforældre i huset. Vores
forældre er med til at skabe vores hus, og
de hjælper gerne med praktiske opgaver
og støtter op om vores pædagogik. Vi er
alle ansat på fuldtid, hvilket gør, at børnene ikke har så mange skift i løbet af dagen. Vi er en lille personalegruppe, som
interesserer sig for hinanden og sætter
stor pris på humor. Vi spiser fælles morgenmad om fredagen, og når der har været ekstra travle perioder, har vi plejet
sammenholdet ved at gå ud og spise. Det
er vigtigt for mig at værdsætte mine med-
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Hvilke tre værdier finder du vigtigst
i forhold til dit lederskab?
I dag er der meget fokus og mange bud
på “den gode ledelse”. Der bliver talt
meget om ledelsesstrategier og -former.
Her oplever jeg, at vi indimellem glemmer
det vigtigste, nemlig relationerne. Det er i
relationerne, det hele opstår: nærheden,
omsorgen, respekten og nysgerrigheden.
At vi sammen skaber gode relationer, der
er autentiske og har kvalitet. Gode relati-

Til tider kan det være ensomt. Fx når jeg
er i besiddelse af informationer, jeg ikke
lige kan dele med personalegruppen. Jeg
skal altid være bevidst om, hvad jeg siger,
og hvordan det siges. Det skaber et dilemma, da jeg har et ben i hver lejr. På den
ene side er jeg en del af personalegruppen og det kollegiale. På den anden side
skal jeg altid kunne skifte kasket. I situationer, hvor jeg har nogle oplysninger, jeg
ikke kan dele med dem, fortæller jeg, at
jeg ikke kan melde helt ud nu, men at de
får besked, så snart jeg har mulighed for
det. Det handler om, at vores relationer er
trygge, og de har tillid til, at jeg altid
handler ud fra at gøre det bedste for dem
og huset. At holde hovedet koldt og hjertet varmt.

Bruger du i dit hverv som leder DLO
eller nogle af vores arrangementer
og aktiviteter til noget?
Helt sikkert. Vi bruger jeres artikler til at
belyse og diskutere vores pædagogiske
praksis samt holde os opdateret på, hvad
der rør sig på det pædagogiske område.

Tip til leder-portræt

BØRNS
Kender du en leder, som
re – så
hverdag bør portrætte
ria Korssend en mail til Sanni Ma
.dk
oo
yah
gaard, sannimar@

NY DIGITAL VÆRKTØJSKASSE
til børn og pædagoger
AF KATRINE AMTOFT, DLO

Filmcentralen/For de yngste er en ny mediepædagogisk app til de 3-6-årige og deres pædagoger rundt om i landets dagtilbud.
Appen indeholder 300 kortfilm og mange guidede forløb, der tager udgangspunkt i
film, lyd og billeder. Her er alt fra helt enkle aktiviteter, hvor børn og pædagoger ser film
sammen og taler om det, til muligheden for, at børnene selv fotograferer og optager lyd.
Og så er der mere avancerede aktiviteter, hvor børnene fx kan lave deres egne, små animationsfilm. Alle appens aktiviteter tager afsæt i de seks læreplanstemaer fra den nye
pædagogiske læreplan.
Filmcentralen/For de yngste er udviklet af Det Danske Filminstitut i samarbejde med
pædagoger og institutioner over hele landet. For at bruge den skal institutionen have en
iPad, internetforbindelse og et UNI-login. Appen kan downloades gratis i App Store. Læs
mere på: www.dfi.dk/presserum/filmcentralenfor-de-yngste.

DLO

FOTOS:BJØRN PIERRI ENEVOLDSEN

Daginstitutionernes
Lands-Organisation

DLO uddeler små tilskud til sociale formål
AF TANJA KRABBE, SEKRETARIATSCHEF I DLO

DLOs medlemmer har mulighed for at søge om et tilskud
på 5.000 kr. til noget ekstraordinært, som kommer socialt
udsatte børn til gode.
DLO uddeler midlerne indsamlet af Børnesagens Fællesråd. Midlerne indsamles i landets kirker ved juletid. Derfor
anvendes midlerne til formål, hvor udsatte børn har særligt

behov for lidt ekstra, men formålet må gerne herudover tilgodese alle børn i institutionen. Udgifter, der kan betragtes som
ordinære driftsudgifter, vil ikke kunne komme i betragtning.
Send en kortfattet ansøgning pr. mail til dlo@dlo.dk. Der
kan indsendes ansøgning inden den 31. januar 2019 og inden
den 31. juli 2019.
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SPIREVIPPENS
vuggestue er åbnet
En grå og kølig novembereftermiddag blev iklædt festlige farver af flag, balloner og hjertevarme i Bogense. Spirevippen bød til indvielse af gårdbørnehavens vuggestue, som er resultatet af et godt og frugtbart
samarbejde mellem forældrene i bestyrelsen og de ansatte i den private børnehave. Processen startede i
2011 og nu bliver vuggestuen endelig en del af hverdagen for små og store.
AF THINNE NIELSEN, FREELANCEKONSULENT I DLO

Borgmester i Nordfyns Kommune, Morten
Andersen, anerkender, at det har været en
sej kamp, som nu endelig er lykkes. Det er
glædeligt for hele kommunen, hvor vi
sætter pris på mangfoldighed på dagtilbudsområdet og også på Spirevippen, som
kan noget helt særligt med børn og pædagogik. Borgmesteren overrækker sin
gave, nye træer, til formand Rikke Krobak
og leder Vivi Godt.
I regnvejr, der passer godt til de nye
træer, fortæller leder Vivi Godt om stoltheden ved at have været en del af så vedholdende en proces og samarbejde med forskellige bestyrelser på vejen til det nu
færdige projekt. Både lederen og bestyrelsesformanden sender hjerteligt tak og hil-

sener til både forældre, kommunen, medarbejderne og øvrige støtter, der har
medvirket til realiseringen af den nye vuggestue.
Netop som regnen holder inde, og solen bryder frem, klipper borgmesteren den
grønne snor og åbner formelt den nye
vuggestue, hvor Spirevippens ånd nu også
skal sprede sig.
DLO ønsker hjerteligt tillykke med
både det stærke samarbejde og den nye
vuggestue!

fra maskinrummet

Tak for nu
AF METTE FABRICIUS

Kære bestyrelser og ledere.
Efter 5 gode år i DLO har jeg valgt at søge nye
udfordringer og stopper derfor i DLO ved udgangen af året.
Det har været en utrolig spændende og lærerig
tid for mig, og jeg vil gerne sige tak for vores samarbejde.
Jeg ønsker jer det bedste fremover og er glad for at have stiftet bekendtskab
med så mange ihærdige og pligtopfyldende bestyrelsesforældre, personaler og
ikke mindst daginstitutionsledere.
Måske mødes vi igen i en eller anden sammenhæng.
Med venlig hilsen Mette Fabricius.
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SORTERET MAGASINPOST SMP

SKAB RUM TIL LEG & BEVÆGELSE
Leg og bevægelse er nogle af forudsætningerne for et godt og aktivt børneliv. På legepladsen er der store muligheder for at skabe rum der fremmer børns trivsel, læring og udvikling. Vi
tilbyder en lang række produkter, der med udgangspunkt i et børneperspektiv, sætter kulør
på legen og pirrer fantasien. Gennem leg skal børn opleve glæden ved at bevæge sig.

Fuglerede gyngestativ

Det skæve hus

Karlas legehus

En utrolig populær gynge der fungerer
som samlingspunkt på enhver legeplads. Fugleredegyngen fås i 2 størrelser.

Et sjovt og skørt legehus med skråtag og
skæve vinkler, der appellerer til børnenes fantasi og legelyst.

Legehus med veranda og gangbro der,
med valgfrie farvekombinationer, sætter kulør på børnenes lege.

711103
711103-120

713043 L: 207xB:200 cm

713150 L: 377xB:260 cm

Kr.
Kr.

11.675,13.795,-

Kr. 12.625,-

Kr. 28.896,-

Stilleleg i bevægelse

Din sikkerhed for topkvalitet

De fleste børn elsker aktivitet og fuld fart. Nogle børn starter
med at observere og får stille og roligt mere og mere mod på
at være med i legen. Derfor er differentierede læringsmiljøer
vigtigt på legepladsen.

Når man laver legepladser til børn, skal sikkerheden være
helt i top, og det er den naturligvis hos os. Vi sætter altid
børnenes sikkerhed først og bruger kun de bedste og mest
solide kvalitetsmaterialer på markedet. Alle vores produkter er
konstrueret i overensstemmelse med europæiske standarder
og bliver løbende testet og godkendt.

En fugleredegynge er et unikt opholdssted til de stille, afslappende/vuggende og gyngende aktiviteter. Men selvfølgelig
også til de noget vildere aktiviteter, hvor det handler om fart,
højde og mange til at drive gyngens bevægelse.

KONTAKT OS
FOR AT HØRE
MERE OM DINE
MULIGHEDER
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AL HENVENDELSE TIL : DLO, Høffdingsvej 34, 2500 Valby

Ø:90 cm
Ø:120 cm

