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Forsvar for selvejet
Børnehaver og vuggestuer, hvor beslutninger af betydning for dagligdagen tages af ledelse, der er tæt på dagligheden, har højere trivsel blandt personalet. Institutioner, der er selvejende enten med driftsoverenskomst eller godkendt som
privat leverandør, har også den fordel, at forældre deltager i ledelsen via bestyrelsesarbejdet. Det giver engagement og sammenhæng mellem børnenes livssfærer, ja man kan endda svinge sig op til at tale om nærdemokrati og græsrodsarbejde. Samarbejde mellem det offentlige og civilsamfundet, det frivillige
initiativ og mange andre smukke ord. Børn og voksne trives godt med det nære,
det viser utallige undersøgelser.
Vi ser dog nogle faresignaler for, om politikerne nu også støtter op om det smukke lokaldemokrati og det frivillige initiativ. I mange år har selvejeformen været
truet på fritidshjemsområdet. Mange kommuner opsiger nemlig driftsoverenskomsten med selvejende fritidshjem, fordi de ved at gøre dem til kommunale
SFO’er kan hæve forældrebetalingen. Lige nu lyder der trusler om, at det kan ske
for 22 selvejende fritidshjem i København. Det er helt tosset, at lovgivningen er
skruet sådan sammen, at der er økonomisk motivation for at kommunalisere. På
det sociale områder har man efter uheldige sager med dårlige botilbud også gået
efter, at det skulle være selve selvejedriftsformen, der var problemet.
De faresignaler kan godt vække bekymring for, om den nuværende eller en ny
regering vil blive presset til at forværre lovgivningen for selvejende eller i det
mindste ikke lappe de huller, der helt åbenlyst er. DLO arbejder derfor på at synliggøre fordelene ved selvejet og det nære demokrati, både ved dialog med politikere og i pressen.
Der er virkelig brug for
DLO i valgkampen og fremover. Opfordr derfor gerne
dine samarbejdspartnere i
andre institutioner til at blive medlem af DLO, for jo flere vi er, jo stærkere er vi.

Vi ser dog nogle fare
signaler for, om politi
kerne nu også støtter op om
det smukke lokaldemokrati
og det frivillige initiativ. I
mange år har selvejeformen
været truet på fritidshjems
området.
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Minna Devantier Bergstrøm, Martin Lytje og Atle Dyregrov

At miste en forælder
i barndommen
har konsekvenser resten af livet
Hvad er konsekvenserne ved at miste en forælder i barndommen? Hvor længe varer sorgen, og hvilke udfordringer kæmper børnene med i tiden efter et tab? Det fortæller artiklen,
som også afslutningsvis giver tre råd til, hvordan du som voksen kan hjælpe et sorgramt barn.
Fire procent af alle børn i den vestlige verden oplever tabet af en eller begge forældre, før de fylder 18 år. I en dansk kontekst
betyder det, at ca. 2000 børn hvert år mister en forælder. Tabet af en så central person i børnenes liv har store konsekvenser
både i tiden lige efter et tab og langt ind i
voksenlivet. Det er derfor naturligt, at børn
i tiden efter et tab har brug for ekstra støtte. Her kan fagprofessionelle, venner og
den tilbageværende familie omkring barnet spille en central rolle. Sådan støtte kan
ud over nærvær kræve en vis viden om
den sorg, barnet går igennem.
Psykiske konsekvenser
i tiden efter dødsfaldet
Tabet af en forælder medfører risiko for, at
børn oplever en række psykiske følgevirkninger. Det er ikke ualmindeligt, at de i tiden efter forælderens død har reaktioner
som frygt, angst og søvnbesvær. Skyldfølelse og apatiske reaktioner (fx at virke følelseskold) kan også forekomme. Hvis barnet får god støtte fra sin omgangskreds,
reduceres disse reaktioner dog ofte med
tiden.
Desværre er der også en forøget risiko
for, at sorgramte børn udvikler en psykisk
lidelse i tiden umiddelbart efter dødsfaldet.
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Særligt klinisk depression er veldokumenteret. Der er usikkerhed om den eksakte
procentsats, men flere studier har fundet,
at mellem 9 og 40 procent af deres deltagere udviste symptomer associeret med
klinisk depression.
En anden diagnose, som er forbundet
med at miste en forælder, er skizofreni. Her
fandt et nordisk studium, at børn, der har
mistet en forælder eller søskende før de
fyldte 18 år, har 39 procent højere risiko for
at udvikle skizofreni senere i livet i forhold
til deres ikke-sorgramte ligesindede. Den
forøgede risiko for skizofreni er ligesom depression vedvarende ind i voksenlivet.
Endnu en nedslående konsekvens er den
forhøjede risiko for, at den sorgramte tager
sit eget liv. En dansk undersøgelse har vist,
at 24 procent af de adspurgte sorgramte
børn havde selvmordstanker, mens 8 procent havde forsøgt at tage deres liv. Særligt foruroligende er det dog, at et stort
dansk studium viser, at hvis en forælder
selv er død ved selvmord, så er der 82 procent højere risiko for, at deres børn gør det
samme, end hos børn hvis forældre er døde
efter et sygdomsforløb. Alderen spiller også
ind. Jo yngre barnet er, når forælderen dør,
jo højere er risikoen for, at barnet forsøger
at tage sit eget liv på et tidspunkt. Selvom

de omtalte risikostigninger lyder meget
voldsomme, er det her værd at understrege, at det overordnet set er meget få af de
børn, der har mistet en forælder (0,14 procent), som tager deres eget liv.
Fysiske konsekvenser
Psykiske belastninger er ikke de eneste,
der kan forekomme hos sorgramte børn.
Tabet af en forælder påvirker også barnets
generelle fysiske helbred. Sådanne konsekvenser kan ses i tiden efter et tab, men
også på længere sigt. Helbredsproblemer
som søvnbesvær, astma, hovedpine, manglende appetit, koncentrationsbesvær og
muskelsmerter er ikke ualmindelige. Disse
belastninger kan være med til at forklare,
hvorfor studier har fundet, at forbruget af
medicin er højere blandt voksne, som har
mistet en forælder som barn.
Forskere har yderligere fundet en bekymrende sammenhæng mellem foræl-
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dertab og forhøjet dødelighed. Forhøjet dødelighed betyder, at man dør før den
forventede gennemsnitslevealder. Et studie viser, at det at miste i barndommen
medfører 50 procents højere risiko for at dø
før tid. Nogle forskere mener, dette kan indikere en mangel på pleje i tiden umiddelbart efter et dødsfald, hvilket er problematisk særligt for de mindste børn.
Sociale konsekvenser
Barnets sociale liv og omgangskreds er en
vigtig faktor i sorgprocessens forløb. Studier har fundet, at særligt venner spiller
en vigtig rolle i tiden efter et tab. Desværre opstår der ofte udfordringer i forhold til
barnets kammerater. Det sker, da børn som
regel ikke har forudsætningerne for at tale
om sorg. Det kan medføre, at barnet grundet usikkerhed trækker sig fra vigtige relationer. Derfor kan de ofte føle sig anderledes, isolerede og ensomme.

Barnets sociale liv og omgangskreds er en
vigtig faktor i sorgprocessens forløb. Studier
har fundet, at særligt venner spiller en vigtig rolle
i tiden efter et tab. Desværre opstår der ofte udfor
dringer i forhold til barnets kammerater.
I forhold til deres jævnaldrende har et
stort dansk studie fundet, at 15-24-årige
sorgramte lever livet farligere. Studiet viser
at sorgramte unge i højere grad ryger, drikker alkohol, indtager rusmidler og har ubeskyttet sex. Sorgramte børn kommer også
oftere i karambolage med loven. 22 procent
af undersøgelsens sorgramte børn har erfaringer med at begå lovovertrædelser, såsom vold, trusler, indbrud og butikstyveri.
De sociale konsekvenser ses ikke kun i

bardommen, men også i voksenlivet. Voksne, der har mistet en forælder som barn,
har forøget risiko for at opleve reduceret
livsglæde. Hele 23 procent af 30-årige kvinder og 28 procent af 30-årige mænd beskriver en følelse af aldrig at have fået det
ud af livet, som de havde håbet. Det samme studie viser, at risikoen for ikke at have
et arbejde som 30-årig er lidt højere for
mænd og kvinder, der har mistet en forælder som børn.
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Selvom de omtalte risikostigninger lyder meget
voldsomme, er det her værd at understrege, at det
overordnet set er meget få af de børn, der har mistet en
forælder (0,14 procent), som tager deres eget liv.

Uddannelsesmæssige konsekvenser
Tabet af en forælder har konsekvenser for
børns skolegang og videre uddannelse. Flere studier har fundet, at sorgramte børn
har større risiko for at underpræstere i skolen i forhold til deres klassekammerater.
Tabet kan også have indflydelse på barnets
selvbillede, selvværd, koncentrationsevne
og kan medføre øget fravær. Andre studier har vist, at børn, der har mistet, har 5
procents højere risiko for ikke at gennemføre folkeskolen sammenlignet med børn,
der ikke har mistet. For unge på universiteterne gælder det, at hele 26 procent ikke
opnår den samme uddannelse, som deres
ikke-sorgramte ligesindede. En undersøgelse viste, at voksne, som har mistet i barndommen, generelt har lavere uddannelsesmæssige aspirationer og færre planer for
deres arbejdsliv.
Sorgens pris
Sorgens pris er høj, og det er børnene, der
betaler. De negative konsekvenser er mange, og de er alvorlige. Men det er vigtigt at
understrege, at de fleste sorgramte børn
klarer sig igennem den svære tid og opnår
at leve fulde liv på trods af den svære start.
Altafgørende for sorgprocessen er, at børnene oplever støtte fra venner, familie og
institutioner. Her kan alle gøre en forskel.
Afslutningsvis præsenterer vi derfor tre
overordnede råd, som kan bruges i mødet
med et sorgramt barn:
1.	Tal med barnet, og lyt til dets behov og
ønsker. Det værste man kan gøre, er ikke
at gøre noget. Sørg for, at kommunika
tionen er alderssvarende, så der ikke opstår misforståelser. Især små børn har
brug for, at man er konkret og ikke bruger billedsprog (fx ”Han er gået bort”),
da det kan skabe forvirring.
2.	Inkluder barnet i de beslutninger, der bliver taget i forhold til dets situation. Det
kan skabe utryghed for barnet, hvis det
ikke ved, hvad der sker omkring det. Inddrag derfor barnet i størst muligt omfang og sørg for at beslutningerne altid
har rod i barnets egne ønsker.
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3.	Husk, at sorgen ikke går væk. Den ændrer sig med tiden og får ny betydning,
men den vil altid være en del af barnets
liv. Særligt kan sorgen vende stærkt tilbage ved mærkedage som konfirmation
og den afdødes dødsdag. Det er derfor
vigtigt, at du som voksen tager hånd om
barnets sorg også på lang sigt.
Artiklen er baseret på litteraturgennemgangen ”The Price of Loss” fra 2019, hvis
danske version Sorgens pris netop er publiceret i journalen Tidsskrift for forskning i
sygdom og samfund af de to sorgforskere
Atle Dyregrov og Martin Lytje.

Hvis du vil læse mere om konsekvenserne af forældretab kan artiklen tilgås via:
https://tidsskrift.dk/sygdomogsamfund/
article/view/111300.

Hvor kan du læse mere om børns sorg?
Guldin, M. (2014). Tab og sorg, en grundbog
for professionelle (1. udgave ed.). Kbh: Hans
Reitzel.
Guldin, M. (2017). ”Jeg vil gerne tale om min
sorg”, om hjælp til sorgramte børn og unge
(1. udgave ed.). Kbh: Akademisk Forlag.
OmSorgs hjemmeside: www.omsorg.dk

POLITISK KLUMME

FAKTA
Her kan du se mere om DEAs analyse om dagtilbudsområdet i dansk
politik:
Af Tanja Krabbe, DLO

https://dea.nu/sites/dea.nu/files/
hvordan_bliver_smaa_boern_
high_politics_paa_christiansborg_
politisk_analyse_feb_2019_0.pdf

Et meget mærkeligt paradoks er, at de politi
ske rammer for daginstitutionerne på den ene
side berører en meget stor del af befolkningen. På
den anden side angav kun 5 procent af vælgerne ved
kommunalvalget i 2017, at “børnepasning” var det
vigtigste valgtema.

Hvordan får vi politikerne til at

prioritere daginstitutionerne?
I Børns Hverdag nr. 1 skrev jeg om, hvordan
daginstitutionerne ikke er højt prioriteret
blandt hverken kommunalpolitikere eller
på Christiansborg. Godt nok har børne- og
socialministeren de seneste år haft et forbilledligt samarbejde bredt i Folketingssalen og med de vigtigste organisationer om
styrket læreplan. Og med den seneste tids
presseopmærksomhed om dokumentaren
”Hvem passer vores børn?” og BUPLs flotte kampagne om normeringer kan man ikke
sige, at daginstitutionerne ikke fylder i medierne. Men hverken i kommunerne eller
på Christiansborg er der bred vilje til at sikre bedre rammevilkår for det sted, hvor
danskernes børn tilbringer allerflest af deres vågne timer.
Et meget mærkeligt paradoks er, at de
politiske rammer for daginstitutionerne på
den ene side berører en meget stor del af
befolkningen. På den anden side angav kun
5 procent af vælgerne ved kommunalvalget
i 2017, at “børnepasning” var det vigtigste
valgtema. Her er en åbenlys udfordring for
os, der gerne vil have vælgerne til at presse
på for forbedringer i daginstitutionerne.
For nylig havde Tænketanken DEA inviteret undertegnede til at give sin analyse
af, hvorfor småbørnsområdet ikke er ”high
politics”, altså hvorfor dagtilbud ikke er et
område, som mange politikere prioriterer,
og som får særlig opmærksomhed i politiske forhandlinger og i medierne. I sidste nr.
fortalte jeg, hvordan DLO vil arbejde for at
sikre mere fokus på området i den kommende valgkamp. Men hvis dagtilbudsområdet for alvor skal løftes, skal der ske nogle grundlæggende ændringer i både
politikernes mentalitet og på området ge-

nerelt. Jeg pegede på disse fire langsigtede indsatsområder:
 Skabe bedre samarbejde mellem aktører: Dagtilbudsområdet er præget af mange forskellige foreninger og organisationer, som ikke er voldsomt gode til at
samarbejde. Det vil DLO gerne forbedre.
 Formidle, hvad forskningen siger, mere
enkelt, så alle kan forstå værdien af pædagogisk arbejde: Der findes masser af
forskning om dagtilbud, og meget af
det, forskningen viser, flugter godt med
sund fornuft, hvis man altså interesserer sig for børn. Alligevel har de fleste
danskere ikke viden om pædagogisk
forskning i enkle pointer, der er nemme
at huske. Derfor forstår alle heller ikke,
hvorfor antallet af voksne har så stor
betydning, eller hvorfor der kan være
store kvalitative forskelle på de enkelte
dagtilbud. Det skal vi ændre på.

 Tydeliggøre dilemmaerne så politikere
må vælge side: Mange politiske observatører har peget på, at dilemmaerne og
valgmulighederne på dagtilbudsområdet ikke er særligt tydeligt formidlet. Det
er svært for politikere at positionere sig
på nogle bestemte holdninger, når området ofte italesættes i indforstået sprog.
 Levere konkrete løsningsforslag: Vi skal
hjælpe politikere, der interesserer sig og
kærer sig om området, til at komme med
brugbare forslag. Brugbare forslag virker i praksis og kan få ørenlyd på Christiansborg og i kommunerne. Det er en
svær formidlings- og brobyggeopgave,
men den er vores, og vi skal levere på
den.
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Af Louise Olesen

PLADS TIL SORG I
INSTITUTIONEN

– eller er det kun
et familieanliggende?

FOTOS: COLOURBOX

Louise Olesen arbejder med børns sorg og deres sorgbearbejdelse.
Hun giver her eksempler på, hvordan sorgprocessen kan forløbe
hos børn, som har mistet. Det er især vigtigt at lytte til barnet og
følge de ændringer, der naturligt er på følelsesbarometeret.

Der findes forskellige former for tab, som er
en del af vores liv. Følelsen af tab er personlig
og kan ikke måles og vejes. Det, som føles voldsomt
for én, kan være lettere for en anden.

Du har morgentjansen i børnehaven. Marie
og hendes mor ankommer. Du kan se, at Marie er meget ked af det. Moren fortæller, at
Maries fisk er død. Du hjælper Marie med at
sige farvel til mor og støtter Marie i at komme ind til de andre legende børn. Senere på
dagen sidder Marie og farvelægger et billede. Du sætter dig ned ved siden af hende, og
hun siger: ”Jeg kan ikke så godt tegne i dag”.
Du svarer, at hun jo kan tegne lige det, hun
selv vil tegne. Marie tager et nyt stykke papir og begynder at tegne det, som fylder meget – en fisk, hendes fisk. Det er en god stund,
hvor du og Marie snakker om hendes fisk.
Rundt om bordet sidder der flere børn, som
lytter med. Et af de andre børn har mistet en
kat, og hun fortæller også sin historie.
Hvad er sorg?
Overordnet set er sorg en følelse, som opstår af et tab. Der findes forskellige former
for tab, som er en del af vores liv. Det kan
være en forestilling om livet, arbejde, ens
egen identitet og meget mere. Følelsen af
tab er personlig og kan ikke måles og vejes. Det, som føles voldsomt for én, kan være
lettere for en anden.
Når et barn oplever sorg forbundet med
(for) tidligt tab af en nær omsorgsperson,
er der tale om en mere risikofyldt proces,
som kan give varige psykiske mén. Her er
det vigtigt, at barnet ikke overlades til egne
fantasier om tab og død. Barnet har også
brug for hjælp til at få udviklet et sprog for
indre følelsesmæssige tilstande, både sammen med familien og i hverdagen i fx daginstitutionen. Barnet har brug for at lære et
sprog for de ofte svære og modsatrettede
følelser, som naturligt er til stede i sorgen.
Man er ikke i sorgprocessen hele tiden;
den kommer og går, og dette er mere udtalt hos børn. Sorgen har ikke et klart endepunkt, men kan gå frem og tilbage alt
efter, hvor man er i livet.
Spontan eller planlagt
sorgbearbejdelse
Den overstående case om Marie og fisken
er, hvad jeg kalder ”den spontane sorgbe-

arbejdelse”, som er naturlige åbninger for
at snakke med børnene om at miste. Det
kunne også ske ved, at børnene finder en
død mus og snakker om, hvad der er sket
med den, måske endda begraver den.
Ud over den spontane sorgbearbejdelse
opererer jeg også med ”den planlagte sorgbearbejdelse”, hvor der er sat tid og rum af
til at møde de børn, som har sorgen inde på
livet.
Sorg kan ikke kureres
Du skal vide, at du ikke kan kurere barnet
eller fjerne smerten fra barnet. Du kan være
ved siden af barnet og støtte det i hele den
proces, som barnet gennemgår. Barnet skal
selv arbejde med sine følelser og tab i sorgprocessen.
Vi ved nu, at en sorgproces ikke har en
slutning, at den ved store tab varer ved hele
livet, den ændrer blot udtryk.
Lyt og være nærværende
Det allerbedste er at være nærværende og
lyttende. Giv barnet mulighed for og rum
til at snakke/lege om de tanker og følelser,
som fylder og optager barnet. Det er igennem sproget og legen, at barnet bliver mere
bevidst om sine følelser, når vi hjælper med
at sætte ord på det, det mærker i legen eller situationen. Herved forbindes følelser,
tanker og sprog.
Når barnet med ord kan beskrive sine
følelser, bliver det ligeledes muligt at dele
oplevelsen og følelserne med andre. Deler
man oplevelsen med andre, kommer man
selv til at kende oplevelsen bedre, og det
kan føles lettere at bære, at man ikke går
alene med byrden.
Hvordan giver vi barnet
ordene til følelserne?
Vi arbejder allerede med følelser via forskellige værktøjer, fx Trin for Trin, Kat-kassen eller det nyere Face-It med det todimensionelle metalansigt Bo. Børnene har
brug for at kende følelser for at kunne bruge dem i sorgbearbejdelsesprocessen.
Hvis det ikke allerede har et nuanceret

følelsesfundament, vil barnet mangle ord
til at beskrive sine følelser.
Til den planlagte sorgbearbejdelse vil jeg
afhængigt af barnets alder gøre brug af
eksternalisering eller ”det fælles tredje”.
Det kunne være at læse en bog højt, som
kommer ind på temaet. Og i dialogen vil
barnet kunne genkende følelser og oplevelser, som ligner dets egne. Alligevel er
det ikke for tæt på, så barnet bliver for berørt eller bange.
Andre materialer
En lille film kunne også være udgangspunktet for dialogen.
Carsten Møller og Niels Rahbæk, mændene bag Face-It, og jeg, har startet et fælles projekt som hedder ”Da Bo mistede sin
far – hjælp til børn i sorg”. Bo er navnet på
dialogværktøjet Face-It.
Målet er at lave et materiale, så børn, der
har mistet et menneske, som står dem nær,
i højere grad vil blive mødt, set og forstået
i deres sorgproces. Hvis barnet ikke bliver
mødt og forstået i sorgen, kan det resultere i længerevarende psykiske problemer og
isolation, som mindsker barnets trivsel og
udvikling. De voksne, som er omkring barnet, kan tit være i tvivl om, hvordan de skal
drage omsorg for barnet, når der er tale om
uhelbredelig sygdom eller død. Her kan materialet hjælpe barnet og deres voksne.
Materialet består af mulige scenarier om
de hændelser, begivenheder og valg, som
sker i forbindelse med at miste en forælder,
fx begravelse, at se den døde eller ej, at gå
ind og ud af sorgen, at starte i skole igen,
at mindes.
Filmene kan bruges både i større grupper og individuelt. Gennem fortællingerne
om Bo får barnet mulighed for at bearbejde sine følelser og tanker pr. stedfortræder,
hvilket gør det lettere at åbne for en dialog
om det, som fylder for barnet. Det gør det
også lettere for den voksne, når der kan
skiftes mellem Bos og barnets perspektiv.
Barnet erfarer, at det ikke er alene om de
følelser, det har, og at den voksne kan møde
og rumme barnet i sorgen.
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Materialet er under udarbejdelse og vil
være tilgængeligt i slutning af 2019 på min
hjemmeside Omsorgskassen.dk.
Kan man dyrke sorg?
Jeg har ofte fået spørgsmålet ”Kan man
dyrke sorgen?” eller hørt mennesker sige
”Ja, nu skal vi jo heller ikke dyrke sorgen”.
Vi skal her huske at mærke efter, hvad der
ens egen virkelighed (måske frygt for at
gøre barnet ked af det eller selv at blive ked
af det), og hvad der er barnets virkelighed.
Det er altid en god idé at spørge ind til,
om barnet har lyst til at snakke om, hvordan det går, eller om det hellere vil vente.
Det er ikke altid, at barnet lige er i ”humør”
til at blive ked af det, men det kan man ikke
nødvendigvis aflæse som voksen. Nogle
gange prøver børn også at passe på de voksne ved at gemme sorgen væk.
“Vi kan ikke trøste smerten væk, og vi
kan slet ikke tie den væk. Men vi kan dele
den med børnene. Anerkende, at smerten
er der, og hjælpe børnene til at tro på livet
igen. For livet skal leves, og det er de voksnes ansvar at vise børnene vejen.” Dorte
Korshøj fra Børns Vilkår
Hvis der ikke bevidst gives plads til sorg
i institutionen, er det ikke sikkert, at barnet
selv opsøger de voksne. Barnet observer og
aflæser de voksne omkring sig. Bliver der
snakket om min far? Ved alle i min børnehave, at min far er død? Hvorfor opfører de
voksne sig anderledes? Må jeg gerne være
ked af det? Må jeg gerne grine, selvom min
far er død? Det kunne være nogle af de tanker/spørgsmål, som fylder i barnet.
	Vær ikke bange for at spørge, hvordan
det går.
	Vær ikke bange for at gøre noget værre
ved at spørge, det er værre at lade være.
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Barnet har også brug for hjælp til at få udvik
let et sprog for indre følelsesmæssige tilstan
de, både sammen med familien og i hverdagen i fx
daginstitutionen. Barnet har brug for at lære et
sprog for de ofte svære og modsatrettede følelser,
som naturligt er til stede i sorgen.

	Husk at inddrage forældrene.
	Husk at respektere barnets grænser,
også når det siger fra.
	Husk at mærke efter, hvor du selv er med
dine følelser.

Eksempler på, at barnet ”siger fra”:
”Nu vil jeg gerne lege.”
”Hvornår er vi færdige?”
Motorisk uro, vil gerne væk fra
situationen.
Skifter emne.

gehjørnet med en bog, gerne tæt på en voksen, hvor de den næste dag leger og griner
hele dagen. Det er ikke ensbetydende med,
at de har glemt sorgen, eller at de ”ikke vil
mærke efter”, det handler om, at sorgen
kommer og går, den har sit eget liv. Man bestemmer ikke selv, om man skal være ked
af det eller glad. Man må bare være med
det, som er lige nu.

Sorgen er en proces, og her er timingen
vigtig, man kan ikke forcere noget som
helst. Det vigtigste er, at barnet ved, at du
ikke er bange for at mærke og rumme de
følelser, som kan komme lige pludseligt, at
de føler sig trygge til at vise alle sider af sig
selv.

Hvordan øver vi os i at være
i sorgen som en del af livet?
At miste et kæledyr er en oplagt mulighed
for at øve/lære/mærke sindet og kroppens
naturlige sorgbearbejdelse. At opleve at
være meget ked af det, uden at man går i
stykker. At opleve, at man ikke er ked af det
hele tiden, men bliver glad igen, selvom alt
føles svært og tomt.
Vi skal turde være, med det, som er. Vi
behøver ikke at fikse alt det, som er svært
– det kan vi slet ikke. Vi skal turde være til
stede og bare være.

Børn går ind og ud af sorgen
Det ene øjeblik er de i gang med en leg, og
næste øjeblik er de kede af det. Det kan
være, at barnet den ene dag vil ligge i hyg-

Louise Olesen,
Lærer. Indehaver og ideudvikler af onlineplatformen
Omsorgskassen. Foredragsholder. Sorggruppeleder.

DLO TILBYDER

Hvad er en kvalitetssalon?
DLO udbyder i foråret 2019 i samarbejde
med EVA, Danmarks Evalueringsinstitut,
en række kvalitetssaloner.
Kvalitetssalonerne har til formål at give
jer inspiration fra den nyeste forskning og
viden på dagtilbudsområdet. Og de giver
jer et godt afsæt for at være i dialog med
andre dagtilbud, jeres kommune og med
forældrene om, hvordan I kan bringe denne viden ind i arbejdet med at udvikle og
sikre kvaliteten i netop jeres dagtilbud.
En kvalitetssalon er designet, så den giver jer inspiration målrettet praksis i det
enkelte dagtilbud. Typisk består en salon
af en blanding af faglige vidensindspark
om et konkret tema og samtale i et fagprofessionelt fællesskab.
EVA’s hold af eksperter leverer vidensindsparket, og gennem samtalen får I inspiration til, hvordan I kan omsætte forskningsinspireret viden til kvalitetsudvikling
i netop jeres dagtilbud.
Samtidig bliver der mulighed for at møde
fagprofessionelle fra andre dagtilbud, som
også står på tæer for at udvikle kvaliteten
af dagtilbuddet.
Får I lyst til mere viden, kan I derfor
etablere netværk med andre deltagere –
også efter kvalitetssalonerne.

Kvalitetssalonerne er målrettet ledere,
pædagoger, pædagogiske assistenter og
medhjælpere, der er ansat i private og selvejende daginstitutioner. Bestyrelsesmedlemmer og forældre er også velkomne til
at deltage. Når I tilmelder jer kvalitetssalonerne, får I mulighed for at deltage i alle
tre saloner – det kan være en god ide at
tilmelde mere end en person fra hvert dagtilbud.
Vi afholder kvalitetssaloner tre forskellige steder i landet og anbefaler, at I vælger samme sted til alle tre kvalitetssaloner. Det giver de bedste muligheder for en
sammenhængende dialog og for at etablere netværk.
Vi udbyder tre saloner med disse emner:
	Kvalitet i dagtilbud - pointer fra forskningen
	Børneperspektiver- med nye overraskende indsigter
	Ledelse af dagtilbud - udvikling af det
pædagogiske læringsmiljø
Vi glæde os til at møder jer til kvalitetssalonerne rundt om i landet.

Få bedre trivsel i personalegruppen med DLO: Kom til temaften om

Psykisk arbejdsmiljø:
Gladere medarbejdere, mindre sygefravær og højere trivsel for voksne og børn
Det psykosociale arbejdsmiljø har afgørende betydning for medarbejderes trivsel og motivation og dermed også for den kvalitet, børn og forældre møder i hverdagen.
Den selvejende institution med driftsoverenskomst eller på privat drift har en
øverste ledelse med demokratisk valgte forældre, som jævnligt skiftes ud. Dette
præsenterer et særligt ansættelsesforhold og særlige organisatoriske vilkår for
både bestyrelsen, ledelsen og medarbejderne.
Denne aften sætter vi fokus på benspænd og muligheder i samarbejdet mellem
bestyrelsen, ledelsen og medarbejderne og giver redskaber til at øge kvaliteten af
det psykosociale arbejdsmiljø i den selvejende daginstitution.
DLOs konsulent Thinne Nielsen giver inspiration og konkrete værktøjer til at
højne motivationen og den sociale kapital i medarbejdergruppen.
Arrangementet holdes
30. april 2019 kl. 17-20 i Gedved og
3. oktober kl. 17-20 i Odense
Tilmelding på www.dlo.dk. Hør mere på 70 27 55 20.

Vind en
supervision
til et stueteam omkring et
barn i trivselsvanskeligheder

DLO arbejder hele tiden med at udvikle
relevante kvalitetstilbud til vores medlemmer, og lige nu har vi fokus på den
styrkede læreplan.
Vind gratis supervision
Nu har DLO’s medlems-institutioner mulighed for at deltage i lodtrækningen af
to gratis supervisionsforløb med Søren
Fisker (normal forløbspris 7-8000 kr).
Et supervisionsforløb består af to supervisioner for et stueteam med en systematisk refleksionsproces omkring et
barn i trivselsvanskeligheder og en efterfølgende opfølgning 4-6 uger senere.
Søren Fisker er fast tilknyttet samarbejdspartner for DLO. Søren har lavet
mere end 800 refleksionsprocesser med
team omkring børn i trivselsvanskeligheder og er forfatter til bogen Systematisk Refleksion i Pædagogisk Praksis (Dafolo 2018).
Hvordan deltager I?
Har I et barn i trivselsvanskeligheder,
hvor teamet (og barnet) har brug for effektiv hjælp, så hold øje med DLO’s nyhedsbrev i starten af april! De to vinderinstitutioner annonceres ugen efter.
Praksisnært fokus på
den nye styrkede læringsplan
Udover at være en effektiv hjælp til barn
og personale giver systematisk refleksion i team også en unik mulighed for
på en meget praksisnær og meningsfuld
måde at sætte spot på en lang række
væsentlige elementer i de nye styrkede
læreplaner som faglig refleksion, barnesynet, forældresamarbejde og ikke
mindst det pædagogiske læringsmiljø.
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Af Katrine Amtoft, DLO

Med skilsmissen følger

hverdagssavnet
Når et forældrepar skilles,
forandres livet og hverdagen
for deres barn. Med skilsmissen følger også et vedvarende savn for barnet over det
mistede. Hvordan barnet trives fremadrettet afhænger
især af forældrenes samarbejde. Men det pædagogiske
personale kan også give barnet pusterum og støtte til at
leve med alt det, der følger
med at være skilsmissebarn.

Halvdelen af alle par, der bliver gift, bliver
skilt igen. Og hvert tredje barn i Danmark
oplever en skilsmisse i løbet af sin barndom. En skilsmisse er en indgribende begivenhed i barnets liv. Den vender op og ned
på hverdagen, som barnet kender den. Familielivet forandres fundamentalt, og barnet efterlades måske med en usikkerhed
om, hvordan det skal gå, her og nu og i fremtiden. Hvad det vil sige at være barn i en
skilsmissefamilie, har lektor og ph.d. Anja
Marschall indgående viden om. Hun beskæftiger sig med familiers hverdagsliv i
mange afskygninger og fokuserede bl.a. i
sin ph.d.-afhandling på delebørns oplevelse af hverdagen med to hjem. Hun er også
forfatter til bogen Børn og skilsmisse, som
er en praktisk guide til pædagogiske fagpersoner i, hvordan de kan hjælpe børn og
forældre, når en skilsmisse vender hverdagen på hovedet.
Børnene er på arbejde
Når forældre skilles, forandrer hverdagen
sig også for deres børn. Helt små børn har
ikke medbestemmelse over, hvad der skal
ske, men må indrette sig og lære at leve i
det nye liv, som skilsmissen medfører. Anja
Marschalls forskning viser, at børnene klarer det godt: ”Ét budskab er, at det her med
at navigere to steder, det klarer de faktisk
rigtig godt. Når der er en overordnet værdimæssig afstemning mellem forældrene, så
ser det ud til at gå rigtig godt.” Men Anja
Marschall understreger: ”Et andet budskab
er, at det er rigtig hårdt! Altså ja, de kan det
– og de skal det. De har faktisk ikke noget
valg. Men det er hårdt at skulle starte forfra, hver gang der er skiftedag. Hver uge
tager det et par dage at afstemme sig i det
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nye familieliv, man kommer ind i. Plus at
man kommer til en forælder, der har savnet en, som man skal forholde sig til, og
som gerne vil en. Så man skal have respekt
for det børnearbejde, der ligger i at få en
hverdag til at hænge sammen, når tingene skifter, som de gør.”
Gentagne forandringer
kræver opmærksomhed
Skilsmissen medfører et tab af det liv, som
barnet har kendt. Og selvom de fleste børn
lærer at trives i den nye konstellation, bærer de på et savn og en sorg, som det er
vigtigt, at man som pædagog har øje for.
Anja Marschall pointerer, at man i det pædagogiske arbejde især skal være opmærksom på, at børnene hele tiden balancerer
mellem to hverdage: ”Arbejdet er på den
lange bane, når far og mor har været skilt
i et år eller halvandet, når far får en ny kæreste, når der kommer en ny lillesøster. Så
kan man tænke, det er bare en naturlig del
af børns hverdagsliv. Det er det også, men
det er faktisk også et indhug i det, de kender – hele tiden. Barnets hverdag bliver
hele tiden justeret eller drejet en lille smule i forhold til det nye, der sker. Og det sker
ikke kun i ét hjem, det sker i to hjem.” Det
gør savn til en livspræmis for skilsmissebørn. ”Mange, ikke alle, men mange går
rundt med en eller anden form for savn indeni. Det behøver ikke at være traumatiserende savn, men det er til stede. Sådan
er det altså at være de her børn. Det er noget, de lever med,” understreger Anja
Marschall.
Sorg følger derfor også af at være skilsmissebarn. Barnet sørger, når skilsmissen
sker, og i det nye liv. ”Man kan sige, at det

Man kommer til en forælder, der
har savnet en, som man skal
forholde sig til, og som gerne vil en. Så
man skal have respekt for det børne
arbejde, der ligger i at få en hverdag til
at hænge sammen, når tingene skifter
som de gør.

er en voldsom sorg, fordi børnene mister
den familie, de kender. Og på en måde mister de også en forælder på skift, uden at
miste dem helt. Altså de har ikke adgang
til dem, men alligevel er de jo en del af deres liv. Faktisk en kompliceret sorg, sådan
som jeg ser det, fordi de skal blive ved at
navigere i det,” siger Anja Marschall.
Det er så almindeligt
”Litteraturen viser, at børnene går alene
med det,” fortæller Anja Marschall. ”Og i
hvert fald de store børn fortæller mig, at de
er helt alene. De har som oftest ikke nogen,
de deler det med.” Derfor må man som pædagog træde ind i det rum, hvor det er svært
at være, for barnet og måske også for én
selv: ”Det kan være lige at lægge en hånd
på skulderen. Eller at sige: Du ser ud, som
om du har det godt, men hvis der bliver noget, så er jeg lige her … Jeg ved, det kan være
svært. Jeg har set mange børn, der har været igennem det, du har.” Det kan dog være
svært at bevare fokus på skilsmissen som
betydende for barnet: ”Det er både svært
at sige: Nå, er I blevet skilt? Fordi man synes, den hører til et sted, hvor man måske
ikke bør træde over. Samtidig med, at ja,
dine forældre er blevet skilt, men det er så
almindeligt. Det finder børn ud af. Så fordi
det både er almindeligt og grænseoverskridende at træde ind i for fagpersoner, kan
det afholde nogen fra at tale om skilsmissen,” fortæller Anja Marschall.
Stil krav til forældrene
Men for at støtte op om barnets trivsel,
skal man kunne samarbejde med forældrene. Derfor må man i institutionen stille
krav om, at forældre fortæller, når der sker

noget afgørende i barnets liv: ”Sker der store ting i jeres liv, så skal vi vide det, for ellers kan vi ikke tage ordentlig hånd om jeres barn.” Og derefter må man som
pædagog insistere på at have et samarbejde med forældrene om, hvordan barnet har
det i balancen mellem to hjem: ”Jeg synes,
man skal lægge op til et fælles samarbejde. Det kræver så, at man tør træde ind i
det, forældrene hver især har derhjemme.
Samtidig med at man insisterer på, at det
handler om barnet. Det er barnets dagsorden, man varetager, fx ved den svære samtale.”
Sæt grundfagligheden i spil
Tid er ofte en mangel i institutionshverdagen. Derfor er det vigtigt, at arbejdet med
skilsmissebørn indgår som en naturlig del
af det pædagogiske grundarbejde, man alligevel gør: ”Det kræver ikke en skilsmissefaglighed, at man har været på kursus eller taget en diplomuddannelse. Det kræver,
at man kender børnene rigtig godt. At man
er opmærksom og nysgerrig, og det er jo
en del af den pædagogiske grundfaglighed,” siger Anja Marschall. ”Det må man
have med i baghovedet, når man har sine
daglige aktiviteter med børnene, når man
er ude på legepladsen, når man har samtaler med forældrene. Den bevidsthed, at de
her børn har en anden livssituation. De bor
to steder.”
Læs evt. mere i Børn og skilsmisse
– Praktikerens guide af Anja Marschall.

FAKTA
Gode råd til fagprofessionelle
Hav en grundplan for, hvordan I
håndterer skilsmisser.
Stil krav til forældre om, at de informerer jer, fx ved dødsfald, sygdom
og skilsmisse.
Træk på jeres faglighed til at observere og handle på barnets reaktioner – her og nu og over tid.
Kontakt jeres lokale kommune, så I
ved, om der dér er et tilbud, I kan anbefale forældre, der har det svært.
Skilsmisse er en livskrise for barnet.
Hjælp barnet ved at:
	Aftabuisere skilsmisse. Tag initiativ til at gøre familiebrud til et
fælles ansvarsområde.
	Være udforskende. Lad barnet
vide, at I kender til situationen.
Spørg evt. til almindelige emner
relateret til hverdagen.
	Respektere barnets oplevelser og
reaktioner. Giv tid til at lytte, svare
og undres sammen med barnet.
Og husk: Børn bliver ikke mere
kede af at blive spurgt.
	Hjælpe barnet med faste rutiner. I
den periode, hvor den vante hverdag er rusket op, er dagligdagens
faste holdepunkter tryghedsskabende
	Skabe pusterum i hverdagen.
Børn har brug for frirum til at lege
og blot at være.
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Af Betina Falsing

Når livet gør ondt
Af Betina Falsing

Bøger er ofte i forhold til små børn blevet italesat og brugt som et middel til
sprogstimulering og pædagogiske formål. Som bibliotekar og kulturformidler ligger
fokus andetsteds for forfatteren til denne artikel. Teksten og illustrationerne kalder
på fantasien og forestillingsevnen og styrker barnets fornemmelse for æstetik.

Livet kan gøre ondt. Ingen kan trygt gå ad
livets sti i en sikker forvisning om, at de
ikke kommer til at opleve smerte og sorg.
Det gælder også små børn.
Sorg er en følelse af nedtrykthed, angst,
vantro og forvirring.
”Når Gud kan trække og skubbe og dreje
skyerne og bølgerne og planeterne, hvorfor
kan han så ikke opfinde noget som gør ondt
til godt?”
Sådan spørger Anna sin far i Stian Holes
billedbog Annas himmel. Anna kan mærke,
at far er rastløs. Det bliver han, når han er
nervøs. Han skynder på Anna, som ikke har
travlt. Hun taler om alt og intet. Som læser
og tilhører bliver man også rastløs. Noget er
på færde, og det er ikke rart på trods af de
ualmindelige smukke illustrationer, der ledsager teksten. Kirkeklokkerne kimer på den
anden side af fjorden og sætter gang i associationerne om kirker, om liv, om kærlighed og om død. Far vender ryggen til Anna
med sænket hoved og en buket røde roser i
hånden hældende mod jorden. Hvis man
kigger godt efter, ser man en sky, formet
som et kvindeansigt, bøje sig i et kys over
Annas far. Anna og far mangler mor.
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Annas himmel henvender sig til skolebørn, men også det refleksive og litteraturkyndige børnehavebarn kan følge Annas
smerte, forvirring og bearbejdelse frem til
begravelsen.

Med et blik på de æstetiske udtryksformer kommer man med vores eksempel om
Anna omkring de svære ting ved tilværelsen. Sorgbearbejdelsen og det terapeutiske
formål er en sidegevinst.

Vi genkender os selv
og andre i litteraturen
Vi kan spejle os i litteraturen gennem indlevelse og identifikation. Vi kan lære os selv
men også vores medmennesker at kende i
mødet med fiktive personer. På den måde
perspektiveres der til læseren og tilhøreren. Sagt med andre ord så skaber litteraturen forståelse, hvis den vel at mærke er
god. Ordet ”død” optræder ikke en eneste
gang i Annas himmel, og som oplæser og
tilhører skal man bidrage for at forstå, og
på den måde forstår man mennesket og sig
selv. Alle kan bidrage og indleve sig i denne historie, uanset hvor man er i livet, og
om man har mistet eller ej. Det er, hvad
kunst kan. I Annas himmel bliver døden og
tabet ikke udpenslet, og den kan læses på
mange måder på grund af de tomme pladser, henvisninger til andre fortællinger,
kunstværker og personer.

Flere former for smerte og sorg
I Danmark har vi tradition for at bryde grænser og tabuer i børnelitteraturen, og der
findes et utal af billedbøger til de små, som
omhandler smerte og sorg. Vi kender alle
H.C. Andersens historie om Den lille pige
med svovlstikkerne, og hvis vi vender blikket mod Sverige, så husker vi med et stik i
hjertet Astrid Lindgrens Brødrene Løvehjerte. Disse værker er litterære perler og
en del af vores kulturarv, som vi er forpligtet til at give videre uanset behovet for at
læse om at miste. Det er ikke brugsbøger.
Det er store eksistentielle fortællinger i børnevenlig æstetik.
I Glenn Ringtveds bog Græd blot hjerte
sidder fire børn om et bord og drikker kaffe
med døden for at forhindre ham i at gå op
til farmor i soveværelset. I snakken præsenterer døden dem gennem et komparativt blik for den uundgåelige død. Hvorfor

Vi kan spejle os i litteraturen gennem indle
velse og identifikation. Vi kan lære os selv
men også vores medmennesker at kende i mødet
med fiktive personer. På den måde perspektiveres
der til læseren og tilhøreren.
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glædes ved livet, hvis der ikke findes en
død? Hvorfor juble over solen, hvis det aldrig regner?
Børn bliver som sagt som voksne mødt
med forskellige og svære problemstillinger
i livet, og disse bliver taget op i billedbogshøjde. Skillemisse er et af emnerne.
”Vi har tænkt os, at der skal ske noget nyt.
Fra nu af får du dobbelt af alting.”
Mor prøver at gøre budskabet om det
kommende brud mellem forældrene til noget positivt i Hanne Kvists bog To af alting.
Farverne i bogen er mørke, og det sorte vidner om, at det ikke er en lykke med fordobling. Heldigvis har drengen en ven gennem
forældrenes bodeling. Hunden Uffe og drengen får nok, da endnu en hund EFFU kommer ind i billedet. En rigtig ven kan ikke erstattes, og vennerne flygter ud i en hule i
haven. Her er der kun plads til en ting af
hver, og hvis forældrene vil se dem, så må
de komme på besøg der.
I den nye børnelitteratur oplever vi mange handlekraftige børn. Børn, der tager affære, når forældrene ikke kan, og børn, der
definerer eget liv og ikke passivt ser til. I børnekonventionen er der formuleret et krav
om, at børn høres og skal have indflydelse
på eget liv. Børnelitteraturen er et talerør og
afspejler et barnesyn, der ser børn som selvstændige og kompetente aktører. Barnet har
kultur i sig selv og skal støttes i at opnå sit
fulde potentiale men på egne præmisser.
Kim Fupz Aakeson formår at koble fantasi
og virkelighed og på denne måde skabe et

univers, hvor børnenes egen legekultur definerer rammerne. I Heks bliver bekymringerne om, at far får en ny kæreste formidlet på en humoristisk måde og skør facon.
”Jeg har mødt en dame”, siger min far pludselig til mig. Midt i morgenmaden. Hvordan
mødt en dame? Ja, altså en dame jeg er glad
for. En dame i stedet for mor? En dame jeg
gerne vil være sammen med. Han griner.
For søren da.”
Chokket er stort, da vores hovedperson
møder damen. Den nye kæreste er en heks,
og far kan slet ikke se det på trods af det
grønne hår, vorten på næsen og den spidse hat. Drengen bliver nødt til at afsløre
kvindens virkelige identitet, som ved bogens afslutning viser sig at være en rigtig
rar person.
Forfatteren til Cykelmyggen Egon, Flemming Quist Møller sagde, at historier skal
være en blanding af ting, børn kan forstå,
og ting, de ikke kan forstå. Krig kan for de
fleste være svær at forstå. Men er efterhånden en del af alles tilværelse, som den
kommer til udtryk gennem de forskellige
medier og flygtninge. Danske Kamila Slocinska og norske Anne Svingen har sammen lavet billedbogen Når kaniner bliver
bange, som foregår i et krigshærget land. I
sådanne omstændigheder kan ikke engang
mor etablere trygge rammer.
”Der lyder et højt brag tæt på, og det giver et sæt i mor. Noah prøver at lægge armene om hende, men de er for korte. Han
fortæller, at Ville Kanin er bange. Mor siger

igen, at der ikke sker noget. Men hendes
stemme er mærkelig.”
Bomben truer ikke kun i denne historie
men rammer boligblokke, hvor Noah og mor
bor. Huset braser sammen oven på mor, og
sådan et hus er tungt, og mor er blød. Krigen er til stede i hele udtrykket. Noah løber
hurtigere end geværkugler. Slocinskas illustrationer er ekspressive, og farven sort
fylder på den helt rigtige måde.
Bogen er et blændende eksempel på,
hvad litteratur kan gøre, når der er tale om
kunst. Barnet kan identificere sig i den ægte
barneperson Noah med sit tøjdyr, og tekst
og billeder pådutter ikke læseren og tilhøreren en holdning, men opfordrer til deltagelse og refleksion. Det er barsk men båret
af poesi og udtryksfulde illustrationer.
Børn skal ikke unødigt have sorg og problemer trukket ned over hovedet. Ved at
vælge litteratur, der bliver båret af æstetik
og poesi, kan alle være med. Det at blive et
menneske er en proces, hvor også livets
svære sider indgår. Hvis man ikke selv oplever sorg, så møder man nogen på ens vej,
der trænger til en hjælpende hånd. Ved at
møde dem i litteraturen er man klar til at
række hånden frem.

Betina Falsing
Betina Falsing er børnebibliotekar, DB, master i børns
litteratur og medier, master i børne- og ungdomskultur, bibliotekar hos Tingbjerg Bibliotek/Kulturhus
og bestyrelsesmedlem i Selskabet for Børnelitteratur, IBBY Danmark.
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Her skriver DLOs konsulenter om deres arbejde. Vi modtager meget
gerne konkrete spørgsmål eller forslag til emner i disse spalter.

Af Thinne Nielsen, thinne@dlo.dk

Nyt om DLO´s bestyrelseskurser
Det er både et særligt privilegium og et særligt ansvar at være bestyrelsesmedlem i en
daginstitution, hvor forældreindflydelsen
vægtes højt. Formålet med bestyrelseskurserne er netop at give medlemmer af bestyrelsen i den enkelte daginstitution bedst
muligt overblik over opgaven og bedste forudsætninger til at varetage opgaven. Og
det lønner sig: Et kursus giver tryghed for
både det enkelte bestyrelsesmedlem og for
de ansatte i institutionen med bedste resultat for institutionens drift og børnenes hverdag til følge.
Basisbestyrelseskurserne opslås til almen tilmelding over det ganske land, og dato
og sted kan findes i arrangementsoversigten, der fulgte med Børns Hverdag nr. 1, februar 2019, og ligeledes på hjemmesiden
www.dlo.dk. Kurserne bliver ofte også bestilt af enkeltinstitutioner eller af flere institutioner i fællesskab. Her gives mulighed
for selv at bestemme dato og sted, eventuelt målrettet fokus i indholdet og ligeledes
for netværk og fælles viden blandt en gruppe af institutioner, måske med samme
idégrundlag eller fra samme lokalområde.
Ligesom samfundet omkring os, lovgiv-

ningen, og forældregenerationens præferencer og muligheder bør DLO også udvikle
og justere sine kurser i forhold til målgruppens behov. Det er netop, hvad der sker i
øjeblikket. Dels arbejder vi med at ajourføre
kursernes indhold til de aktuelle ændringer
af dagtilbudsloven, og dels afvejer vi vægtningen af de forskellige elementer, som definerer bestyrelsens opgaver.
Det er dog ikke alene indholdet af et kursusmateriale, der skaber en god og lærerig
oplevelse for de, som deltager på kurserne.
Læringsrummet, vi præsenterer deltagerne for, har også stor betydning, og derfor
arbejder vi med at justere, hvordan kursusmaterialet fremstår både visuelt og pædagogisk.
Vi ser også på, i hvilken form man kan
modtage kurset. I anerkendelse af børnefamiliernes ofte pressede hverdag og sparsomme fritid arbejder vi på at udnytte nye
læringsfora, f.eks. online.
Det væsentligste for DLO er, at indholdet
er relevant og giver mening og værdi for modtagerne. Netop af den grund er vi meget interesserede i at modtage jeres efterspørgsler og feedback. Skriv til thinne@dlo.dk.
FOTO: COLOURBOX

Fra selvejende til privat
På sekretariatet modtager vi mange forespørgsler om DLO’s guide til oprettelse af
privat daginstitution. Ofte er spørgerne interesserede i at gå fra en driftsoverenskomst
efter reglerne for selvejende til dagtilbudslovens regler om at blive godkendt som privat leverandør af dagtilbud. Institutionen
beholder sin ejerform, men samarbejdet med
kommunen bliver af en anden karakter.
Mangfoldigheden til trods er der en række
typiske karakteristika ved både de udfordringer og de muligheder, som de selvejende institutioner oplever i processen.
Usikkerhed om den selvejende
identitet og autonomi
Blandt de daginstitutioner, som har en lang
samarbejdshistorik baseret på driftsover-
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enskomst med deres kommune, kan der
ske det, at institutionens aktører integreres i den kommunale organisation i så høj
en grad, at deres identitet bliver sløret eller
udvisket. Risikoen ved det er, at man mister sin egen identitet og kendskabet til
egen autonomi og handlekraft. Når den
selvejende daginstitution søger at skærpe
sin bevidsthed om sin identitet og udøve
sin autonomi, er det oftest af én ud af to
årsager. Det er tidstypisk, at den selvejende daginstitution bliver udfordret på eksistensen, enten som de kender den, eller i
det hele taget. Det er ikke i alle tilfælde, at
de ofte mindre selvejende institutioner kan
finde sig selv i de kommunale planer og
strategier for dagtilbudsområdet. Søgen
efter den større bevidsthed er også ofte

motiveret af ønsker om vækst eller nye
muligheder, som ikke finder mulighed i samarbejdet med kommunen. Når overvejelserne går i retning af, at parternes veje må
skilles, er der en række faktorer, som især
synes at kunne bekymre ledere og bestyrelser. Vi ser på dem her, som en slags ”faktatjek”;
Bygningerne
Er det den selvejende institutions egne
bygninger, eller er det kommunens lokaler,
man har lejet eller lånt? Har institutionen
selv skødet til sine bygninger, som har været godkendt til daginstitution, er sagen
forholdsvis lige til. Er bygningerne derimod
kommunens, eller tilhører de endda en tredjepart, kan udfordringen være større.

Hjemtagning af opgaver der har
ligget hos den kommunale forvaltning
Løn- og personaleadministration, vedligehold af bygninger og udeareal, pladsanvisning, tilrettelæggelse af strategiske og faglige udviklingsprocesser er opgaver, der for
den selvejende institution med driftsoverenskomst er sket via det kommunale samarbejde. Måske er det fuldstændigt nye opgaver for både leder og bestyrelse, og så kan
ansvaret føles tungt og bekymrende. Men
det behøver ikke at være sådan. Der findes
et rimeligt udvalg af paraplyorganisationer,
som tager sig af løn, økonomi og administration. Prisen er ofte den samme, som den
selvejende institution har afregnet til kommunen. Der er også muligheden at ansætte
en HK´er i en deltidsstilling, eller simpelt-

hen at lederen får et opkvalificerende kursus. Sparring til faglige og strategiske processer kan man også hente hos DLO eller i
faglige netværk. Bygninger og grund er bestyrelsens ansvar, og her påtager man sig
et ansvar for både tilsyn og vedligehold.
Økonomi
Den selvejende institution i privat drift er
selv ansvarlig for at etablere og administrere en sund økonomi. Det betyder, at aktørerne selv skal skabe sig overblik over
indtægten og over de forventede udgifter.
Her er også hjælp at hente. Den private institutions indtægter udgøres af driftstilskuddet, som er en beregnet kvotient af
kommunens gennemsnitlige udgift pr barn
i alderssvarende dagtilbud. Tilskuddet er

baseret på 3 elementer; driftstilskud, bygningstilskud og administrationstilskud. Beløbene skal kommunerne offentliggøre på
et såkaldt takstblad, som revideres i takt
med de kommunale budgetter. Den private
daginstitution fastsætter derudover selv
forældrebetalingen. Sammenholdt med det
forventede gennemsnitlige børnetal over
året skabes således et overblik over institutionens indtægt.
Udgiftssiden kan være lidt kompliceret
at få overblik over, da mange af de egentlige udgifter ikke figurerer i det rammebudget, institutionen har fået leveret af den
kommunale forvaltning. Her kan man kontakte DLO’s konsulenter for hjælp og overblik, også i forhold til eventuelle ændringer
af overenskomst.
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ANMELDELSE

MÅSKE ÅRETS
VIGTIGSTE BOG
Af Sanni Maria P. Korsgaard

om omsorg og vilkårene
for den i vuggestuen

Forfatter: Thomas Gitz-Johansen
Titel: Vuggestueliv, omsorg, følelser
og relationer
Omfang: 218 sider
Forlag: Samfundslitteratur
Pris: 225, -

I Vuggestueliv, omsorg, følelser og relationer har forsker Thomas Gitz-Johansen igennem et år fulgt de yngste børn i vuggestuen og de voksne omkring dem. Det er et
antropologisk studie, hvor forfatteren er
helt tæt på felten og så at sige oplever de
observerede situationer på egen krop og
sjæl. En metode, hvor forskeren ikke kan
undgå egen følelsesmæssige involvering,
hvilket heller ikke er hensigten. ”... i denne
undersøgelse [har jeg] ikke blot observeret børn og voksnes handlinger og ytringer, men jeg har også forsøgt at forholde
mig indlevende og i situationen forestille
mig, hvordan de børn og voksne, som jeg
observerede, selv følte i situationen”. Senere skriver forskeren om denne metode:
”Disse forsøg på at være indlevet var altså
mere krævende og udmattende, end jeg på
forhånd havde regnet med, jeg var derfor
tvunget til (...) at begrænse mig til at besøge vuggestuen en time ad gangen”.

til at tilfredsstille børnenes basale behov
og forsøge at yde den optimale omsorg.
Give tryghed, kropsligt nærvær i form af
tilstedeværelse, kram og knus, trøste og i
det hele taget rumme og mediere børnenes skiftende følelser af savn, angst, kedafdethed, træthed, utilfredshed, sult og
behov for at blive set og stimuleret. På samme måde mærker man de observerede børns
utryghed, anspændtheden i kroppen, når
de har brug for trøst og omsorg og ikke får
det eller må vente til ”det bliver deres tur”,
fordi de voksne er i gang med at opfylde
behov hos et andet barn. Thomas Gitz-Johansens forskning er funderet i tilknytningsteoretisk perspektiv, med referencer
til Bowlby, Ainsworth, Winnicott og Stern.
For mig at se er Vuggestueliv den vigtigste
nye bog på vuggestueområdet med tankevækkende forskningsresultater, som både
pædagoger, forældre og ikke mindst politikere burde læse og forholde sig til.

Som at være der selv
At læse bogen er ofte som at være der selv,
man får et nuanceret indblik i, hvordan livet i en vuggestue udspiller sig. Hvordan
de voksne konstant er på arbejde i forhold

Om sin forskning siger forfatteren selv:
Jeg valgte at rette min forskning mod de
helt små børn i vuggestuen, fordi vi ved, at
kvaliteten af den tidlige omsorg har stor
betydning for menneskers udvikling og de-

Min pointe er snarere, at vi for de yngste
børns vedkommende først og fremmest bør
sikre os, at deres grundlæggende følelsesmæssige
og psykologiske behov er godt nok opfyldt før, vi
begynder at sætte mål for læring.
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For mig at se er Vuggestueliv den vigtigste
nye bog på vuggestueområdet med tanke
vækkende forskningsresultater, som både pæda
goger, forældre og ikke mindst politikere burde
læse og forholde sig til.

Thomas Gitz-Johansen

res psykiske og følelsesmæssige velbefindende igennem deres videre liv. Jo mere god
omsorg man får i sine tidligste år, jo mere
tryghed og stabilitet vil man have i sig, og
jo mindre ængstelse vil man have omkring
kontakt og relationer med andre mennesker.
Hvad slog dig allermest i din forskning, når
du sad der på stuen blandt børn og voksne?
Hvor meget omsorg små børn kræver, og
hvor meget denne omsorg må være på deres præmisser og ud fra deres nu-og-her
behov. Jeg fulgte børn på 0-2 år, og dem kan
man ikke bede om at sidde stille eller være
stille. Det er deres personlighed ikke udviklet nok til endnu. Med disse børn handler
det altid om, at man kender eller fornemmer deres fysiske, psykiske og følelsesmæssige behov og prøver at tilgodese dem
så godt som muligt. Man kan som voksen
godt have planer, men der må hele tiden
være en afstemthed med og kontakt til børnenes egne rytmer og behov.
Hvad er dit vigtigste budskab efter at have
brugt 1 år på at følge børn og voksne på så
nært hold?
At jeg synes, at vi skal fokusere mere på de
mindste børns grundlæggende følelsesmæssige og psykologiske behov. Vi skal
stille os spørgsmålet, hvad de mindste børn
har brug for for at have det godt nok, hvis
de skal være væk fra deres familie (eller
andre primære omsorgspersoner) mange
timer om ugen. Og så skal vi prøve at tænke og organisere omsorgen derudfra. Selvfølgelig er det også vigtigt, at de, der giver
ILLUSTRATION: COLOURBOX
omsorgen (det pædagogiske personale),
har gode betingelser for deres arbejde. Om-

sorgsarbejdet med de yngste er meget krævende, og man har mest at give af, når man
selv har overskud.
Hvad var din bedste oplevelse under dit feltstudie? – Hvorfor? Hvad var den værste oplevelse?
Der var stunder, hvor børn og voksne var
sammen på en spontan og gensidig måde.
Der var tidspunkter, hvor voksne og børn
var i rigtig god kontakt med hinanden, og
hvor de kommunikerede flydende og fint,
selvom børnene endnu ikke har et talesprog.
Med et fagbegreb hedder dette ”intersubjektivitet”. Og der var de rigtigt gode dage,
hvor der var personale nok, hvor der ikke
var for mange nye småbørn, og hvor der
ikke er for meget sygdom. Her var der tid
og overskud til at give børnene det, de havde brug for af omsorg, tryghed og nærvær,
og man kunne mærke det gode humør og
overskud hos både børn og voksne.
Du er efter din forskning i vuggestueliv blevet kendt og citeret for at udtale, at læreplaner intet har at gøre i vuggestuen, vil du
kort uddybe dette? Hvor langt op i alder skal
man efter din mening, før det giver mening
at tale om lærerplaner, hvis du overhovedet
syntes det giver mening?
Den udtalelse er nok lidt spidsvinklet. Min
pointe er snarere, at vi for de yngste børns
vedkommende først og fremmest bør sikre os, at deres grundlæggende følelsesmæssige og psykologiske behov er godt
nok opfyldt, før vi begynder at sætte mål
for læring. Jeg kan ikke sætte en bestemt
alder på, men de 0-2-årige, som jeg fulgte,
havde brug for en masse fundamental omsorg, før det ville give mening at tale om

aktiviteter, der er rettet mod læring. Heldigvis fik de også en masse omsorg af det
hårdtarbejdende personale. Så jeg synes,
at vi skal tale mere om dét, som personalet
i den vuggestue, jeg fulgte, selv kaldte ”det
grundlæggende”. Hvis man kunne tænke
i ”omsorgsplaner”, så skulle de have som
mål, at man spørger sig selv om, hvorvidt
børnene har det godt nok; om de får deres
behov dækket. Dette kan man også forbinde med et børneperspektiv. Og så skal man
også spørge om, hvad omsorgsgiverne har
brug for, hvis de skal have tid og overskud
til dette arbejde.
Hvad syntes du, vi som samfund, politisk
og som fagprofessionelle skal være opmærksomme på i forhold til de yngste børn i vores dagtilbud?
Vi skal være opmærksomme på, hvordan
de enkelte børn har det, og hvordan de oplever vuggestuehverdagen. I mit feltarbejde i en vuggestue har jeg observeret forskellige småbørn og har prøvet at leve mig
ind, hvordan de hver især oplever vuggestuehverdagen. Og de oplever den meget
forskelligt, fordi de er forskellige som mennesker. Derfor synes jeg, at opmærksomheden på børnegruppens behov og på det
enkelte barns behov for ting som tryghed,
trøst og kontakt bør have forrang. Vi skal
huske på, at de tidlige år handler om at danne en grundlæggende oplevelse af et fysisk og følelsesmæssigt selv, og her er kontakt, tilknytning og relationer af meget stor
betydning.
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PÆDAGOGISK INSPIRATION

FAKTA
Lisbeth Zornig Andersen er uddannet økonom, aktivist, forfatter og
debattør med fokus på udsatte
mennesker.
Hun blev landskendt i dokumentaren Min barndom i helvede, hvor
hun konfronterede sin stedfar og
sin mor for sin barndom fyldt med
svigt og seksuelle overgreb i kølvandet på selvbiografien Zornig –
vrede er mit mellemnavn. Lisbeth
Zornig Andersen er stifter af Huset
Zornig, der arbejder på at forny og
forbedre indsatsen over for samfundets socialt mest udsatte mennesker. Hun er formand for tænketanken Social Innovations Forum
og stifter af Børnenes IT-fond, der
sikrer computere til alle anbragte
børn. Hun er tidligere formand for
Børnerådet.
Lisbeth Zornig Andersen har i dag
fem børn og blev i juni 2013 gift
med journalist og tidligere chefredaktør Mikael Rauno Lindholm,
med hvem hun har skrevet og udgivet flere krimiromaner.
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At tidlig indsats koster mindre på trivsel, liv
og kroner er der vist ingen i salen, der er i
tvivl om, men hvordan investerer vi bedst, og hvad
er den rette og bedste støtte? Det får vi nogle bud
på i løbet af dagen.

FOTO: SANNI MARIA P. KORSGAARD

Barnets første 1000 dage
Af Sanni Maria P. Korsgaard, DLO

DLO deltog i konferencen ”Barnets 1000 første dage”. Her mødtes eksperterne på småbørnsområdet med hinanden, ikke mindst forældre, som kunne fortælle om, hvilke tiltag der har betydet meget for dem.
Cirka 350 fagpersoner er samlet i Nørrebrohallen. Vi sidder under hallens flotte
tagkonstruktion og lytter til Freja Epa, Lisbeth Zornigs mellemste datter, der mellem
de faglige indlæg akkompagneret af sin
guitarist synger to af sine egne numre. En
kraftig, måske lidt uøvet stemme men med
stor sårbarhed og intensitet, der nemt overdøver den silende heldagsregn, som ellers
er den insisterende baggrundslyd under
dagens mange oplæg.
Små børn skal være ”high politcs”
Sådan er der noget særligt, og på en eller
anden måde ret personligt, over Lisbeth Zor
nings konference, ”Barnets 1000 første
dage”, denne tirsdag i marts. De faglige indlæg spænder vidt. Fra den engelske, og i
dansk dagtilbudsregi efterhånden meget
refererede, forsker Brenda Taggerts indlæg
om højkvalitetsdagtilbud til Egmont Fondens direktør, Henriette Christiansen, der
præsenterer Småbørnsalliancen. En alliance, som på nuværende tidspunkt er underskrevet af 51 organisationer, mange fagpersoner, politikere og kommuner, med
formålet at gøre småbørnsområdet til ”high
politics”, investere i og sætte tidligt ind i
børns liv. At tidlig indsats koster mindre på
trivsel, liv og kroner er der vist ingen i salen,
der er i tvivl om, men hvordan investerer vi
bedst, og hvad er den rette og bedste støtte? Det får vi nogle bud på i løbet af dagen.
Gråzonefamilier
Catja Nilsson, antropolog fra researchfirmaet MAPLE, fortæller om et nyt kvalitativt
studie, der belyser barrierer og motivation
for hjælp til sårbare småbørnsfamilier. Hvordan oplever småbørnsfamilierne at blive tilbudt støtte, og hvilke udfordringer er der i
at modtage og give den rette støtte? Feltarbejdet er lavet blandt 30 familier med børn
fra 0-3 år, ofte gråzonefamilier, og 20 fagprofessionelle inden for småbørnsområdet.
Gennem interviews, observationer og teg-

neøvelser har MAPLE fået indblik i familiernes hverdagsliv, rutiner, behov og udfordringer; ikke mindst hvad familierne oplever som
udfordringer og motivation i forhold til at
blive tilbudt og at tage imod støtte.
”Som at slukke en ildebrand!”
De grundlæggende barrierer, der identificeres i studiet, er, at mange af disse gråzonefamilier ikke føler, de passer ind i de tilbud, der er. ”Der var ikke lige nogen paragraf,
der passede til os”, som en mor udtaler det.
Ofte har de også svært ved at erkende den
sårbarhed og at se sig selv ”som en der har
brug for hjælp”. Dette hænger også sammen med den almene forestilling i samfundet om, at det at blive mor, forældre og en
familie er nemt og dejligt. Det er en medfødt evne, der helst skal komme naturligt,
uproblematisk og fylde én med gode følelser. ”Men sådan er det faktisk for de færreste. Der er masser af sårbarhed og usikkerhed knyttet til det at blive forældre - også
helt generelt, uanset om man har brug for
yderligere støtte og hjælp. Det er i sig selv
en sårbar situation, fordi alt er nyt, og man

skal find sig selv i en ny rolle”, fortæller Catja Nilsson. Og hvis de stærke drømme og
ønsker om det gode familieliv så erstattes
af stress, kaos og følelsen af utilstrækkelighed, så kan det hurtigt blive, som en mor
i studiet beskriver det: ”som konstant at
skulle slukke en ildebrand!”
Bange for formynderi, overvågning og
konsekvenser - er jeg en dårlig mor nu?
Den sidste barriere er, at forældrene er bange for konsekvenserne, hvis de tager imod
hjælp og støtte. De er bange for formynderi og overvågning, hvad kommer der til at
stå i journalen? Bliver de stigmatiseret som
dårlige forældre og fanget i et system eller
i værste fald frygten for at miste sit barn?
Her er den gode relation til fagpersonerne,
kendetegnet ved rummelig, ærlig og ikke-dømmende fortrolighed, meget vigtig
for, at de sårbare familier kan tage imod
hjælpen.
Lille Marius stjæler billedet
Senere på dagen kommer Esbjerg Kommunes Familiens Hus på scenen og fortæller
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Modige, åbne og ærlige fortællinger om at
være nybagt mor med en barndom præget
af svigt og utryghed bag sig, og om hvordan søvn
løshed og angst blussede op under graviditeten på
trods af at have lagt sin baggrund så langt bag sig
som muligt.

Tre hurtige til Lisbet Zornig:
Hvad har de største fremskridt i forhold til
0 til 3-års området, efter din mening, været siden din barndom?
At så mange børn er i daginstitution i dag
- og det øgede fokus på, at det ikke blot
handler om pasning men også læring. Hvis
jeg kun havde en jeton at spille med, ville
jeg satse den på daginstitutionsområdet.
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om deres succesfulde arbejde med sårbare
familier. Et arbejde der mest er baseret på
frivillige kræfter, ligesom det også er frivilligt for familierne at komme i huset og
få ekstra støtte, råd og vejledning. Det er
et hus i hjemlige rammer, hvor børnene kan
komme og lege sammen, hvor far og mor
kan få en pause og en kop kaffe og snakke
med andre ligestillede. Udover de frivillige
er der også tilknyttet fagpersonale som fx
husets egen jordemoder, psykolog, en uddannelsesvejleder og en sundhedsplejerske. På den måde er hjælpen personlig og
nær - og hurtigt bliver familierne og de
unge mødre trygge ved stedet og føler det
som en hjælp og en aflastning, hvor de også
kan være fortrolige med de ansatte om
svære ting i deres liv. Huset tilbyder bl.a.
gruppeforløb og individuelle forløb, mentorordninger, åben rådgivning, forskellige
aktiviteter og MAMA cafe.
En ung mor, Rikke, og forældreparret til
to børn, hvoraf deres yngste Marius på godt
9 måneder er med på scenen, fortæller om
deres personlige oplevelser med at komme
i Familiehuset. Forældrene Thomas og Camilla fortæller, at de er kommet i huset i en
del år efterhånden og har svært ved at se,
hvordan de skulle have klaret det uden den
hjælp og støtte, de har fået. ”Det er en naturlig del af vores liv, at her kan vi komme
ned og få en ’voksensnak’ og møde ligestil-

22

Børns Hverdag 2 2019

lede”, fortæller de, mens den storcharmerende Marius, der liiige er ved at lære at
kravle, nysgerrigt og trygt maver sig rundt
på scenen og stjæler billedet fra alle tilhørere.
Sådan er der undervejs i dagens program mange personlige beretninger og historier fra nogle af dem, som det faktisk
drejer sig om. Modige, åbne og ærlige fortællinger om at være nybagt mor med en
barndom præget af svigt og utryghed bag
sig, og om hvordan søvnløshed og angst
blussede op under graviditeten på trods af
at have lagt sin baggrund så langt bag sig
som muligt. ”Et nødvendigt brud med familien, mange år i TUBA og mange års terapi, jeg følte ligesom jeg havde styr på
det”, fortæller Therese Ewald på 26 år om
sin graviditet. ”Men det at blive tilknyttet
’Sårbare gravide team’ hjalp mig gennem
en følelsesmæssig svær graviditet og tilbage på sporet”, fortæller Therese, der i
dag skriver speciale på Københavns universitet og lever sammen med sin mand,
der er læge, og deres datter på 2 år.
Om konferencen siger Lisbeth Zornig
selv: ”Som Brenda Taggert sagde: Hvis man
skulle have glemt alt andet, så håber jeg,
at deltagerne har taget med sig, at man kan
påvirke også de helt små børn i ganske få
år - og alligevel skabe varig forandring i resten af deres liv.”

Er der noget, som du syntes, vi er lykkedes
godt med i forhold til dette område?
Hele svangre- og barselsdelen har været
rigtig god med rigelige ressourcer, da jeg
fik mine børn. Der er sket kæmpe fremskridt, siden jeg var barn. Desværre er det
meste af det sparet væk igen.
Hvor syntes du, de største barrierer eller udfordringer er i dag i forhold til at lykkes med
at hjælpe udsatte børn og familier i tide?
Det er kommunernes organisering i søjler
og forvaltninger, der ofte spænder ben for
en nødvendig helhedsorienteret indsats.
Familierne har ofte flere udfordringer samtidig, der skal koordineres ifht.

FAKTA
Tænketanken DEA og Egmont Fonden har i 2017 startet det, de kalder
Småbørnsalliancen - en alliance for
små børns læring og livsduelighed.
Alliancen sætter børnenes behov i
centrum og skal skabe et stærkt og
ambitiøst fællesskab af vidende og
handlekraftige mennesker, som
sammen kan bidrage til at sikre læring og livsduelighed til alle danske
børn. DLO har sammen med 50 andre organisationer underskrevet
denne alliance og vil også arbejde
for alle børns ret til trivsel, udvikling og læring.
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30 år med
børnekonventionen

Har Danmarks børn fået det bedre?

Af: Sanni Maria P. Korsgaard, Konsulent DLO

I dette temanummer af Børns Hverdag om børn i sorg stiller vi spørgsmålet:
”Har Danmarks børn fået det bedre?” Har de fået mindre sorgfulde liv, mere
omsorg og bedre trivsel? I anledningen af 30 året for børnekonventionen
deltog DLO i Børnesagens Fællesråds høring på Christiansborg.
Børnesagen havde inviteret oplægsholdere og politikere til at forholde sig til ovenstående spørgsmål. Dagens emne, der kredsede om børns rettigheder, deres ret til at
blive hørt, beskyttet og respekteret, og
hvordan vi gør dette bedst, blev berørt fra
flere vinkler.
Islandsk professor: Danmark
kriminaliserer sårbare børn og unge
Hvordan går det så med børnene i Danmark?
Hvad har vi nået indtil nu, og hvad skal vi
fortsat kæmpe for? Hvis vi tager den første
taler, den islandske sociologiprofessor og
medlem af The United Nations Committee
on the Rights of the Child, Bragi Guldbrandtson, så er der faktisk ikke så meget at være
stolt over i Danmark lige nu. Bragi Guldbrandtson talte om Danmarks nye ungdomskriminalitetslov og lagde ikke skjul på, at han
oplever det både problematisk og skuffende, at Danmark ved at beslutte at sætte den
kriminelle lavalder ned til 10 år har valgt at
skelne til lande som England og USA fremfor de andre nordiske lande. Og selvom svaret fra politikerne lyder, ”jamen vi straffer
ikke børnene”, så modsvarer han: ”Nej, men
vi ender med at stigmatisere og kriminali-

FOTO: BØRNESAGENS FÆLLESRÅD

sere sårbare og udsatte børn helt ned til 10
år. Så selvom vi ikke putter dem i fængsel,
så møder de et system, der ikke ser deres
sårbarhed og derimod behandler dem som
kriminelle. De bliver ikke børn, som har brug
for hjælp, men nogle, der skal rettes ind og

Børn høres mere og ses som selvstændige
individer, der skal behandles individuelt.
Men der er også de få børn - dem fra udfordrede
familier - somme tider også med anden etnisk
baggrund. Dem får vi stadig ikke for alvor fat på.

straffes”. Hans bekymring går blandt andet
på at de 10- til 14-årige, når de stilles for en
domstol, oplever et system, som ikke er børnevenligt, samtidig med, at de rent faktisk
har færre rettigheder end voksne, der oplever samme system. Idet han påpeger, at
de stik imod FNs børnekonvention ikke har
ret til en advokat. Samtidig undrer det Bragi Guldbrandtson, at denne lov kommer nu,
hvor børne- og ungdomskriminaliteten har
været kraftigt faldende de senere år. Faktisk omkring ca. 50 procent siden 2006.
Småbørn og tumlinge uden
sprog har også rettigheder
Efter dette, for Danmark ret penible, indlæg kom der heldigvis succeshistorier om
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Så selvom vi ikke putter dem i fængsel,
så møder de et system, der ikke ser deres
sårbarhed og derimod behandler dem som
kriminelle. De bliver ikke børn, som har brug for
hjælp, men nogle, der skal rettes ind og straffes.
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arbejdet med udsatte børn og børns rettigheder i det hele taget. Tine Jerris, sekretariatsleder i HOME SAFE Familiekontakt, fortalte i sit indlæg om HOME SAFEs
udfordringer og succeser i deres arbejde for
at beskytte de helt små børn uden sprog.
Hos HOME SAFE får sårbare og udsatte forældre frivillig hjælp til at klare hverdagen
med små børn. En ven af huset, det kan
være en ”bedstemor”, en ekstra hånd til
rengøring, strukturering af hverdagen, lektiehjælp og hygge med børnene, når mor
kommer sent hjem. Små indsatser, hvor der
med respekt og tillid skabes rum for at komme tæt på disse familier, og hvor forandringerne blandt andet sker, ved at forældrene
får mere overskud, ikke føler sig alene og
får nogle gode rollemodeller at spejle sig i i
forhold til forældrerollen. HOME SAFE har
lokale afdelinger i hele Danmark og består
udover de mange frivillige kræfter også af

FAKTA
Børnesagens Fællesråd har eksisteret siden 1903 og er et netværk af
20 landsdækkende organisationer,
herunder DLO, der alle arbejder for
at sikre fattige og udsatte børn en
tryg og god opvækst. Netværkets
værdigrundlag er FN’s Børnekonvention, og de er med til at rapportere til FN’s Børnerettighedskomite
om, hvordan forholdene er for børn
i Danmark.
Børnesagens Fællesråds vision er
et Danmark uden børnefattigdom
– et Danmark, hvor børns ret til deltagelse, selvbestemmelse, sundhed, udvikling og tryghed er realiseret. Børnesagens fem
fokusområder er:
		 Børns rettigheder
		 Børnefattigdom
		Forebyggelse og tidlig opsporing
		Samspil mellem civilsamfund,
det offentlige og det private
		Anbragte børn og unge.

en række fagprofessionelle, som sikrer, at
mistrivsel blandt børn observeres og reageres på.
De voksne er bedre til at
snakke om end med børnene!
En lille opsang til de voksne kom fra Danske
skoleelevers formand Sarah Gruszow Bærentzen, der med kraftfuld stemme og et
naturligt værd blandt andet bad voksne om
at være bedre til at lytte. For ja, selvom danske børn helt sikkert har fået det bedre, og
selvom der bliver talt rigtig meget om børn
og unge i dag, så er de stadig ikke altid så
gode til at lytte. ”Derfor er det måske alligevel ind imellem en lille smule svært at ramme plet, når man så glemmer at lytte” siger
hun. ”Det er jo os, der ved, hvor skoen trykker, derfor er det også vigtigt, at vi kender
vores rettigheder, for rettigheder er en børnerustning,” siger hun og taler også til de
fremmødte skoleklasser, der sidder i salen.
Og prisen går til ...
Hvert år uddeler Børnesagens Fællesråd
Børnesagsprisen til nogen, der har gjort en
forskel for udsatte børn, unge og deres familier. Prisen gik i år til Vores Asylbørn for
deres vigtige arbejde med asylbørn i Danmark. I begrundelsen for pristildelingen lød
det bl.a., at Vores Asylbørn vedvarende og
bredt har sat fokus på de vilkår, flygtningebørn lever under, mens de opholder sig
her i landet. Vores Asylbørn tager altid udgangspunkt i barnets eller den unges individuelle behov, derfor er to forløb heller
ikke ens. Indsatserne kan strække sig fra
et kram, til rådgivning, til venskab, til at
man som frivillig er med i hele asylforløbet
som bisidder. Derudover giver foreningen
asylbørn og -unge rådgivning og juridisk
hjælp i deres opholdssager, hvilket der er
et stort behov for, fortæller Nina Parivash
Ziari, stifter og formand i Vores Asylbørn,
mig senere i en pause. ”Mange asylbørn og
-unge kommer uledsagede og har stærkt
brug for både netværk og vejledning i en
sårbar og usikker tid, de kan ikke sproget
og er meget overladt til sig selv.”
Børn på kanten
Så alt i alt, har danske børn egentlig fået
det bedre de sidste 30 år? Bestemt ikke et
nemt spørgsmål med enkle svar. Der er in-

gen tvivl om, at børns trivsel, velvære og
livsvilkår i langt højere grad er kommet på
dagsordenen i dag. Generelt er der en forståelse af, at alle børn skal lyttes til, tages
alvorligt og støttes. Men hvor gode er vi
egentlig til at beskytte de børn, som virkelig er udsatte og ”på kanten”? På lovens
kant, på kanten af samfundets rand? De
børn der er kommet til landet af nød. Børnefattigdommen er støt stigende i et velfærdsland som Danmark. Ubærlige sager
om mistrivsel og misrøgt dukker desværre
jævnligt op i medierne. Hvad er det, der går
galt her? Hvorfor opdages og reageres der
ikke i tide med rette hjælp til disse børn?
Hvad med de ydre samfundsvilkår, som har
ændret sig de sidste 30 år, hvordan har de
påvirket børnene? De sociale mediers fremtræden, mere pres på sundheds-, dagtilbuds- og skoleområdet. Heldigvis er der da
også mange gode kræfter både professionelt og i civilsamfundet, som kæmper børnenes sag med gode indsatser. Men i det
store og hele er der stadig lang vej endnu.
Vi har spurgt to bogaktuelle forfattere
og debattører på børneområdet. Forskeren
Thomas Gitz-Johansen og udsatte børns
forkæmper og talskvinde Lisbeth Zornig
om dette. Nu er det 30 år siden, vi vedtog
børnekonventionen - Har danske børn
egentlig fået det bedre de sidste 30 år?
Hvorfor - hvorfor ikke?
Thomas Gitz-Johansen: ”Der er børnepsykologiske eksperter og forskere, der har
mere viden om dette. Men jeg ved, at normeringerne i vuggestuer og børnehaver er
blevet dårligere de seneste årtier, så der i
dag er flere børn pr. voksen end for 10 og
20 år siden. Så vidt jeg ved, er der desuden
flere statistikker og undersøgelser, der peger i retning af, at der i dag er en relativ høj
grad af mistrivsel blandt børn og unge, og
det er meget vigtigt, at vi tager dette alvorligt.”
Lisbeth Zornig: ”Ja, de mange børn har
fået det bedre. Børn høres mere og ses som
selvstændige individer, der skal behandles
individuelt. Men der er også de få børn dem fra udfordrede familier - somme tider
også med anden etnisk baggrund. Dem får
vi stadig ikke for alvor fat på. Det kræver
en proaktiv en til en-indsats helt ude i familierne, for de kommer ikke nødvendig af
sig selv og beder om hjælp”.
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Det åbne dagtilbud

OG BIBLIOTEKET

Af Annie Christensen og Annette Harlis Thorgård

Det åbne dagtilbud har blikket rettet mod lokalmiljøet og dets læringspotentiale, og børnebibliotekerne er oplagte samarbejdspartnere i den sammenhæng. Børnebibliotekerne kan
spille aktivt ind ved at etablere læringsmiljøer lokalt, og de har materialerne, fagligheden
og ressourcerne til at byde ind med korte forløb både ude i daginstitutionerne og inde på
børnebibliotekerne. I kraft af deres rammer er de også relevante arenaer for inspiration,
oplevelser og læring for både børn og deres voksne.
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I artiklen bevæger vi os hen på børnebiblioteket og ud i daginstitutionen. Men lad
os først besøge en rigtig billedbog.
Bogen er et godt udgangspunkt
Felix har meget store øjne, der sidder uden
på ansigtet som to bordtennisbolde. Han har
en stor mund med mange synlige små tænder, og så har han form som en tyk, firkantet mus, der står oprejst på bagbenene. Felix´ øjne vender mod himlen, og han smiler
begejstret. Han har fået en idé. Han vil lege
dåseskjul, men hvem skal han lege det med?
Felix er, ud over navnet på en firkantet
mus med udstående øjne, titlen på en billedbog af Julie Østergaard. I bogen, og i enhver leg, børn har i hverdagen, kredser tematikken om forholdet mellem fantasi og
virkelighed. Felix går ikke så elegant til opgaven med at vælge legekammerater. Han
tror, at han kan tillade sig at tage dem til
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casting, og de ender med god grund med
at vende ham ryggen.
Billedbogen er et eminent medie til at
bringe hverdagens tematikker i spil uden
nødvendigvis at give direkte handlingsanvisninger på, hvordan man eksempelvis aftaler at lege. Bøger er fælles fortællinger,
der kan leges videre på. De giver råstof til
lege samt mange mulige åbninger for dialog mellem børn og voksne og anledninger
til at skifte perspektiv fra ”her og nu” til ”der
og da” - til abstrakt tænkning og samtale.
Sprogindlæring har sit udspring i fælles opmærksomhed. Der er intet sprog, der er givet i sig selv, da forholdet mellem genstand
og begreb er arbitrært. Barnet har derfor
brug for at få forholdet mellem ord og genstand koblet - og gentaget mange gange.
Barnet er på et enormt arbejde for at få
sproget på plads, men heldigvis kan vejen
derhen gøres rig på lege, fysisk bevægelse,

gode historier, oplevelser, skabende aktiviteter, højtlæsning, samtaler og meget mere.
Læringsmiljøet henne om
hjørnet og på vejen dertil
En udflugt til børnebiblioteket er en oplagt
mulighed for at finde sprog i hverdagens
rutiner. Der findes tekst og sprog overalt,
og det handler om at gøre det synligt for
børn i de omgivelser, de færdes i. En dagligdags gåtur kan forvandles til en sprog
stimulerende aktivitet, hvis der fx bliver
talt om skilte, tegn og symboler undervejs.
Børnebiblioteket er fyldt med gode historier og ting at gå på opdagelse i, både i de
ydre rammer og i alle de historier, der findes i billedbøgerne. Her er der rig mulighed
for at blive inspireret til leg og læring samt
at opdage og integrere nye ord og begreber
i ordforrådet. Bettina Madsen, der er pædagog i Den integrerede Institution Nord-

lys, fremhæver biblioteket som et sted, hvor
børnene selv kan gå på opdagelse og sætte aktiviteter i gang:
”Der er plads til, at børnene kan lege, tegne og læse bøger. Dette er især vigtigt for
de tosprogede børn”.
Aarhus Bibliotekerne har mange forløb
målrettet dagtilbuddene, hvor både hjernen
og kroppen skal bruges. Aktiviteterne spænder fra stop motion-workshops, hvor der kreeres små tryllefilm, og monsterskattejagte
til sproglege og forfattermøder, hvor børnene får styrket deres ordforråd og sproglig
opmærksomhed gennem rim- og ordlege.
Fælles for aktiviteterne er, at de understøtter læreplanstemaerne og tager udgangspunkt i gode fortællinger, hvor børnene skal
være aktive og spille med. Der er fokus på
børnenes fantasi, sprog og bevægelse, når
de besøger børnebiblioteket, og det er væsentligt at få kroppen og sanserne med, da
børn koncentrerer sig og husker bedre, hvis
de rører sig og leger med undervejs.
Det selvejende dagtilbud Børnely har deltaget i byggeworkshoppen Hvor bor bøgerne? De besøgte børnebiblioteket med 8 børn
og 2 pædagoger til et halvanden-times forløb, hvor der blev talt om det at læse, og i
hvilke rum man kan lide at læse, og bagefter byggede børnene hver et rum, hvor bøger og læsesituationer var i fokus. Pædagog
Birgitte de Linde fortæller om besøget:
Det er dejligt at skulle gå efter noget. Jeg
synes, det er godt for børnene at komme ud
og blive udfordret i andre sammenhænge,
for der er mere oplevelse i det, når vi kommer
ud af huset. Det er rart at komme ned til et

rum, hvor der er plads til fordybelse uden
forstyrrelse. Man bliver også selv inspireret.
Men det kan også være en idé at få biblioteket til at slå vejen forbi.
Læringsmiljøet på hjul
Mange biblioteker gør det allerede, og Aarhus Bibliotekerne gør det nu på tredje sæson. Biblioteket kommer med budcyklen
Mobiblioteket og etablerer et lille tema-univers i daginstitutionen, hvor bøger spiller
en relativ stor rolle, men også mange forskellige slags konkreter.
Pædagog Bettina Madsen siger følgende
om biblioteksbesøgene i daginstitutionen:
”Det, biblioteket kom med, indeholdt så
mange forskellige elementer, som understøttede vores arbejde med læreplanstemaer herunder særligt sprogarbejde. Det er en
gave for både børn og personale, at der kommer andre og arbejder med vores børn, og
at de kommer gentagne gange, så børnene
får en tillid til og genkender personalet, når
de kommer på biblioteket”.
Temaet, der henvises til, er kriblekrable
og med i cyklen var blandt andet: lupglas,
en avisartikel om en faldlemsedderkop, en
fagtesang Ad der er fluer, fluesmækkere
og små fagbøger med mange billeder, som
kunne illustrere, hvordan de små dyr ser
ud, opfører sig osv. Forløbet tog en time, og
der deltog 6 børn og en voksen.
Billedbogen om Felix har ikke været med
på tur, men havde den, så ville den måske
have afstedkommet et forløb om lege og
legekammerater. Højtlæsningen ville sandsynligvis være blevet suppleret med, at der

Det afgørende
for biblioteket er,
at børnene selv er akti
ve og kommer i gang
med at fortælle, spørge
og lege. Bøgerne, der
anvendes, bliver i daginstitutionen og kan
genlæses og kigges i
efter behov.

blev leget dåseskjul, at der blev leget en
leg, som en af børnene havde fået idéen til,
og at der var blevet bygget en disk a la den,
Felix bruger til sin casting osv.
Det afgørende for biblioteket er, at børnene selv er aktive og kommer i gang med
at fortælle, spørge og lege. Bøgerne, der
anvendes, bliver i daginstitutionen og kan
genlæses og kigges i efter behov. Og så er
det fantastisk, at børnene i tilgift også kommer til at føle sig tættere knyttet til deres
lokale bibliotek og bibliotekspersonale, så
de gode samtaler kan fortsætte.
Det åbne dagtilbud
rummer et stort potentiale
Det åbne dagtilbud er en rigtig spændende ide, set fra bibliotekets perspektiv, der
er mange, som kan være med til at støtte
op om daginstitutionernes arbejde omkring
børns læring. Men som hos Felix så er det
selvfølgelig ikke gjort alene med en god ide
– der er brug for, at nogen vil være med og
kan se mulighederne.
Heldigvis har daginstitutioner og biblioteker en lang og god tradition for at arbejde sammen, og nu er der en oplagt anledning til at komme frit frem og udveksle
ønsker, behov og muligheder med hinanden. Kontakt jeres lokale børnebibliotek og
hør, hvad de kan tilbyde.

Annie Christensen er uddannet bibliotekar DB og
arbejder som børnebibliotekar på Hovedbibliotek på
Dokk1 under Aarhus Bibliotekerne.
Annette Harlis Thorgård er uddannet bibliotekar
DB og arbejder som børn- og ungekonsulent i Aarhus Bibliotekerne.
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ANMELDELSE

I historien bliver Nanna heldigvis hjulpet,
fordi der er voksne, der lytter, hjælper og
handler. Og sådan skulle det være i alle de tilfæl
de, hvor børn bærer på hemmeligheder, som gør
ondt i maven, og som de ikke burde have.

FOTOS: MIKAEL LINDHOLM

Af Sanni Maria P. Korsgaard

Børnebøger hjælper med at skabe
fortrolige rum mellem børn og voksne

Titler: Hemmeligheder & Nanna
på bjørnehjem
Forfattere: Lisbeth Zornig & Freja
Emilie Palsgaard Andersen
Illustrator: Bolette Thygesen
Omfang: hhv. 45 og 42 sider
Pris: 249,- pr. stk.
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Der findes gode hemmeligheder og dårlige hemmeligheder. Lisbeth Zornig og hendes datter Freja Emilie Palsgaard har skrevet to børnebøger, som henvender sig til
de 4- til 7-årige. Bøgerne er tænkt som almindelige oplæsningsbøger med en sød
historie om de to bjørnevenner Nanna og
Samson, der går i bjørnehave. Der er temaer som venskab, at blive uvenner og venner igen, at være bekymret for sin bedste
ven m.m. Men det er også særlige bøger
skrevet med det pædagogiske formål at
skabe et fortroligt rum mellem den voksne, der læser, og barnet eller børnene. For
i Hemmeligheder fortæller Nanna til Samson, at hun ikke kan lide at besøge sin far,
fordi han gør noget ved hende, hun ikke
kan lide. I historien bliver Nanna heldigvis
hjulpet, fordi der er voksne, der lytter, hjælper og handler. Og sådan skulle det være i
alle de tilfælde, hvor børn bærer på hemmeligheder, som gør ondt i maven, og som
de ikke burde have.
I Nanna på bjørnehjem kommer Nanna
på bjørnehjem og finder ud af, at det ikke
er et sted med tremmer for vinduerne, med
en ond forstanderinde og sovesale. Her
nedbrydes myterne om børnehjem, og i fortællingen kommer Samsun på besøg hos
Nanna og ser, at hun har det godt og rart
på bjørnehjemmet.
Begge bøger er meget gennemarbejdede og bl.a. gennemprøvede af pædagoger
i Aarhus Kommune. Der er forord, vejled-

ning og efterskrift, som bør læses grundigt, inden man går i gang.
Bolette Thygesens illustrationer, tegnet i
jord- og naturfarvede akvareller med de udtryksfulde bjørne, understreger stemningen
og lægger op til at tale om følelser, venskaber og børnenes egne oplevelser. Med disse
bøger har vi et vigtigt pædagogisk redskab
til at skabe mulighed og rum for gode snakke og fortrolige dialoger med børnene.
Om bøgerne siger Lisbeth Zornig selv:
Hvordan er det mest optimalt at bruge bøgerne?
”Bøgerne kan læses på flere måder: Dels
som to helt almindelige børnebøger om de
to bedste venner i Bjørnehaven, Nanna og
Samson. Dels som et pædagogisk værktøj
i forhold til at få talt om de store følelser og
de svære ting. Dels som led i den dialogiske
læsning, der i forvejen er en del af hverdagen i en børnehave. Og dels som en del af
børns dannelse i forhold at vide, at andre
børn kan vokse op på andre måder."
Hvad syntes du er det vigtigste at vide som
fagperson, inden man går i gang med at læse
bøgerne?
"Vejledningen bør læses grundigt inden.
Der skal afsættes god tid - også til samtaler undervejs. Og så skal man være forberedt på, at man kan blive betroet store hemmeligheder, som man måske bliver nødt til
at handle på."

BESTYRELSESMEDLEM

Mød et

BESTYRELSESMEDLEM
Hvor er du bestyrelsesmedlem henne?
I Børnehuset Lillekilde i Valby, de sidste 3
år har jeg været formand. Jeg har mit tredje barn ”igennem” institutionen nu og har
derfor haft min gang i institutionen i knap
10 år.
Hvorfor er du aktiv i dit barns
dagtilbudsbestyrelse?
Oprindeligt var jeg nysgerrig i forhold til at
lære institutionen bedre at kende ”indefra”.
Hvorfor gjorde de, som de gjorde? Både pædagogisk, men også drifts- og ledelsesmæssigt. Jeg ville også gerne vise ved min tilslutning til bestyrelsen, at jeg gerne ville
hjælpe til ved forskellige arrangementer,
når der var behov for det. Det er der dog
heldigvis også mulighed for uden at være
medlem af bestyrelsen, fx ved de årlige arbejdsweekender, hvor stort og småt, som
trænger til en ekstra rengøring eller opfriskning, bliver klaret i samarbejde mellem
personale og forældre.
Hvad giver det dig at være
bestyrelsesmedlem?
Et løbende indblik i institutionens pædagogiske tilgang med udgangspunkt i de
pædagogiske læreplaner. Desuden får man
et indblik i, hvad der er af udfordringer med
nye tiltag omkring drift, personale, en børnegruppe eller arrangementer, men især
en fornemmelse af Lillekildes leder Mariannes og personalets visioner og fremtidige planer for institutionen. Og det er aldrig
trættende (Marianne er altid fuld af gode
ideer). Der er sket flere store ændringer og
udvidelser af institutionen (fysisk og i antal
børn) igennem årene, hvor jeg har været
med, og det har været rart at kunne komme
med tilbagemeldinger til lederen og personalerepræsentanterne ud fra et forældre-

perspektiv på, hvordan en ide/plan lyder.
Hvad der kan bekymre og begejstre. Jeg er
dog gang på gang blevet overrasket. Ting,
som jeg og de andre forældre i bestyrelsen
har syntes, lød som en virkelig god ide, fx
tidligere indmelding af ferie, så der kan
være bedre planlægning af personaleressourcer, er blevet mødt med ”protester” fra
andre forældre, da det er svært for dem at
have viden om deres ferie i god tid. Så jeg
er blevet mere ydmyg i mine generelle udmeldinger, fordi det er blevet tydeligt for
mig, hvor mange forskellige familier med
vidt forskellige holdninger, der er samlet i
en daginstitution.
Det er også fedt at høre om de pædagogiske overvejelser bag det, som personalet
beslutter at bruge tiden på sammen med
børnene. Hvordan de har øje for alle dele af
barnets læring og oplevelse i fx en garderobe-situation, hvor børnene via samtale
og leg lærer både ord for tøj/sko, motoriske
færdigheder, når de tager tøjet på selv, og
sociale færdigheder, når de skal give plads
til vennerne ved siden af eller har brug for
hjælp med en lynlås.

Ida Lichtenstein Jørgensen

Hvad har I arbejdet med i
bestyrelsen for nylig?
Ud over information om pædagogiske overvejelser omkring løbende projekter har vi
drøftet institutionens forhold og ageren på
de sociale medier, persondatalovens betydning for institutionens praksis og medarbejdernes ansættelsesforhold (det sidste
er noget, som der fra Københavns Kommune kom nye retningslinjer for). Endelig er
der nye spændende tiltag på vej, men det
kan jeg ikke sige mere om lige nu …
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Af Bjarne W. Andresen, redaktør i DLO

Til daginstitutioner, bestyrelser

FOLKEMØDET

Temanummer

om børn i sorg
Bøger i stakkevis
– børnebøger og fag
bøger
Har Danmarks

børn fået det bedre?
der sker i din organisation, DLO.
Vi har også allerede
planer for de temanumre, der kommer i
2020. Foreløbigt planlægger vi temanumre om dannelse og om børn
med særlige behov.
Planer kan ændres, og vi arbejder på at gøre
bladet så aktuelt og relevant som muligt. Derfor er det altid ”med ret til ændringer”, når vi fx
melder temaer ud så lang tid i forvejen.
Hvis du har kommentarer eller forslag, ris
eller ros til bladet, er du velkommen til at skrive til dlo@dlo.dk eller direkte til redaktøren på
boernshverdag@bjarnewandresen.dk.

Folkemødet- djøfisering
Daginstitutionsområdet er de senere år underlagt mere komplekse regelsæt og stadig mere intens kommunal styring. Noget af den administrative styring kan være
velbegrundet, men den kan også tage væsentlig tid fra kerneopgaven. Daginstitutionsområdet er samtidig presset af besparelser og dårlige normeringer.
Daginstitutionernes Landsorganisation, DLO, inviterer til en seriøs og underholdende debat på Folkemødet 2019 om, hvad der karakteriserer nyttige dokumentationskrav, der giver bedre daginstitutioner, og hvor djøfiseringen af området kan
tage overhånd:
Bedre dagtilbud – mere kommunal
styring eller mere tid til børnene?
Debatten kickstartes af et humoristisk indspark fra komikeren Per Helge Sørensen,
der giver udpluk fra sit populære satireshow ”DJØF med Løgn 2”. Showet handler
om en embedsmand i dagtilbudsafdelingen i en kommunal forvaltning, der kæmper med krydspresset fra karrieredrømmene, privatliv og sund fornuft og ender
med at indgå et usædvanligt partnerskab med lederen af en lille, lukningstruet institution.
Deltag i debatten på Folkemødet fredag den 14. juni 2019 kl. 10.30.

FOTO: COLOURBOX
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Hvad kan du vente af
Børns Hverdag?
Dette nummer af Børns Hverdag er et temanummer om sorg. I et temanummer kan vi gå
i dybden og beskriver et bestemt tema fra forskellige vinkler. Vi sigter efter, at ca. hvert andet nummer af Børns Hverdag er et temanummer. Sidste år var temaerne legepladsen, den
styrkede læreplan og forældresamarbejde. I år
planlægger vi at lave tre temanumre:
	Et temanummer om børn i sorg, som du sidder med her.
	Et temanummer om børneperspektiv, som
udkommer uge 33.
	Et temanummer om skoleparathed/overgange, som udkommer uge 48.
Alle seks årlige udgivelser af Børns Hverdag
har artikler om aktuelle emner og om, hvad

og forældre

Folkemødet
- inklusion
Alle daginstitutioner oplever fra tid til anden udfordringer med børn med en diagnose, både i forhold til valg af pædagogiske
greb, i forhold til den samlede børnegruppe
og i forhold til samarbejdet med kommunen
om støtte – og går daginstitutionen nye veje,
kan der også blive særlige spørgsmål ved
tilsyn.
DLO, FOBU og Gentofte børnevenner inviterer nu i fællesskab til debat på Folkemødet 2019 om netop daginstitutionernes muligheder for at udvikle nye veje til at
understøtte børn med diagnoser:
Inklusion af børn med diagnoser
– nye muligheder i daginstitutionerne?
Som case i debatten inddrages Gentofte børnehaves erfaringer med ABA-metoden og
Huset for Inklusions arbejde med at udvikle netop denne metode i dagtilbud.
Deltag i debatten på Folkemødet fredag
den 14. juni 2019 kl. 15.
Læs også mere i næste udgave af Børns
Hverdag om Huset for
inklusion og arbejdet med ABA.
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DLO – DIN PARTNER

i bestyrelsesarbejdet og i ledelsen
Hos DLO kan du som bestyrelsesmedlem altid få sparring til bestyrelsesarbejdet og samarbejdet med ledelsen. Konsulent Thinne Nielsen sidder klar på 70 27 55 20 hver dag
09.30-14.30.
Bestyrelsesmedlemmer kan også komme på et kort men fokuseret DLO-kursus, hvor
vi gennemgår dagtilbudslovens krav til bestyrelsens arbejde, økonomi, vedtægternes
betydning, værdibaseret ledelse og gode principper for samarbejdet med lederen.
Kurset er både for nye bestyrelsesmedlemmer og for garvede bestyrelsesmedlemmer,
der ønsker at holde sig ajour med nyeste lovændringer:
Introduktion til bestyrelsesarbejdet
Vanløse den 8. maj 2019 kl. 19-21
Slagelse den 10. september 2019 kl. 19-21
Kolding den 24. oktober 2019 kl. 19-21
Skive (dato oplyses senere) kl. 19-21
Odense den 26. november 2019 kl. 19-21
Ønsker I, at kurset afholdes kun for jeres bestyrelse med fokus på jeres aktuelle situation, kan I bestille et kursus hos DLO til kr. 2.995,- ex. moms. Tid og sted aftaler vi, så det
passer ind i jeres muligheder.

Som selvejende institution kan der opstå overvejelser om at opsige driftsoverenskomsten med kommunen og blive godkendt som privat leverandør. Her er der også altid mulighed for sparring i DLO.
DLO afholder et særligt kursus om netop overgangen fra selvejende med driftsoverenskomst til godkendelse som privat leverandør. Få overblik over, hvad mulighederne er,
og få gode råd med hjem til den videre proces, når I skal beslutte ny ejerform, værdier,
forældresamarbejde og meget mere:

DLO
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AL HENVENDELSE TIL : DLO, Høffdingsvej 34, 2500 Valby

Fra selvejende til privat?
Odense den 6. november 2019 kl. 19-21

