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Af Peter Grevsen, formand

Det sker i DLO
Ledelse i den private institution
DLOs årlige dag for private daginstitutioner om de særlige ledelsesmæssige udfordringer i at drive
”eget hus”, herunder ledelsesperspektiver, netværk og økonomi.
Målgruppe: Ledere, souschefer
og nøglemedarbejdere i private
institutioner
Odense: 30. august 2019 kl. 10-16
Introduktion til
bestyrelsesarbejdet
Hvad er bestyrelsens ansvar, hvordan kan bestyrelsen samarbejde internt, og hvordan skal arbejdsdelingen være til daglig ledelse? Få en
kvalificeret introduktion til arbejdet i
selvejende institutioner, med plads til
spørgsmål. Kurset kan også være relevant for garvede bestyrelsesmedlemmer, som ønsker at blive opdateret på den seneste udvikling på
området.
Målgruppe: Nyvalgte og garvede
bestyrelsesmedlemmer, ledere.
Underviser: Thinne Nielsen.
Slagelse: 10. september 2019
Kl. 19-21.
Odense: 26. november 2019
kl. 19-21.
Temaaften om kommunikation
i øjenhøjde
God kommunikation kan være altafgørende for at højne trivsel, mindske
stres og skabe mere effektivt samarbejde for leder og personale. Hør
mere om, hvordan de to modeller
”Det personlige jeg” og ”Det professionelle jeg” kan medvirke til at få
igangsat en ny ”vi-kultur” med fælles
sprog og tilgang til børn og forældre.
Målgruppe: Ledere og souschefer,
pædagogisk personale.
Underviser: Anne Galan, relationscoach og organisationskonsulent.
Esbjerg: 17. september 2019
kl. 17-20.

Behov for bedre
normeringer
og ca. 20.000 flere
dagtilbudspladser i 2022
Fra 2019 stiger børnetallet for de 0- til 2-årige og de 3- til 5-årige. Og stigningen
fortsætter i adskillige år fremover.
I de seneste år har kommuner kunnet skaffe flere pladser til de 0- til 2-årige ved
at omdanne børnehavepladser til vuggestuepladser, da der har været en stagnation i børnepladser, men nu stiger begge børnegrupper meget i årene frem. De 0til 2-årige med 8.000 børn og de 3- til 5-årige med 12.000 børn. Det opgør www.
bureau2000.dk.
Samtidig er det nødvendigt med et løft af antal pædagoger i daginstitutionerne.
De to forhold giver kommuner en udfordring. Vil politikerne have kvalitetstilbud,
bliver de også nødt til at investere, så arbejdet ikke kun bliver råpasning.
Udfordringen skal løses, så børnene kan gå i en kvalitetsinstitution, hvor det enkelte barn oplever nærværende voksne og får en styrket sproglig og social udvikling.
Gode daginstitutioner er en investering i børnenes livsmuligheder, og jo tidligere investeringen gennemføres, des større er
det samfundsmæssige afkast.

Vil politikerne
have kvalitetstilbud,
bliver de også nødt til at
investere, så arbejdet ikke
kun bliver råpasning.

Vi har valgt i vores samfundsmodel, at 88 procent af de 3- til
5-årige skal gå i en daginstitution. På europæisk plan kun
overgået af Island. Og når det
gælder børn under tre år, ligger vi helt i top. Vi har valgt et samfund, hvor mor og
far kan komme hurtigt tilbage på arbejdsmarkedet. Ikke for børnenes skyld, men
for samfundets skyld.
Derfor opfordrer DLO kommunerne til at styrke drøftelserne med de private og
selvejende daginstitutioner med henblik på løsning af de kommende udfordringer. Der skal oprettes flere selvejende institutioner med driftsoverenskomst eller
uden (godkendt som privat daginstitution), og de nuværende skal have lov at udvide de fysiske rammer.
Tak til jer pædagoger og ledere for det daglige engagement og pædagogiske virke i en tid, hvor vi skal holde fokus på fællesskab, lighed og tillid.
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Hvor skal jeg rette
min frustration hen

når økonomien bestemmer over pædagogikken?

Af Signe Rekve

Der er et misforhold i kommunikationen mellem felterne på det pædagogiske
område, hvilket jeg har arbejdet med de seneste ti år - som pædagog, som
afdelingsleder, som souschef, på specialområdet og nu som institutionsleder.

Jeg har været institutionsleder i godt et år
nu, og det er lige dele fabelagtigt og frustrerende. Jeg er som faglig leder meget tæt
på praksis, organiserer det faglige arbejde,
er tovholder på alle børn med særlige behov, bruger meget tid på faglig sparring

goger, psykologer, pædagogiske konsulenter og eksterne samarbejdspartnere fortæller os, at vores faglige niveau er højt og
en fornøjelse at samarbejde med. Det er
vigtigt og altid en målsætning at score grøn
i det årlige pædagogiske tilsyn, men vores

Jeg er ikke et øjeblik i tvivl om, at vores måde
at arbejde med børnene på er rigtig. Vi har
glade børn i trivsel og udvikling, en meget tilfreds
forældregruppe og en utrolig lang venteliste.
Hvorfor tier jeg så ikke stille? Alt er jo perfekt!
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med personalet og er optaget af at skabe
fælles viden, dokumentation og fagsprog i
personalegruppen. Jeg arbejder på at styrke det faglige fællesskab. Vi har en struktureret organisering af praksis, vi deler børnene op i mindre grupper, har overordnede
planlagte temaer, visuel planlægning på
alle stuer og forberedelsestid hver anden
uge, og vi arbejder dokumenterende med
pædagogisk udvikling som det håndværk,
vi er så stolte af.
Samarbejdspartnere
roser institutionen
Vi høster som institution mange roser for
vores arbejde. PPRs logopæd, støttepæda-

vigtigste parameter er vores børn og familiers glæde og tryghed fra kl. 6.30 til 17 hver
evig eneste dag. Og derfor er jeg ikke et øjeblik i tvivl om, at vores måde at arbejde med
børnene på er rigtig. Vi har glade børn i trivsel og udvikling, en meget tilfreds forældregruppe og en utrolig lang venteliste. Hvorfor tier jeg så ikke stille? Alt er jo perfekt!
Vi er - eller var - 23 pædagogisk ansatte til 113 børn, der hver dag gør os umage
for at skabe god tid, omsorg, udvikling og
nærvær for hvert enkelt barn. ”Var” fordi
jeg har været nødt til at afskedige en medarbejder pr. 31. december 2018. Anbefalingen er endda, at jeg helst skal fyre to for at
skabe luft i økonomien. Vi er gået ud af

2018 med et økonomisk underskud. Det er
bl.a., fordi jeg har haft en fast vikar ansat,
så børnene ikke skal opleve nye ansigter
hver uge. Det kunne forsvares økonomisk
ved, at jeg så ikke skulle bruge løse vikarer.
Der er dog ofte sygdom i en daginstitution,
som også rammer de voksne. Er der mere
end tre voksne væk fra huset, ringer jeg til
en af vores faste vikarer. Det er ikke godt
for økonomien, men børnene er mit ansvar,
og det er uforsvarligt ikke at have voksne
til at varetage deres behov. Jeg ved dog, at
jeg ved at vægte børnenes behov skubber
et underskud foran mig.
Alternativer til afskedigelser
Jeg kan til gengæld arbejde aktivt på at sikre en struktur, der gør det nemt at være vikar og voksen generelt i huset, så børnene
ikke mærker uro eller forandring.
Jeg valgte fx også at modtage ét barn på
hver stue hver 14. dag i indkøringsperioden, så hver familie kunne falde godt til.
Jeg kan nu i bagklogskabens klare lys se, at
jeg burde have kørt mange flere børn ind
ad gangen. Det må jeg desværre gøre anderledes denne sommer, hvor der ovenikøbet tilbydes feriepasning i en anden institution end vores.
For at holde budgettet har jeg kørt et
skrabet år. Eksempelvis har vi ikke renoveret hverken vores legeplads eller de gamle
badeværelser, der trænger gevaldigt. Jeg
har ingen souschef, afdelingsledere eller

Signe Rekve er pædagog, cand. pæd. og selvejende institutionsleder. Tog en kandidatgrad i pædagogik lige efter seminariet med speciale i kommunikationsforholdet mellem lovgivning, forvaltning og
praksis med udgangspunkt i de pædagogiske læreplaners evalueringsbegreb. Beskriver sig selv som
”pædagogisk fagnørd med hud og hår, som har en
meget klar holdning til, hvad høj faglighed er”.

teamkoordinatorer. Jeg holdt sommerfesten
i egen have og personalet betalte selv for
deres julefrokost. Alle foredragsholdere har
holdt foredrag hos os gratis, fordi de synes,
vores projekt er relevant. Vores møbler er
gamle, og alt, hvad vi har fået i det forgangne år, er arvet. Vi har kigget på børnenes
madretter og skåret ned på bl.a. den dyre
fisk og økologi. Vi har sparet på rengørin-

gen og lukket telefonnumre - kort sagt,
hver en sten er vendt for at skrabe mest
muligt sammen til de pædagogiske kræfter.
Vi har holdt mange budgetanalysemøder i bestyrelsen, med regnskabsafdelingen og med forvaltningen. Til sidste bestyrelsesmøde i 2018 blev det så besluttet, at
vi går ind i 2019 med en mand færre på hol-

Det bliver også snart mine medarbejdere
med skilte: ”Alene med 14 børn kl. 14”.
Politikerne hører dem ikke, hvis de står alene. Det
er jo os ledere, der har besluttet, at de skal være
det, så lad os råbe med. Det er ikke pædagogernes
valg - det er os ledere, der bliver nødt til at prioritere
økonomi over pædagogik.

det. Konsekvensen ved det er, at der tre
gange om ugen vil være en voksen alene
til frugt om eftermiddagen til 14 børnehavebørn - hvis der vel at mærke ikke er nogen syge. Hvis det ikke får os i mål, skal vi
gå én medarbejder mere ned. Konsekvensen af det vil være, at vi nedlægger vores
skolegruppe. Skolegruppen som har fået
så meget ros internt og eksternt, at den
skoleleder, vi samarbejder tættest med,
kontaktede forvaltningen for at rose os efter et møde og en rundvisning hos os.
Besparelser har konsekvenser
Hvad er det, jeg ikke har forstået? Jeg læser op på ny forskning, jeg søger viden og
indsigt bl.a. ved at sidde i daginstitutionsnetværk og implementeringsgruppe, jeg
spiller med åbne kort og er alle mine valg
bevidst. Jeg inddrager personalet i løsningsforslag og prioriterer tilsyneladende rigtigt
pædagogisk, men ønsket om at leve op til
de økonomiske krav gør, at jeg tager forkerte beslutninger i forhold til børnenes
behov. Jeg oplever, at der mangler sammenhæng mellem pædagogiske tilsyn, de dertilhørende kvalitets- og supportsamtaler
og økonomiske handleplaner.
Hvordan skal disse politiske besparelser
- og de kommende enorme effektiviseringskrav til børne- og ungeforvaltningen fra
statsligt hold - kunne gennemføres uden
at gå på kompromis med den pædagogiske
kvalitet, som jeg ligeledes måles på?

Børns Hverdag 3 2019
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Hvordan skal disse politiske besparelser - og de kommende
enorme effektiviseringskrav til børne- og ungeforvaltningen
fra statsligt hold - kunnegennemføres uden at gå på kompromis
med den pædagogiske kvalitet, som jeg ligeledes måles på?

Det føles, som om jeg er målestok for en
intern politisk konflikt – for det er jo ikke
min lokale forvaltning, der selv fordeler pengene;
de forvalter dem, og de gør deres arbejde
fremragende.
Det føles, som om jeg er målestok for en
intern politisk konflikt – for det er jo ikke
min lokale forvaltning, der selv fordeler
pengene; de forvalter dem, og de gør deres
arbejde fremragende. Jeg oplever en lokalforvaltning og et fagligt center, der i den
grad står i mit pædagogiske ringhjørne, og
som vil gøre, hvad de kan for at støtte op
om vores arbejde. Hvordan undgår jeg, at
afstanden mellem felterne øges, så vi fortsat kan arbejde med børnene som fælles
fokus?
Lederne skal tage del i ansvaret
I den offentlige debat bliver pædagogerne
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ofte fremhævet som dem, der handler forkert i forhold til lovgivningen. Jeg vil gerne
have lederne med i debatten. Vi ser pædagoger stå med skilte om normering på Facebook. Det bliver også snart mine medarbejdere med skilte: ”Alene med 14 børn kl.
14”. Politikerne hører dem ikke, hvis de står
alene. Det er jo os ledere, der har besluttet,
at de skal være det, så lad os råbe med. Det
er ikke pædagogernes valg - det er os ledere, der bliver nødt til at prioritere økonomi over pædagogik.
Der er for ofte for langt mellem pædagogisk målsætning lovgivningsmæssigt,
og hvad der reelt kan lade sig gøre i prak-

sis. Konsekvensen ved dette er, at store
omkostningsfulde politiske indsatser som
småbørnsløftet begrænses af personalets
mistrivsel og manglende tid til fordybelse.
Fokus skal være på de ydre vilkår, så pædagogerne kan se, at de gør deres arbejde
godt, og at det er pædagogikkens generelle vilkår, der er under pres. For at lykkes (på
trods), skal både børn og voksne rette ind
og følge den skarpe dagsorden, planer og
struktur, som muliggør pædagogikken.
Ulempen ved visuel struktur er, at konsekvenserne bliver synlige og direkte målbare, hver gang vi sparer noget væk, og så
stiger frustrationen.
Jeg skal ikke tie
Alt ser i vores institution meget rosenrødt
ud, og jeg burde som sagt tie. Men netop,
fordi vi er en succesfuld institution, skal
jeg ikke tie. Grundene til at tie er ellers mange: Jeg har en stor forældregruppe, som jeg
handler tryghedsskabende overfor hver
eneste dag, og vi har et rigtig godt ry. De
skal ikke bekymre sig om vores økonomi de skal bare nyde at aflevere og hente deres smilende øjesten hver dag. Jeg har mange glade medarbejdere, der ville blive
utroligt utrygge af at tale om dårlig økonomi. Jeg har et rigtig godt samarbejde med
alle områder af vores lokalforvaltning, og
jeg vil meget nødigt fremstå som en modspiller, der ikke formår at få det bedste ud
af mine muligheder.
Men er det ikke mit ansvar som børnenes stemme at gøre opmærksom på de konsekvenser, besparelserne har? Hvis vi alle
bare smiler af frygt for ovenstående og får
tingene til at fungere på trods, så holder
besparelserne jo aldrig op?

POLITISK KLUMME

Af sekretariatschef Tanja Krabbe tanja@dlo.dk

VALGKAMPEN

– en unik mulighed for at styrke
fokus på daginstitutionerne
Normeringer har op til valgkampen fået
fornyet politisk fokus, og det er vi godt tilfredse med i DLO. I valgkampen har vi set
en god mulighed for at øge det fokus og i
det hele taget få politikerne til at interessere sig mere for de emner, der er virkelig
vigtige for vores medlemmers hverdag.
Pressen får de væsentlige
oplysninger hos DLO
Derfor har vi lavet en række fakta-ark, så
journalister og andre interesserede kan få

hurtigt indblik i vores område. Fakta-arkene handler blandt andet om normeringer,
om det omfattende bureaukrati på dagtilbudsområdet og om udviklingen for kommunale, selvejende og private daginstitutioner.
Du kan få
inspirationsmateriale hos DLO
Vi har også lavet forslag til spørgsmål, som
du kan stille din lokale folketingskandidat
for at sikre, at så mange folketingspolitike-

re som muligt kender til de vigtigste dilemmaer på vores område. Endelig kan du få
inspiration til høringssaver og debatindlæg,
som du kan sende til aviser og dagblade.
Få hjælp i DLO
DLO er din forkæmper for bedre vilkår for
daginstitutionerne, og vi er stolte af det.
Tag altid fat i DLOs sekretariat, hvis du har
indspark eller behov for støtte: dlo@dlo.dk.

Børns Hverdag 3 2019
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Til et møde i mar
ts mellem
Mai Mercado og
interesseorgan
isationerne
om normeringe
r var Mogens Ny
gaard
Christoffersen
fra VIVE invite
ret til at fortælle
om, hvad forskn
ingen siger om
normeringers
betydning for kv
alitet. DLO har
bedt
seniorforskere
n beskrive
sin viden.

Gode

daginstitutioner

har vi glæde af hele livet

Af Mogens Nygaard Christoffersen

Forskning viser, hvad gode normeringer kan gøre for børn og
personale. Der er forskelle på kvaliteten i daginstitutionerne,
og man kan godt pege på faktorer, som påvirker kvaliteten.

8

Den 6. april gik forældrene på gaden i 57
byer over hele landet, fordi de var reelt bekymrede for, om normeringerne og de evindelige sparekrav efterhånden var gået ud
over en forsvarlig kvalitet.
Eksperimenter er nødvendige
Hvis man vil have klarhed over, hvad normeringer, uddannelse og gruppestørrelse
betyder for kvaliteten i daginstitutionen,
så er man nødt til at gennemføre nogle eksperimenter, hvor man ser på kvaliteten før
og efter ændringerne. Det fortalte jeg Børne- og Socialministeren om, da hun i april
havde inviteret til møde om netop viden
om normeringer, som jeg har beskæftiger
mig med som forsker. Her vil jeg fortælle,
hvad forskningen siger om normeringer.
Der er nogle forskere, der har udført forsøg, hvor man kun ændrer en parameter og
derefter sammenligner eksperimentgruppen med kontrolgruppen. Det er ikke alle
ting, der kan undersøges på denne måde.
Men nogle gange kan man nøjes med at iagttage nogle såkaldte ”naturlige eksperimenter”. Et sådant eksempel kommer jeg til.
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Men først vil jeg starte med en ”hypotese”:
Der blev for en del år siden fremsat en
bemærkelsesværdig hypotese af den danske børneforsker Agnete Diderichsen. Hun
havde i en undersøgelse udtaget tre børnehaver, og ved en tilfældighed viste det
sig, at der var store forskelle i kvaliteten.
Det afgørende nye var, at børnene reagerede forskelligt på disse kvalitetsforskelle. Hendes iagttagelser viste, at de trygge
børn havde en basal selvfølelse og viljestyrke, som satte dem i stand til at insistere på kontakt. Ængstelige børn var derimod usikre og forsigtige i deres kontaktforsøg.
De havde en svagere selvfølelse, og
selvom de gjorde adskillige forsøg på kontakt, betød en dårlig kvalitet – hvor børnene af personalet mødtes med ligegyldighed og manglende nærvær – at de
svage børn blev overhørt eller ignoreret
med det resultat, at de opgav eller reagerede med resignation. Agnete Diderichsen
konkluderede, at det synes at være ængstelige børn, der er særligt udsatte i den
dårlige institution.

Høj kvalitet i dagtilbud gør en forskel
Dagpasning af høj kvalitet kan være med til
at smidiggøre mødres og fædres deltagelse
på arbejdsmarkedet og fremme børns sociale, kognitive og emotionelle udvikling. På langt
sigt kan deltagelse i en højkvalitetsbørnehave mindske kriminalitet, forbedre barnets
uddannelsesniveau og forbedre senere jobog indtjeningsmuligheder. Alt i alt peger resultaterne på, at det samfundsøkonomisk
kan betragtes som en langsigtet investering
at sende børn i højkvalitets-dagpasning.
Den hidtidige forskning kan give nogle
ganske gode ideer om, på hvilke områder
det ville være centralt at koncentrere en
indsats, hvis man ønsker at forbedre kvaliteten af dagpasningen.
Relationer betyder mest
Det er efterhånden anerkendt, at kvaliteten af interaktionen mellem voksen og barn
er den mest betydningsfulde enkeltfaktor
i børneinstitutionen for barnets udvikling.
I udforskningen af dette har man især hæftet sig ved de voksnes evne til at reagere
på og være sensitive overfor børnenes
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FAKTA
En svensk undersøgelse af 2½- til 4½-årige børn understøtter resultatet om
sammenhængen mellem normeringer og stress. Forskerne have målt øgede
mængder af stresshormonerne adrenalin og noradrenalin i børnenes urin efter
en ændret normering fra tre til fem børn pr. voksen. Den ringere normering øgede forekomsten af adfærdsforstyrrelser og konflikter og resulterede i en mindsket trivsel. Ændringen i personaletætheden havde særligt betydning for ængstelige og hæmmede børn. Den ringere normering gav samtidig en fordobling af
personalets sygefravær. Forbedringen af normeringen skete ved at tilføre en
pædagogmedhjælper i gruppen.

Det er efterhånden anerkendt, at kvaliteten
af interaktionen mellem voksen og barn er
den mest betydningsfulde enkeltfaktor i børneinstitutionen for barnets udvikling.
ytringer. Hvis de voksne reagerer prompte
og jævnbyrdigt på børnenes signaler, hvis
de voksne bidrager med udviklende alders
tilpassede aktiviteter, hvis de uddyber og
udvikler barnets sprog og lege, og hvis de
voksne er sensitive overfor børnenes følelser, så understøttes barnets kognitive,
sociale og følelsesmæssige udvikling.
En ændring af normeringerne til færre
børn pr. voksen har vist sig at gøre de voksne mere sensitive og opmærksomme, og
børnene bliver tilbudt flere udviklingsrelevante aktiviteter og lærerige lege, og børnene taler oftere med en voksen. Resultaterne ses også i børnenes sproglige og
kognitive udvikling. En højere normering
er også associeret med færre stresssymp-

tomer hos barnet samt færre adfærdsvanskeligheder og konflikter børnene imellem.
Normeringernes betydning
Mulighederne for at gennemføre kvalitet i
dagtilbud påvirkes ikke kun af normeringer, men også fx gruppestørrelse og personalets uddannelse. Mindre grupper med
højere normeringer, hvor gruppen er ledet
af en pædagog med en relevant uddannelse, giver en bedre inklusion af sårbare børn.
Pædagogerne udviser en mere varm og stimulerende adfærd og er mindre ordregivende og korreksende. Børnene er mere
engagerede i at lære noget nyt, hvilket også
afspejles i deres skoleparathedstest. Ved
større grupper med lavere normering og

uuddannet personale forfalder pædagogerne omvendt i højere grad til passive positioner med at overvåge mange børn samtidigt. Her bliver nogle af børnene mere
apatiske eller starter konflikter, og det hæmmer deres kognitive udvikling.
Ved lavere normeringer sker der også en
stigning i sygefraværet blandt personalet,
hvilket peger på, at normeringen også kan
have betydning for personalestabiliteten.
Personalets uddannelseskvalifikationer
viste en tydelig sammenhæng med deres
interaktion med børnene. I en børnegruppe, hvor personalet havde en relevant uddannelse, kunne man se, at den ledende
pædagog brugte relativt mere tid sammen
med børnene, børnene udviste bedre samarbejdsevner og udholdenhed ved opgaveløsninger og var sjældnere inaktive.
Min konklusion er, at det efterhånden er
veldokumenteret, at en forbedring af normeringerne i sig selv vil hæve kvaliteten i
dagpasningen.
Mogens Nygaard Christoffersen er seniorforsker
emeritus.
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Af Katrine Amtoft, DLO

Makerspace og 3D-print
møder hammer og søm

Hvilken rolle skal digitale værktøjer og legetøj spille i daginstitutionernes hverdag?
Børns Hverdag har mødt to daginstitutionsledere, der ser ganske forskelligt på
spørgsmålet: en first mover indenfor it og en Rudolf Steiner-leder.

10

Diskussionen om, hvilken rolle det digitale
skal spille i daginstitutioner, bliver ofte trukket skarpt op med kombattanter, der argumenterer indædt fra hvert sit ringhjørne.
Men det er nu en gang nemmere at forstå
hinanden, hvis vi faktisk taler sammen, så
Børns Hverdag har mødt to daginstitutionsledere med meget forskellige syn på det digitale og hvilken rolle, det bør spille i børns
liv. Det mundede ud i en samtale, hvor fælles træk og forståelser blev fundet, og snitfladerne mellem to vidt forskellige pædagogiske anskuelser blev tegnet op.

gitale muligheder for pædagogikken og
omgiver sig med digitalt legetøj i alskens
afskygninger. Men taler man med Bøgelys
leder, Heidi Jensen, står det hurtigt klart,
at i Bøgely er det digitale ikke tilstede, fordi det er digitalt, men kun hvis det kan noget spændende og udfordrende for hverdagspædagogikken. Og er der noget, det
digitale ikke skal, så er det at distrahere og
forstyrre fællesskabet, som en forældretelefon kan gøre, hvis den ringer, mens man

Sluk mobilen
Ved indgangsdøren til Børnehuset Bøgely
hænger en seddel med beskeden til forældre, der kommer for at hente deres børn:
Sluk mobilen, du er på vej til dagens vigtigste møde – med dit barn. En iøjnefaldende
besked i en institution, der afprøver nye di-

Noget af det, vi prøver at opfordre forældre
til, er at dosere den tid, hvor børnene bare er
passive forbrugere, som de bliver derhjemme, hvor
iPad’en eller fjernsynet er noget, man bliver sat til.
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fx sidder i garderoben og snører sko og fortæller om dagen, der er gået.
Sanglege under æbletræet
eller samling på stuerne
Kirstine Enggaard er leder af Stjernedalen,
en selvejende Rudolf Steiner-institution,
der ligger i en gammel have tæt på Lyngby Sø. Her er plads til 23 børnehave- og
vuggestuebørn, som boltrer sig udenfor
året rundt, samt et ukendt antal kaniner,

Kirstine Enggaard (tv) og Heidi Jensen (th)

FOTO: KATRINE AMTOFT

Jeg har været meget optaget af at se
på, hvor det digitale-teknologiske
giver mening, og hvordan det kan bidrage til
også at udvikle børnene.

Stjernedalen

høns og katte, som børn og forældre er med
til at passe. I Stjernedalen mødes man hver
morgen kl. 9 under det gamle æbletræ for
at lege sanglege og hilse hinanden godmorgen, inden dagens dont for alvor begynder.
Det er ganske anderledes forhold end i Børnehuset Bøgely, en kommunal institution
i Værløse med plads til i alt 100 vuggestueog børnehavebørn. Nærheden til skov og
natur har de to institutioner til fælles, mens
størrelse, måden at strukturere hverdagen
på, og hvordan de anskuer det digitales rolle i barnets udvikling adskiller dem.
Det digitale udstyr skal give mening
Heidi Jensen fortæller om Bøgelys vej mod
at arbejde med digitalt legetøj i en pædagogisk sammenhæng: ”Det startede med,
at vi var med i sådan et mini-maker-projekt. Det var et forskningsprojekt, der gik
ud på at udvikle pædagogikken omkring
det teknologiske legetøj. Så først modtog
vi en hulens masse teknologisk udstyr. Dernæst inviterede jeg kommunens pædagogiske it-konsulent, Nikolaj Bührmann, som
var tovholder på projektet, med til at facilitere de processer med pædagogerne her.
Og sammen opdagede vi hurtigt, at det
handlede faktisk ikke om udstyr. Det var
ikke udstyret, der skulle være i centrum.
Det skulle pædagogik og didaktik og en kritisk forholden sig til, hvilket udstyr der er
meningsgivende, og hvordan vi vil inddra-

ge det i vores pædagogik!” Heidi Jensen
fortsætter: “Så jeg har været meget optaget af at se på, hvor det digitale-teknologiske giver mening, og hvordan det kan bidrage til også at udvikle børnene.”
Problemløsning i makerspace
Samtalen mellem Kirstine Enggaard og Heidi
Jensen foregår i Bøgelys “Makerspace”, et
opfinderværksted fuld af digitalt legetøj,
hvor også en stor samling papkasser og
æggebakker i hjørnet og alskens andre analoge redskaber har fundet plads og, som
Heidi Jensen fortæller, spiller en lige så stor
rolle for børnene, når de leger og finder på.
Hun demonstrerer Bee-Bot’en, en lille gul
robot, der kan programmeres til at bevæge
sig i forskellige retninger, og beskriver hvordan børnene leger og afprøver den forskelligt afhængig af alder: “Børnene eksperimenterer rigtig meget med, hvad den kan,
fx hvor meget den kan trække, hvis man
putter noget bag på den.” Kirstine Enggaard
siger: “Hos os ville børnene måske tage en
legevogn med sig og så spænde noget bagpå med reb. Så det samme ville de undersøge i naturen med det, de havde dér.” Heidi
Jensen supplerer: “Det læner sig meget op
ad det, vi tænker: At børnene selv opdager
nogle problemer, som de godt vil løse.” Hun
fortæller videre, at noget digitalt legetøj
taler mere til børnene end andet. Kirstine
Enggaard spørger: “Er det mest det, hvor

børnene selv føler, de kan skabe noget?”
Heidi Jensen bekræfter: “Det er i hvert fald
det, vi prøver med det legetøj, vi har, at det
skal inspirere.”
Lus og bænkebiderunger
Heidi Jensen viser et andet digitalt værktøj, et digitalt mikroskop der kan forstørre
og tage billeder af alt, hvad børn og voksne måtte finde interessant: “Med dette her
har vi fx kunnet filme en lus, vi fandt hos
et af børnene, tage billeder af den, og på
den måde gøre lusen til noget særligt. Vi
oplevede også at filme en bænkebider, der,
mens vi studerede den, pludselig kastede
levende unger ud! Så vi oplever, at det her
elektroniske mikroskop er et kæmpe supplement, der kan forstørre børnenes naturforståelse.” Kirstine Enggaard nikker interesseret: “Det kan jeg sagtens se. Sådan et
kunne jeg godt finde på at have, som et
supplement. Men hos os er det jo mere sådan, at vi har kyllinger selv, og kaninunger
og katte. Vi har dem i institutionen.” Heidi
Jensen udbryder: “Ej, hvor er det fedt. Det
har vi jo ikke. Vi må nøjes med billerne udenfor.” Hun griner.
Skabende eller konsumerende
Kirstine Enggaard fortsætter: “Jeg kan også
høre, at den måde, I bruger det på, er sammen med børnene. Man kan jo ellers forestille sig, at i en digital børnehave, der sidder
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børnene med iPads hele tiden.” Heidi Jensen
bekræfter: “Det er de billeder, folk får. Men
her hos os er iPad’en et værktøj. Det er virkelig målet for os, at det er et værktøj. Det
er ikke til at lave spil med eller at være konsument.” For Heidi Jensen er målet at gøre
børnene digitalt bevidste og give dem en følelse af, at de selv er skabende: “Det, vi vil
med det, vi kalder makermentalitet, er at arbejde med det innovative, det kreative, at
børnene føler sig som entreprenører og som
nogle, der kan opfinde noget selv.” Hun beskriver, hvordan det også kræver, at de arbejder pædagogisk med børnenes mod til at
fejle og viser som eksempel en 3D-printet
klods med plastik strittende i flere retninger: “Det her er fx en legoklods. Og hos os er
det fejlmodigt, at man fx prøver at lave legoklodser nogle gange, selv om man oplever, at de ikke lige blev, som man havde forestillet sig. Og så stiller vi eller barnet
spørgsmålet: Hvad skal der mon til, for at legoklodsen bliver, som jeg havde forestillet
mig? Det kræver en større indsats: at støtte
børn i modet til at turde fejle.”
Gode gartnere skaber
gode rammer om børnene
Kirstine Enggaard fortæller, hvordan de
som Steiner-institution ser på børnenes
udvikling: “Vi har jo sådan et slags gartnersyn. At børnene kommer med en hel masse i frøform, hvor vi som gode gartnere skal
sørge for, at der er gode rammer omkring
dem, for at de kan vokse og udvikle sig indefra. Vi tænker meget på, hvad der kan
nære dem, først og fremmest ved tilknytningen til de nære voksne i deres liv, af sang
og musik, kvaliteten på materialerne omkring dem, af naturoplevelser, og ikke
mindst hvad der kan nære deres leg. Det er
faktisk, ud over tilknytningen, vores hovedfokus: børnenes egen frie leg.” Kirstine
Enggaard tager sin taske frem og siger:
“Man tror måske, at vi er imod computere i
Steiner-børnehaver. Men det er vi faktisk
ikke. Jeg har taget Nors computer med.” Op

Bee-Bot (øverst) og walkie-talkie og mobiltelefon (nederst)

af tasken trækker hun en lille sammenfoldet computer i træ med hjemmetegnet tastatur og en skærm skabt af et gennemsigtigt chartek og et hvidt A4-papir. “Det
er Nors laptop, som han selv har lavet.” På
siden af computeren viser Kirstine et hul,
som Nor har lavet til strømstikket: “Her har
han lavet et hul. Så har han sådan en lille
unbrakonøgle, og når computeren mangler strøm, så trækker han den op.” Kirstine
Enggaard smiler og fortsætter: “Vi har også
digitale ting. Jeg har fx sådan et apparat til
at måle fugtigheden i vores brænde. Vi har
kun opvarmning med brænde, og inden det
kommer i brændeovnen, skal vi måle fugtigheden. Og så har jeg fx også en digital
vægt. Så når børnene hjælper mig med at
bage, så lærer de indirekte om mål og vægt.
Men det er ikke sådan, at vi indkøber særlige redskaber. Vi bruger det, der er omkring
os i den hverdag, vi har.”

Jeg synes, at det er meget vigtigt, at hvis små
børn skal have noget med computere at gøre,
skal de være fyldt op relationelt, med voksenkontakt, så det ikke er det, der sker på skærmen, der
fylder dem op.
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Voksenrelationer først
Kirstine Enggaard fortæller, at børnene selv
konstruerer walkie-talkier og smartphones, som de leger med: “Vi har sådan nogle
flade træklodser, hvor vi pludselig undrede os over, at de lå alle mulige steder, i lommer og tasker. Så fandt vi ud af, at det er
selvfølgelig smartphones. De går ind og
henter klodser og så tegner de på dem, og
så går de og snakker i dem.” Kirstine Enggaard understreger: “Vi siger ikke, at det vil
vi ikke høre om her, for det er en del af børnenes verden. Det er i samfundet, og børn
efterligner det, de oplever. Men jeg synes,
det er enormt vigtigt, at vi er bevidste om
den rette timing, at børnene er parate, når
de får det digitale i hænderne, og hvilke situationer de bruger det i.” Hun fortsætter:
“Jeg synes, at det er meget vigtigt, at hvis
små børn skal have noget med computere
at gøre, skal de være fyldt op relationelt,
med voksenkontakt, så det ikke er det, der
sker på skærmen, der fylder dem op. Jeg
tror, at man som pædagog og forældre skal
være bevidste om, hvornår børnene får digitale enheder, og hvor meget de bruger
dem.”
Vær bevidst om, hvad
teknologien skal med børnene
For Heidi Jensen er det også væsentligt, at
børn og voksne lærer at mestre det digitale med bevidsthed. “Noget af det, vi prøver
at opfordre forældre til, er at dosere den
tid, hvor børnene bare er passive forbrugere, som de bliver derhjemme, hvor iPad’en
eller fjernsynet er noget, man bliver sat til.
De ting, vi har her i Bøgely, er ting, hvor
børnene skal være aktive sammen med
hinanden.” Kirstine Enggaard spørger: “Tænker I også, at det kommer indefra; at børnene kommer med noget? Du kan godt genkende den der gartnertilgang?” Heidi Jensen
bekræfter: “Ja. Og det handler om at stille
til rådighed. Jeg er som leder optaget af,
hvordan læringsmiljøet taler til børnene.
Og noget af det, jeg fik øje på, var, at vores
læringsmiljø tidligere ikke havde så meget
fokus på mønstre, former og tal, eller det
at tælle.” Hun viser billeder, hvor en børnegruppe sidder med en pædagog og sammen prøver at få Bee-Bot’en til at bevæge
sig på en særlig måtte. “Det her er et af tæpperne, hvor de sammen prøver at problemløse. Tæpperne og Bee-Bot’erne er selvfølgelig skabt af nogen. Og der taler vi om, at
producenterne vil noget. Der skal vi være
kritiske som fagpersoner. Hvis børnene lærer at tælle med Bee-Bot’en, er det fint. Men

Jeg plæderer for,
at man forholder
sig kritisk til den teknologi,
man tager ind: Hvad
er det man vil med det?
FOTOS: KATRINE AMTOFT

Heidi Jensen på Bøgelys tæppe.

for os er det ikke det vigtige. Vi vil have det
digitale legetøj ind i legen. For producenterne handler det måske om læring. Men
der prøver vi i stedet at understøtte børnenes naturlige nysgerrighed ved dels at sidde på hænderne, dels at stille spørgsmål,
der driver børnenes nysgerrighed frem.”
Kristine Enggaard fortæller, at de i højere grad lægger vægt på de spørgsmål, børnene selv stiller: “Hvis vi havde sådan et
tæppe i Stjernedalen, så ville jeg se på, hvilke spørgsmål børnene stiller. Hvad ville de
bruge det til?” Hun peger på tæppet, hvor
planeter, stjerner og rumraketter er aftegnet. “Jeg er sikker på, at de ville associere
det til vidt forskellige ting. Nogle ville bruge det til et dukketeater, nogle ville bruge
det til en rumrejse. Sådan foregår det meget hos os, at vi lægger tingene frem. Vi ser
på, hvad det sætter i gang i børnene. Så
kommer de fx og spørger: Vil du låse op for
en tang og en hammer? Og så skal man bare
lige holde øje med, at et søm ikke bliver sømmet fast i æbletræerne.”
Digital mestring fra en tidlig alder?
Den kritiske tilgang er noget, Heidi Jensen
vender tilbage til: “Jeg plæderer for, at man
forholder sig kritisk til den teknologi, man
tager ind: Hvad er det, man vil med det?”
Kirstine Enggaard spørger til, hvorfor de i
Bøgely bruger det digitale legetøj helt ned
i vuggestuealderen: “Er det, fordi du tæn-

ker, at det er vigtigt for at de kan begå sig
i den digitale verden senere?” “Ja,” svarer
Heidi og understreger: “Også at de bliver
kritiske i forhold til anvendelse af det. Og
for at de får en skaberforståelse med det.
Så når vi kalder det her makerspace, så er
det, fordi vi herinde skaber noget sammen
med børnene, hvor vi integrerer det digitale med det analoge. Her er det den skabende del, der er essensen.” Heidi Jensen siger:
“Der, hvor vi nok står forskelligt, er der, hvor
jeg siger, at det skal tidligt ind, så de får en
mulighed for at stifte bekendtskab med det,
men at vi skal forholde os kritisk til, hvad
det er, vi vælger at tage ind.” Kirstine Enggaard bekræfter: “Der tænker jeg, at det
kommer til sin tid, det kritiske. Når de har
levet i den analoge verden, så kommer det
helt af sig selv. Vi vil gerne have, at de er i
kontakt med det, vi kalder ægte materialer, som jord og vand, blomster, dyr, uld og
meget gennemskuelige processer. Jeg tænker også, at de bliver udsat for masser af
digitalt derhjemme.”
Her er nok den største brydning mellem
de to institutionsledere, for hvornår er det
nødvendigt at introducere teknologiske
redskaber for børn? Heidi Jensen uddyber:
“I daginstitutionerne tænker jeg, at vi skal
være optaget af den der begyndende teknologiske forståelse. Så det her med årsag
og virkning, når man fx tænder en lommelygte, dér får man en begyndende forstå-

else, som man kan tage med videre.” Hun
fortsætter: “Der er ikke noget forskning
rigtig på det endnu. Der er heller ikke udviklet pædagogik omkring det. Så Bøgely
er firstmovers på at udvikle pædagogikken
omkring det digitale. Det, synes jeg, er rigtig vigtigt!”
Fokus på relationer, ro og væren
Trods uenigheden er det dog nemt for de
to at blive enige om, at fokus frem for alt
skal være på børnenes udvikling og nysgerrighed og på relationer børn og voksne
imellem. “Så det er nysgerrigheden, den
skabende kraft, vi skal dyrke rigtig meget!
Det tror jeg vi er helt enige om,” siger Kirstine Enggaard. Og Heidi Jensen fortsætter: “Jeg tænker, at vi i den daglige fortravlethed kan komme til at glemme at give
plads til roen og give plads til …” “… relationerne …” foreslår Kirstine. Heidi supplerer: “Ja, og at bare sætte sig ned og være i
væren …” og igen fortsætter Kirstine: “…
og give plads til kreativiteten og børnenes
egen indre drivkraft.” “Ja!” svarer Heidi.
Så selvom Heidi Jensen og Kirstine Enggaard på denne formiddag i Bøgely ikke bliver enige om, om eller hvordan det digitale
skal spille en rolle i hverdagspædagogikken,
har de begejstringen for at skabe udvikling
og grobund for børns trivsel til fælles og
især begge et særligt øje for det skabende
og kreative barn.
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Udviklingsprojekt styrker

Udviklingsprojektet i Gentofte Børnehave er iværksat i et samarbejde
mellem interesseorganisationen
Gentofte Børnevenner og Huset for
Inklusion. Lektor ved DPU Bjørg Kjær
har bidraget til at kvalificere mål og
indhold i projektet.

faglighed og inklusion

Af Ida Danneskiold-Samsøe

Gentofte Børnehave har igangsat et nyt pædagogisk udviklingsprojekt med afsæt i
Anvendt adfærdsanalyse. Den nye viden om adfærd giver pædagogerne oplevelsen
af, at inklusion kan lykkes, og at den kommer alle børn til gode.
Et stigende antal børn med autismespektrumforstyrrelser (ASF) inkluderes i almene dagtilbud. Ofte udfordres pædagoger af
mangel på kendskab til specialpædagogiske
værktøjer, der kan fremme børnenes udvikling og trivsel. Det er et nyt krav i de styrkede pædagogiske lærerplaner, at almene
dagtilbud skal tage højde for børn i udsatte
positioner, så deres trivsel, læring og udvikles fremmes. Denne opgave løses vanskeligt uden specialpædagogisk indsigt.
Nyt barn gav nye muligheder
Gentofte Børnehave er et alment dagtilbud
med 25 børnehavebørn, som har oplevet
et voksende behov for pædagogiske redskaber til at kunne støtte børn med ASF på
et mere specialfagligt underbygget grundlag. Muligheden for at deltage i et udviklingsprojekt med afsæt i Anvendt adfærdsanalyse vakte derfor interesse, da den
indfandt sig for Gentofte Børnehave for
halvandet år siden, fordi et barn med autisme begyndte i børnehaven. Leder Louise
van der Watt fortæller: ”Jeg var nysgerrig
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på, om metoden kunne give os et bedre
fundament til at imødekomme den markant voksende udfordring omkring børn
med særlige behov, jeg i det daglige har oplevet som pædagog.”
Ud fra Anvendt adfærdsanalyse er der
frembragt en række specialpædagogiske
metoder til at udvikle og inkludere børn med
ASF i almenmiljøet. Den internationale forskning viser, at indsatser baseret på Anvendt
adfærdsanalyse er effektfulde i forhold til
at udvikle børnene. Disse indsatser kendetegnes ved, at det teoretiske grundlag er
omsat til konkrete pædagogisk-metodiske
anvisninger til, hvordan man strukturerer

og praktiserer det pædagogiske arbejde.
Denne struktur er tæt forbundet med en
løbende refleksion og justering af indsatsen,
som foretages i samarbejde med en ekstern
vejleder og forældre.
Der er altså tale om, at pædagoger får
nogle analytiske værktøjer til at strukturere dagligdags observationer af barnet,
som de omsætter til praktiske metodiske
beslutninger om deres konkrete handlinger i forhold til barnet. Denne kombination
af praktisk-pædagogiske tiltag, analyse,
refleksion og løbende tilpasning af indsatsen udgør essensen af et intensivt samarbejde med barnet.

Ting tager tid, og det kan være en udfordring
at få det hele organiseret og få enderne til at
mødes. Vi bliver ved, fordi vi kan se, at det kommer
børnene til gode, og vi udvikler os fagligt.

Arbejdet har været en øjenåbner
For pædagog i Gentofte Børnehave, Signe
Damborg, har dette arbejde været en øjenåbner. Den tidligere fornemmelse af at bruge usikre og nyttesløse kræfter på et vanskeligt barn blev erstattet af en oplevelse af
at komme ovenpå situationen og kunne gøre
en forskel for barnet. Hun fortæller, at ”barnet ophører med at blive opfattet som et ’problembarn’ og bliver i stedet opfattet som et
unikt barn med et udviklingspotentiale. Jeg
kan se, hvor ekstremt meget børn med autisme kan rykke sig på meget kort tid i forhold
til, hvad jeg nogensinde havde forventet. Jeg
kan tydeligt se de resultater, jeg laver. Det er
en kæmpe motivationsfaktor at se, at man
rent faktisk er med til at kunne gøre noget,
som bliver så hurtigt progressivt.”
Begrænset viden i dagtilbud
Projektet i Gentofte Børnehave er blandt andet igangsat for at imødekomme et voksende behov for at bringe viden om Anvendt
adfærdsanalyse ind i dagtilbuddene og de
professionelle pædagogers virke. I Danmark
praktiseres Anvendt adfærdsanalyse hovedsageligt i forbindelse med hjemmetræning, og der er derfor begrænset viden om,
hvordan metoden kan anvendes meningsfuldt i danske dagtilbud. Det er et stort problem, ikke mindst for det voksende antal
hjemmetræningsfamilier, der har behov for,
at indsatsen også bliver praktiseret i barnets
dagtilbud. Dagtilbuddet udgør nemlig de
bedste betingelser for at øve sociale færdigheder med jævnaldrende. For pædagoger
er det ydermere en hæmsko, at der ikke findes hverken kurser eller en diplom- eller
kandidatuddannelse indenfor adfærdsanalyse på for eksempel pædagog- eller psykologiuddannelsen i Danmark, som det er tilfældet i de andre nordiske lande, England
og USA. Det er derfor vanskeligt for pædagoger at specialisere sig i området.
For at understøtte den fællesfaglige sparring og retning i Gentofte Børnehave skal
alle pædagoger over tid oparbejde kompetencer inden for Anvendt adfærdsanalyse.
De nye pædagogiske principper og værktøjer bliver på den måde en integreret del af
børnehavens pædagogik og får dermed betydning for alle børn i børnehaven. Det er
således et af projektets mål at stimulere og
udfolde hver enkelt barns potentiale og selvværd. Det pædagogiske udviklingsarbejde
viser sig lidt efter lidt i det daglige arbejde,
når de metodiske redskaber kommer ind under huden og bliver en naturlig del af den
måde, der arbejdes med børnene på. Pædagog Signe Damborg fortæller: ”Jeg går me-
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get mere ind i legen og tager en rolle i den,
end jeg gjorde før. Jeg har nogle bagtanker
med ting, jeg gerne vil opnå i legen. Lige så
snart man går ind selv og tager en rolle i det,
så får man børnene til at opnå nogle andre
ting, for eksempel at få sat flere ord på nogle ting, eller få øvet noget af det der med, at
det er okay at andre tager initiativ.”
Ledelsen får også vejledning
Børnehavens leder, Louise van der Watt,
har siden årsskiftet også modtaget vejledning i metoden. Dermed spredes den metodiske praksis til flere pædagoger og flere
børn i dagtilbuddet. Louise van der Watt
fortæller: ”Vi er kommet godt i gang med
Signe, og hendes viden spreder sig i vores
samtaler og aktiviteter. Endnu en pædagog
er i gang, og nu er jeg også selv ved at blive klædt godt på – det er vigtigt for vores
fælles grundlag. Men ting tager tid, og det
kan være en udfordring at få det hele organiseret og få enderne til at mødes. Vi bliver ved, fordi vi kan se, at det kommer børnene til gode, og vi udvikler os fagligt. ”
De foreløbige erfaringer fra Gentofte
Børnehave peger på, at pædagoger gennem Anvendt adfærdsanalyse kan udvikle en overbygning på deres professionalisme, der gør dem bedre i stand til at udvikle
og inkludere børn med ASF. Der er nu brug
for udvikling af yderligere viden om, hvordan projekter, der bygger på Anvendt adfærdsanalyse, bedst muligt kan praktiseres og organiseres i danske dagtilbud.
Vil du vide mere, eller har du interesse i
at arbejde med projekter, der bygger på Anvendt adfærdsanalyse, så kontakt Huset
for Inklusion, der er en af hovedaktørerne
i projektet.

Fakta om Huset for Inklusion
Huset for Inklusion er en fondsbaseret nonprofit-organisation, der
har som formål at udvikle ny viden
om, hvordan man kan praktisere
Anvendt adfærdsanalyse i danske
dagtilbud og skoler.
www.husetforinklusion.dk
Huset for Inklusion er støttet af
OAK Foundation.
Huset for Inklusion består af:
 Interesseorganisationen Gen
tofte Børnevenner ved direktør
Sabina Holm Larsen
 Ida Danneskiold-Samsøe, ph.d.
Ekstern lektor, CBS
 Mette Have Sørensen, adfærdsanalytiker
 Morten Boas, iværksætter

Fakta om Gentofte
Børnevenner
Gentofte Børnevenner er en selvejende interesseorganisation, der i
mere end 70 år har spillet en signifikant rolle på dag- og specialinstitutionsområdet i Gentofte Kommune.
www.gbv.dk.
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Her skriver DLOs konsulenter om deres arbejde. Vi modtager meget
gerne konkrete spørgsmål eller forslag til emner i disse spalter.

Af Thinne Nielsen, thinne@dlo.dk

Daginstitutionens rolle når mor og far er skilt
I Danmark bliver tæt på halvdelen af gifte
par senere skilt igen. Daginstitutionen er
en stor del af næsten 98 procent af de danske børns liv, og det er derfor ikke usædvanligt, at medarbejderne kommer til at
spille en rolle både for barnet og for familien, når forældrene skal hver til sit. Barnet
og barnets institution har forældrene stadig til fælles. I mange tilfælde lykkes det
forældrene at fortsætte samarbejdet omkring barnet, og institutionen kan fokusere på at støtte barnet i processen, som i sig
selv kan være rigtig svær. I andre tilfælde
bliver også forældrenes samarbejde omkring barnet svært, og daginstitutionens
rolle og opgave kan derfor blive påvirket af
en mulig konflikt.
Når forældrene skilles, opstår spørgsmålet om myndigheden over barnet. Ofte fortsætter den fælles forældremyndighed efter skilsmissen. Ved delt myndighed skal
man som medarbejder i daginstitutionen
være opmærksom på flere ting. Det kan
være, hvilke informationer om barnets hverdag og trivsel der kan deles med begge barnets forældre. Både i garderoben og ved
forældresamtaler gives væsentlige informationer om barnets trivsel og udvikling,
men der er stor forskel på, hvad der må tilgå begge forældre eller kun myndighedsforælderen. Når andre myndigheder efterspørger udtalelser eller vurderinger af
barnet, skal dette efterkommes. Indholdet
må dog ikke - som det så ofte er skik og brug
i forældresamarbejdets ånd - deles med forælderen, der ikke har myndighed.
En anden konsekvens af forældrenes
skilsmisse vil oftest være ændringer i barnets bopælsforhold. Uanset, om myndigheden over barnet er fælles eller delt, kan barnet have bopæl hos den ene forælder. Det
kategoriserer forældrene som henholdsvis
bopælsforælder og samværsforælder. Når
barnet bor hos den ene, og har samvær med
den anden, berammes barnets ophold hos
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samværsforælderen af en samværsaftale
mellem forældrene eller en samværsafgørelse truffet af statsforvaltningen.
På statsforvaltningen er man opmærksom på, at skiftedage kan være rigtig svære, og især for familien der betragtes som
værende i højt konfliktniveau. Man anbefaler derfor, at skiftet foretages i daginstitutionen. Der følger ikke en vejledning med
til institutionen, selvom der er tilfælde, hvor
institutionens medarbejdere kommer til
også at administrere rammerne for samværet. Samværsaftalens berammer fx det
tidspunkt, hvor samværsforælderen kan
påbegynde sit samvær med barnet. Barnet
må ikke afhentes før pågældende tidspunkt,
og forælderen må heller ikke være i institutionen før pågældende tidspunkt. Barnet skal ligeledes afleveres til tiden. Hvis
ikke, skal institutionen give besked til bopælsforælderen. På den anden side må in-

stitutionen ikke give information til samværsforælderen om, i hvilket omfang
barnet er i institutionen de dage, hvor barnet er hos bopælsforælderen. For at daginstitutionens medarbejdere kan overvåge, at samværsreglerne overholdes, er det
nødvendigt, at forældrenes giver besked,
når aftalens bestemmelser om hente- og
bringetidspunkt ændres. Det kan også have
en særlig betydning for, i hvilket omfang
institutionen kan invitere begge forældre
til sociale og traditionsbetingede arrangementer i institutionen.
DLO anbefaler at få lavet helt klare aftaler med forældrene om deres situation. Kerneopgaven, uanset forældrenes samlivssituation, handler om barnet. Den svære
situation i barnets familie må ikke hindre,
at barnets velfærd og trivsel er i fokus i
daginstitutionen.
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Digital hjælp til forældre i skilsmisse
Fra 1. april 2019 er indført en såkaldt obligatorisk betænkningsperiode for forældre med børn under 18 år. Det betyder, at forældre ikke har adgang til direkte
skilsmisse, men skal have være separeret i minimum tre måneder, før en skilsmisse kan godkendes. Under betænkningsperioden skal forældrene gennemgå
et digitalt forløb, som skal give dem bedre redskaber til at arbejde på deres indbyrdes relation af hensyn til børnene. Fremover kan børn få delt bopæl mellem
forældrene efter skilsmissen.
Pr. 1. april 2019 erstattes statsforvaltningen af Familieretshuset og Familieretten. Familieretshuset behandler de mere ukomplicerede sager med lavt konfliktniveau, mens Familieretten behandler sager af højere kompleksitet og øget konfliktniveau. Under Familiehuset er oprettet en særlig Børneenhed, som skal
fokusere på og sikre barnet tarv gennem forældrenes skilsmisse.
Hvis I eller forældrene i jeres institution ønsker hjælp, kan I hente flere oplysninger på www.familieretshuset.dk.
josefine@dlo.dk
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Vi skal dokumentere de
elementer, som definerer
det pædagogiske læringsmiljø
og samspillet mellem dem.

Inspirationsmateriale til dokumentation
For snart et år siden trådte loven om den styrkede pædagogiske
læreplan i kraft, og de nye perspektiver kendes af de fleste. DLO
har besøgt flere landsdele med arrangementet ”Den styrkede læreplan”, en temaaften hvor DLOs medlem af mastergruppen, Sanni Maria P. Korsgaard, styrer rejsen ind i de nye kerneelementer
og værdier. Nu skal de nye begreber omsættes til praksis og gøre
en forskel for kvaliteten i børnenes institutionshverdag.
Blandt andet arbejdet med dokumentationspraksis skal understøtte den kvalitetsfremmende evalueringskultur. På EMU, Danmarks læringsportal, kan man finde materialet ”Stil skarpt på jeres dokumentationspraksis”. Materialet er inspiration til
dokumentationspraksis og er udarbejdet af Danmarks Evalueringsinstitut i samarbejde med ”Arbejdsgruppe for meningsfuld
og mindre dokumentation”, hvor bl.a. DLO er repræsenteret. Materialet består af 2 primære dele, et inspirationsmateriale og et
dialogredskab.
Inspirationsmaterialet er ikke en færdig pakke, men en ramme
der kan støtte den enkelte institution i at udvikle dokumentationsmaterialer, metoder og praksis der er lokalt forankret og tilpasset til formål, pædagogik og værdier. De 5 afsnit, som du kan læse
mere om, indeholder:
1.	Skab tydeligt bevidsthed om formålet med dokumentationen,
det er udgangspunkt for ejerskab og samskabelse
2.	Dokumentér effektivt, skab klare roller og opgaver samt overblik over hvad, hvor og hvornår
3. Inddrag børnenes perspektiver

4.	Inddrag forældrene, både deres perspektiver, men også hvor
dokumentationen er udgangspunkt for samtaler og møder
5.	Sæt fokus på det relevante udbytte af dokumentationen; formål, organisering og forventet udbytte og skab overensstemmelse mellem formål og metode
Dialogredskabet består af 3 materialer: analysemodel og -skema,
overbliksskema og handleplansskabelon. Hensigten er at sikre, at
man dokumenterer meningsfuldt og altså derfor er nødt til at analysere og måske revidere sin dokumentationspraksis: https://arkiv.emu.dk/modul/stil-skarpt-på-jeres-dokumentationspraksis.
Vi skal dokumentere de elementer, som definerer det pædagogiske læringsmiljø og samspillet mellem dem. Elementerne, som
vurderes afgørende for at realisere den styrkede læreplans intentioner, er listet op i en ikke-udtømmende beskrivelse af pejlemærker for dokumentation og evaluering. http://socialministeriet.dk/
media/19045/pejlemaerker.pdf.

DLO barsler med oplæg til faglig inspiration i forlængelse,
bl.a. ”Den styrkede læreplan omsat til praksis” og ”Udvikling
af dokumentation og evalueringspraksis”. Se mere om dette
i næste nr. af Børns Hverdag og hold øje med DLOs hjemmeside og nyhedsbreve.

DLO-konsulent Thinne Nielsen, thinne@dlo.dk
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Det handler om

børnenes
fremtid
Af Claus Østergaard

Lederen af Børnehaven Amsterdamvej i København skrev til kommunens
børne- og ungdomsborgmester om sin bekymring for både sin egen institution
og for alle daginstitutioner, som påvirkes af besparelser på budgettet.
Det kom der et møde mellem de to ud af.
I de seneste år har jeg som leder af en privat børnehave i slutningen af året haft stadig større bekymring for, hvordan Københavns Kommunes (KK) budgetforlig ville
falde ud. Som privat leverandør får vi nemlig tildelt driftsmidler svarende til, hvad
kommunen giver i gennemsnit til en tilsvarende plads i det offentlige. Derfor får kommunens prioritering indenfor børneområdet direkte betydning for os.
Læg dertil, at KK til budgetåret 2018
valgte at ændre på udregningsmetoden for
tildeling af driftsmidler til de private leverandører. Udmøntningen af ovennævnte
elementer har henover to budgetår medført, at vi modtager 841 kr. mindre pr. barn
pr. mdr. i 2019 sammenlignet med 2017.
Det er en reduktion på driftstilskuddet på
12,62 procent. Det er et væsentligt indhug
i økonomien, og jeg synes på ingen måde,
at det er fair.
Når dette er sagt, så anerkender jeg, at
også vi selvfølgelig må holde for, når midlerne ikke er flere. Men vi skal holde for på
en solidarisk og fair måde. Sådan føler jeg
ikke, det er lige nu.
Borgmesteren blev inviteret – og kom
Med baggrund i de nævnte reduktioner i
driftsmidler inviterede jeg i dette forår Københavns Kommunes børne- og ungdoms-
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borgmester, Jesper Christensen (JC), til møde
om dette samt en generel drøftelse om børneområdet. Mødet kom i stand, og fredag
den 15. marts mødte JC og en embedsmand
op i vores børnehave.
Mit daglige virke har jeg i en lille, privat
børnehave på Amager (godkendt til 40
børn). Vi blev godkendt som privat leverandør pr. 1. april 2012. Inden da havde vi driftsoverenskomst med KK. Børnehaven blev i
øvrigt oprindeligt etableret på et privat initiativ, så det er lidt pudsigt, at børnehaven
igen har fået et privat driftsgrundlag.
En stabil børnehave
I denne børnehave har jeg været ansat siden 1986, siden 1. november 2008 som leder. Børnehaven er fra 1933, og jeg er den
kun tredje leder siden børnehavens start.
Men jeg er ikke ene om at have været her
i mange år. Således gik en af mine kollegaer på efterløn i december 2016 efter 42½
års ansættelse i børnehaven. En anden kollega har været her i snart 23 år, to andre
har været her i mere end ti år. Og min institutions formand, Erik Nielsen, har virket
i bestyrelsen siden 1979 – langt de fleste
år som formand. Det vidner for mig om en
kultur med stort ejerskab og et tilhørsforhold, der på mange måder kan minde om
en familie.

Vi har gennem årene været styret af
værdier – værdier, vi nemt kan genkende i
den styrkede pædagogiske læreplan. Det
var også denne tro på værdier, bl.a. hænder nok/normering til at skabe reel nærhed, der i sidste ende gjorde, at vi ansøgte
om at overgå til privat leverandør. Dette i
en proces, hvor vi fik en rigtig fin behandling af KK personificeret i Katrine Larsen
Traberg fra ”Plads og Kapacitet”. Og vores
samarbejde efterfølgende med kontoret for
privat børnepasning har kun været tilfredsstillende – herunder de fire (nu tre) årlige
pædagogiske tilsyn.
Da vi blev private, var det altså ikke på
baggrund af et ønske om at forlade det offentlige fællesskab. Det var derimod et
stærkt ønske om at kunne holde fast i vores værdier, herunder at have hænder nok.
Vi bestræbte os også på at flugte så meget
som muligt med de tilsvarende offentlige
tilbud. Således indgik vi på forhånd tiltrædelsesoverenskomster med de faglige organisationer (BUPL, FOA og 3F), så vi fik
overenskomster magen til dem, der var i
det offentlige.
Men vigtigst af alt, så er vi, som det fremgår af vore vedtægter, et nonprofit-foretagende. Sådan er det for langt de fleste private institutioner. Selvom vi nu har status
som privat leverandør, bliver pengene kun

For os er det en væsentlig værdi, at børnene kan regne
med de voksne – at det er de samme voksne, der er
der i dag, som var der i går. Det giver en genkendelighed, der
skaber tryghed og tillid hos børnene.
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brugt på børneformål – præcis som da vi
var en del af det offentlige tilbud.
Ingen røde tal på bundlinjen
Vores formand har med rette gennem alle
årene kunne prale af, at han aldrig har måttet skrive under på et regnskab med ”røde”
tal på bundlinjen. For selvom midlerne er blevet mindre og mindre, så er det alligevel hidtil lykkedes at drive en børnehave med høj
ILLUSTRATION: COLOURBOX
kvalitet. Det er den sunde fornuft, der er styrende for vores økonomiske valg. Vi bruger

pengene fornuftigt, og vi bruger ikke penge
på løse vikarer, da sygefraværet er meget
lavt og har været det i en lang årrække. Således kunne de i alt 8 ansatte tilsammen ikke
nå op på 20 sygefraværsdage i hele 2018.
Det lave sygefravær har mange forklaringer, men ejerskab af hverdagen er en af
dem. Dette kommer også til udtryk i en meget lav personaleomsætning. Det er mere
end to år siden, den sidste medarbejder forlod os for at gå på efterløn. Læg dertil, at
børnene ligeledes har et lavt sygefravær.

For os er det en væsentlig værdi, at børnene kan regne med de voksne – at det er
de samme voksne, der er der i dag, som var
der i går. Det giver en genkendelighed, der
skaber tryghed og tillid hos børnene.
Prisen holdes nede
Alle børn er velkomne hos os. Derfor er det
også vigtigt for os, at prisen ikke bliver afgørende for forældrene. Frem til og med
2017 har vores forældrebetaling flugtet
prisen for en tilsvarende plads i det offent-
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Med den styrkede pædagogiske læreplan er der rettet et
særligt fokus på dagtilbudsområdet og sendt et klart signal fra
politikerne om, hvad der forventes af dagtilbudsområdet. Dette arbejde
vil vi meget gerne være med til at udføre, for vi ved godt, at børn, der
har fået en god start på livet, har langt større chance for at klare sig.
lige. Grundet de førnævnte reduktioner i
driftstilskuddet har vi været nødsaget til
at fastfryse niveauet for forældrebetaling
siden 2018 i modsætning til i det offentlige, hvor prisen er blevet sænket.
Men det er klart imod vore værdier at
have en forældrebetaling, der ligger højere
end i det offentlige. Vi ønsker på ingen måde
at bevæge os i retning af at være en børnehave for de forældre, der kan betale for pladsen. Vi ønsker på ingen måde at bidrage til
en opdeling i A- og B-hold. Hvad vi derimod
ønsker, er at være en del af den vifte af tilbud i KK, som alle har lige adgang til.
Positivt møde uden løfter
Mit møde med JC var en positiv oplevelse.
Det til trods for, at jeg ikke opnåede at få noget løfte fra JC om flere driftsmidler. Men jeg
oplevede en borgmester, der oprigtigt lyttede til en praktiker med mange års erfaring. Jeg selv fik en lidt større indsigt i, hvilke mekanismer der er med til at styre de
politiske valg i KK, herunder budgetloven,
de midlertidige bevillinger til børneområdet
mv. Det er min oplevelse, at JC ligeledes forlod mødet med et tydeligere billede af virkeligheden i en børnehave og et større kendskab til det at være en privat institution.
Der har her i foråret været demonstrationer rundt om i landet. Det blev til mere
end 50 demonstrationer, hvor bekymrede
forældre gjorde opmærksom på deres oplevelser af virkeligheden i daginstitutionerne. Jeg deler i den grad forældrenes bekymring. Jeg har gennem mine 33 år i faget
oplevet den ene besparelse efter den anden, samtidig med at kravene til institutionerne er vokset. Så jeg kan godt forstå,
når forældre oplever, at det er utrygt at aflevere deres barn i institutionen. Der har
også været et utal af indlæg i pressen mv.
Alt dette har givet politikerne muligheden
for at få et mere nuanceret billede af hverdagen i daginstitutionerne. Og dermed også
en baggrund for at kunne træffe nogle langt
mere ansvarlige beslutninger for hele børneområdet.
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De næste år bliver ret så spændende.
Med den styrkede pædagogiske læreplan
er der rettet et særligt fokus på dagtilbudsområdet og sendt et klart signal fra politikerne om, hvad der forventes af dagtilbudsområdet. Dette arbejde vil vi meget gerne
være med til at udføre, for vi ved godt, at
børn, der har fået en god start på livet, har
langt større chance for at klare sig.
Men vi bliver også nødt til at se på betingelserne for at kunne tage os godt af børnene. Vi har siden krisen i 2008 haft et børneområde, der er blevet beskåret. Der er
blevet effektiviseret, men der er også blevet
opkvalificeret fagligt. Aldrig før har der været så højt et fagligt niveau i daginstitutionerne, som der er i dag. Samtidig kan vi også
konstatere, at børn i Danmark i gennemsnit
er i daginstitution 38-39 timer om ugen. I
flere af disse timer – især i ydertimerne –
må børnene deles om meget få voksne.
Udviklingsmiljøer
eller dannelsesmiljøer
Jeg har været med på området i snart 33
år. Vi er gået fra noget, der primært var et
tilbud om børnepasning, til at daginstitutioner i dag er blevet til egentlige læringsmiljøer. Rettelig burde det hedde udviklingsmiljøer eller dannelsesmiljøer. Der skal
defineres mål, der skal dokumenteres, der
skal sprogtestes, der skal udarbejdes handleplaner mv. Det er lige før, man kan sige,
at når et barn starter i en daginstitution,
så er barnet kommet ind i uddannelsessystemet.
Men vi bør vel stille os det spørgsmål,
om vi ikke som samfund i vores accelererende kultur er gået hen og er blevet for
ambitiøse på børnenes vegne for så vidt
angår opnåelse af færdigheder? Er det nu
også så sundt for børnene at blive målt og
vejet fra helt små af? Og hvor sundt er det
at skubbe på et barns modning? Skal der
ikke være mere plads til “bare” at være barn?
Jeg tror, at balancen har rykket sig for meget til “færdighedssiden”. Det, at barnet skal
blive til nogen, er blevet overskygget af am-

bitionen om, at alle børn skal blive til noget.
Efter min mening burde dannelse fylde langt
mere. Når børn er i daginstitution, burde
vægten ligge på at gøre dem til socialt velfungerende mennesker. Jeg tror på, at hvis
man er socialt velfungerende og velkommen i sociale sammenhænge, så får man
også langt bedre forudsætninger for at udfolde sit læringspotentiale. Men uanset om
fokus er på at blive til nogen eller på at blive
til noget, har alle børn brug for at have nok
voksne omkring sig. Der er brug for nærvær
og tillid, for at barnet kan udvikle sig på en
sund måde. Fra forskningen ved vi, at tryghed og nærvær i den tidlige barndom er meget vigtig for den fremtidige trivsel for barnet. Men virkeligheden i daginstitutioner i
dag er bare den, at der alt for sjældent er
mulighed for dette nærvær. Dette kan få fatale konsekvenser på sigt med langt flere
børn og unge med risiko for at udvikle psykisk sårbarhed. Det kan vi som samfund ikke
være tjent med – det kan vi ikke være bekendt overfor børnene.
I daginstitutioner har vi i dag både viden
og kompetencer til at give børnene nogle
gode kår. Men vi begrænses af den pressede økonomi. Lige nu er vi kastebold mellem
regeringen og kommunerne om, hvem der
har ansvaret for forholdene. Selvom jeg kan
konstatere, at den nuværende regering har
tilført området 2 milliarder kr., så er det tydeligvis ikke nok. Mit møde med JC i marts
gav mig en lidt bedre forståelse af udfordringerne i KK med at dække børneområdet. Så selvom jeg stadig synes, det er unfair, at vi henover to budgetår er blevet
skåret mere end 12 procent i driftstilskud,
så mener jeg, at løsningen ligger på Christiansborg. Med de ambitioner, der er for
børneområdet, skal der også følge en langt
bedre økonomi med. Det er børnene, det
gælder, og dermed fremtiden for vores samfund.

Claus Østergaard er leder af Børnehaven Amsterdamvej, København.
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DLO inviterer til temaaften om det
gode forældresamarbejde med oplæg af Rasmus Dorph Bendtzen tirsdag 12. november kl. 17.30-19 i København. Se mere på www.dlo.dk.

Det gode forældresamarbejde
Af Rasmus Dorph Bendtzen

Måske kender du situationen: Du indkalder til forældremøde, valg til bestyrelsen eller
arbejdsdag - og det er de samme 10-12 personer, som dukker op. Når der skal vælges
medlemmer til bestyrelse eller forældreråd, så står folk ikke i kø for at komme ind.
Sammen med andre ledere har jeg igennem
fire år eksperimenteret med forskellige måder at inddrage forældre på. Formålet med
projektet var at understøtte forældre med
viden og redskaber, der styrker forældrene yderligere i deres forældrerolle i forhold
til deres barns trivsel, børnefællesskaber
samt sproglige udvikling.
Positive forventninger
I bund og grund gik vi over til at tænke på
forældre som ligeværdige samarbejdspartnere. Ved at have positive forventninger,
eller de samme forventninger til forældre
alle steder, så rykkes forældrenes adfærd
også. Forældrene oplever at blive taget alvorligt, og at de ikke er ligegyldige. Bag ved
ligeværdigheden ligger også et opgør med
den stigende klientgørelse i vores samfund.
Ved at insistere på, at forældrene høres og
har stor indflydelse, giver vi også noget af
ansvaret tilbage til forældrene.
Det ligeværdige syn på samarbejdet fordrer en nysgerrighed og en ydmyghed overfor forældrenes perspektiv. Helt lavpraktisk spørger vi forældrene, hvad der fylder
hos dem i deres forældreskab, og hjælper
dem derfra. Det kom der en del forskellige
indsatser ud af, nogle med større succes
end andre.
Succes med forældrecafeer
Et vellykket projekt var forældrecafeer om
fx sprog, kost og opdragelse. I en forældrecafe får forældrene ny viden, som de
går hjem og reflekterer over og kan bruge
til at ændre tilgang overfor deres børn, og
derigennem styrker barnets udvikling og
trivsel.
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Succes med individuelle samtaler
Et andet tiltag, vi havde gode erfaringer
med, er individuelle samtaler, hvor personalet sammen med forældrene skaber et
fælles billede af barnet. Når barnet er beskrevet, så aftales, hvad der skal ske konkret til næste gang: Hvad gør forældrene,
hvad gør vi som dagtilbud? Erfaringen viser, at 100 procent af forældrene kommer,
og der laves aftaler om det enkeltes barn
udvikling og trivsel. En afledt effekt er, at
man som leder og stue/gruppe kan se, om
der går temaer igen i samtalerne, fx selvhjulpenhed, sprog eller motorik. Den viden
kan man så bruge til en forældrecafe eller
et stuemøde.
Hverdagsstrategier
Et praktisk dilemma er gentagende mangel på skiftetøj fx regntøj. Vi står og skal

Hvis du vil vide mere og få effektive værktøjer til det gode forældresamarbejde med afsæt i projektet ”det inkluderende forældresamarbejde”,
kan du se en evaluering på https://www.vive.dk/da/udgivelser/
maalrettede-sociale-indsatser-i-dagtilbud-7030/.
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afsted på tur en regnvejrsdag, og der er et
barn, som ikke har regntøj. Finder du skiftetøj eller ringer du til forældrene og siger,
at barnet ikke kan komme med på tur, fordi forældrene ikke har sørget skiftetøj? Et
hjælpespørgsmål er for os: Hvordan hjælper vi så bedst barnet og forældrene i deres forældrerolle på den lange bane? Ved
at insistere på, at de skal tage ansvar, eller
ved at kompensere?
Effekten af den ændrede tilgang er:
 Klare, fælles opsatte mål for alle børn.
	Afsættet for svære samtaler er tillidsbaseret.
 Kompetente forældreråd.
	Systematik i forældresamarbejdet med
fokus på børn udvikling og trivsel.
	At forældre oplever sig styrket i deres
forældrerolle og oplever dagtilbuddet
som en ligeværdig samarbejdspartner.
	At alle forældrene deltager i en samtale
med dagtilbud om deres barns udvikling
og trivsel.

Rasmus Dorph Bendtzen
Leder, oplægsholder og konsulent.
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Rooftop - growing with a view
- hvordan man starter en institution på toppen af
Danmarks største indkøbscenter

Af Sanni Maria P. Korsgaard

Rooftop er historien om rejsen fra et travlt karriereliv til visionen om at skabe
et børnehus præget af dansk kultur og pædagogik, hvor multikulturelle børn
og familier føler sig hjemme i et legende og lærende miljø.
I det tidlige forår var DLO til åbningsfest på
Rooftop - growing with a view. Et nyt dagtilbud med plads til hundrede børn placeret på andenøverste etage på toppen af
Danmarks største indkøbscenter Fields i
bydelen Ørestad på Amager åbnede dørene for venner, netværk samt kommende
børn og familier. ”Gå ind ad bagindgangen
til Fields ved Bilka - tag elevatoren op til
den øverste etage, forbi en tandlægeklinik
og kiropraktor og så hen af gangen, så finder du døren til Rooftop”, forklarer Radhika Larsen, leder af den nye institution, da
jeg skal finde vej.
Alt er nyt og lækkert, inventar er nøje udvalgt i skandinavisk design og materialer.
Storbyudsigten til en bydel under udvikling
med kraner, høje kontorbygninger og beboelsesejendomme fejler ikke noget. Der er
flag, balloner og feststemning med gaver,
blomster, musik, legende børn og voksne,
der taler sammen. Jeg bliver mødt af Radhika og hendes mand Torben med smil og åbne
arme. De viser rundt og fortæller om deres
projekt men også om nogle af de barrierer
og udfordringer, de har mødt under etableringen af Rooftop. Der er feststemning og
mange samarbejdspartnere, som de begge
skal hilse på, så vi aftaler, at jeg kommer forbi en anden dag og hører historien.
”Han føler sig ikke som
en baby mere ....”
Der er nu startet 19 børn og Radhika har ansat 7 personaler - pædagoger og medhjælpere. Flere af dem er to- eller flersprogede
ligesom mange af de børn og familier, der er
startet. Vi sidder i kantinen med udsigt til
det udendørs legeområde med kunstgræs
og store potter med træer, buske og blomster. Der er stille i huset lige nu, flere af børnene sover men begynder undervejs at vågne op. Et tvillingepar og en lidt større dreng
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er de første, der vågner. De er efterhånden
ved at være ”kørt ind”, men efter en lur er
det ofte lidt sårbart for børnene at vågne op
et sted, som stadig er nyt. ”Jeg tror gerne,
han vil sidde sammen med de andre store,
han føler sig ikke som en baby mere”, fornemmer Radhika og siger det til Kasper, der
har taget børnene op. Kasper rykker drengen over til bordet med ”de store”, og han liver straks op og stopper med at græde.
Fra karriereliv til tid som mor
Radhika selv er født og opvokset i Indien.
Hun kommer fra store stillinger i Mærsk og
som marketingschef i it-branchen. ”Jeg har
altid været en arbejdsnarkoman,” fortæller hun. ”Jeg rejste en del med mit arbjede
mest i East Asia, som det hed dengang, og
i Europa, blandt andet Danmark. Det var
her, jeg mødte den unge rødhårede fyr”, siger hun og henviser til sin mand, Torben.
Torben arbejdede også i Mærsk. De var begge 34 år, ambitiøse karrieremennesker, der
ikke havde haft meget tid til kærester, forhold og børn.
Men sådan blev det ikke ved med at være,
og snart var der en datter på vej. De besluttede i første omgang at slå sig ned i Danmark. Dermed gik Radhika fra et travlt karriereliv til hjemmegående mor. ”Det var en
stor omvæltning, jeg var vant til et travlt liv.
Men jeg føler mig så privilegeret, at jeg i den
periode faktisk havde tid til at reflektere
over den måde, jeg var mor på,” fortæller
Radhika om de 5 år, hun var hjemme. ”Den
tid har mange forældre ikke i dag, de har
simpelthen ikke tiden og roen til at lære at
blive forældre, fordi de på samme tid skal
lære nyt og udvikle sig på deres arbejde.”
En tanke spirer
Datteren Amy startede efter noget tid i institution, og her gik det op for Radhika, at

FOTOS: ROOFTOP

her var noget ganske særligt. ”Jeg bemærkede den måde, de voksne så børnene på,
alt var i børnehøjde, der var en helt særlig
stemning”, fortæller Radhika om Børnehuset Lillekilde i Valby, hvor Amy startede.
”Men de så også mit barn, de lagde bl.a.
mærke til, at hun, selvom hun var meget
intelligent og utrolig god til at fordybe sig,
også var lidt motorisk tung, eller ’doven’”,
fortæller Radhika og griner med en varm
latter. ”De foreslog, at hun måske manglede proteiner, og det gjorde hun faktisk”.
Radhika blev hurtigt venner med Lillekildes leder Marianne Fogelstrøm, et venskab
der siden udviklede sig til kollegaer og samarbejdspartnere på flere planer.
Se hvor flot - vi har
aircondition og golfbane
Men først skulle den lille familie et smut til
Indien, hvor Torben blev udstationeret i en
ny stilling. Da de ledte efter en institution
til Amy i Indien, blev Radhikas spirende
tanke, der var opstået i Lillely, konkretiseret. ”Vi havde jo penge, så vi kunne i princippet finde lige det, vil ville. Men det slog
mig, at det, personalet fortalte om, når vi
blev vist rundt, var airconditionanlægget,
en swimmingpool og ja sågar en golfbane!”,
fortæller Radihka og griner, ”undskyld mig,
burde de ikke løbe i stedet for! Det var jo
helt absurd. De viste mig hvad de havde
ikke hvad de kunne. I Inden er der enten de
her virkelig fancy dagtilbud for de rige eller dagtilbud med dårlige vilkår, men hvor
de voksne måske i virkeligheden kan meget mere!” fortæller Radhika og fremhæver den danske model, hvor børn skal erfare og lære ved selv at opleve og gøre.
”I Indien så jeg, at der var et marked for
en anden måde at tænke børn, læring og
pædagogik på. Jeg talte med andre forældre, som også havde været ude i verden og
se, hvordan man laver dagtilbud andre steder og særligt balancen mellem legen og
læring var interessant.” Marianne kom til
Indien, og vi holdt seminarer og underviste om dansk pædagogik, fortæller Radhika. Det blev startskuddet på Torben og Radihkas drøm om at åbne deres egen
institution.
En slange i paradis
De lejede en gammel bygning udenfor Delhi. ”Det var helt eventyrligt, nærmest som
et lille slot beliggende midt i en vildtvoksende have med vandfald og en stor frugtplantage. Men et par uger efter, da vi skulle ud for at se, hvordan det gik med
renoveringen, fandt vi en slange midt inde

Det slog mig, at det, personalet
fortalte om, når vi blev vist
rundt, var airconditionanlægget, en
swimmingpool og ja sågar en golfbane!

i bygningen. De dyr, der havde levet i området, kom ligeså stille frem, da de begyndte at rydde noget af området: slanger, rotter, øgler og firben.” Efter den oplevelse
besluttede Radhika og Torben at droppe
projektet, de måtte sige lejemålet op og
stoppe renoveringen med et stort tab.
Tilbage til Danmark
og Børnehuset Lillekilde
Skæbnen ville, at turen gik tilbage til Danmark igen. Torben fik en stilling i et fransk
firma i Danmark, og Radhika havde svært
ved at finde tilbage til sin tidligere branche,
men måske var det mest en selvvalgt barriere, som hun udtrykker det. For i virkeligheden ville hun nok noget andet. Radhika fik arbejde i Lillekilde hos Marianne og
lærte en masse om pædagogik. Hun læste
meritpædagog, og fik mulighed for at starte sin egen afdeling op. Lidt længere nede
ad villavejen fandt Radhika og Torben en

gammel portnerbolig. Her boede de ovenpå, mens de 160 m2 nedenunder blev til
børnehave for 40 børn. De ældste børn fra
Lillekilde blev flyttet over, og siden kom der
flere til. Her fik Radhika under kyndig vejledning og inspiration fra Marianne fuld
frihed til at skabe det børneunivers, hun
drømte om. En blanding af den danske pædagogik med børneperspektivet, at børnene lærer og får erfaringer gennem legen
og ved at gøre, men også med en målrettet
praksis med et internationalt viewpoint,
som hun kalder det, hvor internationale familier kan føle sig mødt blandt andet ved,
at personalet taler flere sprog. Det er denne retning, som Radhika ønsker at videreføre i de nye rammer på toppen af Fields.
DLO ønsker Radhika og hendes medarbejdere tillykke med den nye institution
Rooftop - growing with a view og velkommen til DLO.
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Faglig ledelse af
pædagogisk
udviklingsarbejde

Af Dorthe Filtenborg

Udviklingskonsulent Dorthe Filtenborg anviser her veje til at skabe en
lokal pædagogisk læreplan med afsæt i den styrkede pædagogiske
læreplan. Målet er at gøre den lokale pædagogiske læreplan tilgængelig
og brugbar, så ledelse, personale og forældre alle føler ejerskab for den.

Den styrkede pædagogiske læreplan har
siden sin nationale ikrafttrædelse i sommeren 2018 for alvor gjort sit indtog på den
pædagogiske scene lokalt ude i de enkelte
dagtilbud. En læreplan, der gælder for alle
børn hele dagen – hver dag – og er det
grundlæggende faglige dokument, dagtilbuddet og den faglige leder skal tage sit afsæt i, herunder bedrive sit pædagogiske
virke og udviklingsarbejde med børnene.
Tage afsæt, oversætte, omsætte
Den faglige ledelsesopgave handler om – i
et tæt samarbejde med det pædagogiske
personale – at oversætte den nationale
rammesætning omkring den styrkede pædagogiske læreplan til en lokal forståelse,
der omsættes til en meningsfuld pædagogisk praksis med afsæt i en didaktisk tænkning og tilgang. Dertil kommer, at den faglige leder skal sikre en systematisk
dokumenterende praksis som redskab i opbygning af en evalueringskultur.
Hensigten fra ministeriel side er ikke, at
det enkelte dagtilbud skal udarbejde en lang
skriftlig redegørelse eller en udpenslet og
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omfangsrig styrket pædagogisk læreplan.
Ønsket er, at læreplanen skal fremstå kort,
konkret og give mening. At revidere den eksisterende pædagogiske læreplan, dagtilbuddet allerede har, og nytænke den til en
styrket udgave med afsæt i den nationale
rammesætning og lovkrav er ikke en opgave, der kan løses fra den ene dag til den anden. Det er en kompleks og omfattende proces, der i udpræget grad kræver faglig
ledelse, hvor den faglige leder er i stand til
at oversætte, implementere, facilitere, opsamle og konkludere.

Kendskab og ejerskab
Det er vigtigt, at dagtilbuddets egen lokale
læreplan er et fagligt dokument, som alle
ansatte har et kendskab til og har et ejerskab for. Læreplanen skal ikke gemmes væk,
tages frem og bruges lejlighedsvis eller kun
figurere som et dokument på dagtilbuddets
hjemmeside. Den skal være nærværende,
autentisk og levende – altid og hele tiden i
den pædagogiske hverdagspraksis hos og
blandt alle ansatte i dagtilbuddet. Den skal
fungere som et brugbart pædagogisk dokument og redskab. Ligeledes skal forældre-

Hensigten fra ministeriel side er ikke at,
det enkelte dagtilbud skal udarbejde en
lang skriftlig redegørelse, eller en udpenslet og
omfangsrig styrket pædagogisk læreplan. Ønsket
er at, læreplanen skal fremstå kort, konkret og
give mening.

ne som de daglige samarbejdspartnere omkring børnene kende til den og vide, at den
pædagogiske praksis med deres børn i dagtilbuddet sker med afsæt i læreplanens faglige fundament og intention.
Netop derfor skal den læreplan, dagtilbuddet udarbejder med den faglige leder
som ramme- og igangsætter, formuleres,
så den rammer alle interessenter.
Læringsmiljø med høj kvalitet
Opbygning af og praksis omkring gode, udviklende læringsmiljøer er omdrejningspunkt for børns trivsel, dannelse, læring og
udvikling. Læreplanen taler om såkaldte læringsmiljøer af høj kvalitet, der bygger på et
kvalificeret samspil mellem de strukturelle
parametre overfor proceselementer.
De strukturelle parametre handler om dagtilbuddets:
 fysiske rammer (inde/ude)
	valg og placering af inventar, redskaber,
materialer, legetøj
 normering og drift
	organisering og brug af personalets kompetencer
Proceselementerne handler om det relationelle og empatiske samspil i dagtilbuddet
mellem:
 børnene (indbyrdes)
 pædagogisk personale (indbyrdes)
	pædagogisk personale og børn
 (indbyrdes)
	pædagogisk personale og forældre (indbyrdes)
For at opnå læringsmiljøer med høj kvalitet handler faglig ledelse derfor om at lede
det pædagogiske personale til i en didaktisk tænkning og praksis at kunne rammesætte, planlægge, praktisere, dokumentere og evaluere deres pædagogiske arbejde
omkring det kvalificerede samspil mellem
de strukturelle parametre og proceselementerne. Denne proces kan kvalificeres
via nogle nøglespørgsmål.
Strukturelle parametre
	Hvordan ser vores fysiske rammer ud?
Hvilken indretning og hvilke redskaber
har vi valgt? Hvordan kan vi implementere vores faglige intention omkring
børns brede læring i forhold til de fysiske rammer samt indretningen?

Det er vigtigt, at dagtilbuddets egen lokale
læreplan er et fagligt dokument, som alle
ansatte har et kendskab til, men særligt har et
ejerskab for. Læreplanen skal ikke gemmes væk,
tages frem og bruges lejlighedsvis eller kun figurere
som et dokument på dagtilbuddets hjemmeside.

	Hvilken normering har vi til rådighed?
Hvordan kan den bruges optimalt i forhold til den ønskede pædagogiske praksis ud fra børnenes udviklingsbehov?
	Hvilke kompetencer har vi i vores pædagogiske personalegruppe? Hvordan
kan disse kompetencer bruges kvalificeret i forhold til vores faglige intention?
	Hvordan organiserer og planlægger vi
vores mødevirksomhed? Hvordan kommer vi fra vores faglige intention hen til
en pædagogisk praksis, der systematisk
dokumenteres og evalueres? Hvordan
evaluerer vi – og på hvilke måder bruger
vi evalueringens konklusioner til fremadrettet udvikling?

ske medarbejdere (personalet) som et
fælles ”mindset” for opgaven med at revidere den eksisterende læreplan og nytænke den til en ny, styrket udgave:
	Vi skal have fokus på det i vores eksisterende pædagogiske læreplan, der allerede virker og viser en positiv, udviklende effekt omkring alle børns brede læring.
	Vi skal tænke på processen med at udarbejde en ny, styrket pædagogisk læreplan som afsæt til kvalificering af vores interne samarbejde omkring løsning
af kerneopgaven, der for os alle sammen
handler om at sikre alle børn optimale
muligheder for at kunne lege, trives, dannes, udvikles og opnå læring.

Proceselementer
	På hvilke måder positionerer vi os som
pædagogiske voksne i vores pædagogiske praksis med børnene? Hvordan samarbejder vi omkring børnene i relation
til løsning af kerneopgaven?
	Hvilken interaktion, omgangstone samt
dialoger indtager vi som de pædagogiske voksne omkring børnene? Hvordan
anerkender vi og inviterer børnene ind
i et fællesskab, hvor de sikres indflydelse? Hvornår er vi ved siden af, bagved
og foran børnene?
	Hvordan inddrager vi forældrene som
de tætteste samarbejdspartnere omkring vores fælles tredje: børnene? Hvordan inviterer vi forældrene ind i et forpligtende samarbejde?
	Hvordan observerer, iagttager og analyserer vi børnenes leg? Hvordan vurderer vi fagligt de indsamlede observationer og iagttagelser i forhold til den
videre planlægning og praksis?
	En anbefaling til den faglige ledelse kan
være, at lederen introducerer de følgende to indfaldsvinkler til sine pædagogi-
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læreplan i dagplejen, hæfte samt 8 plakater, Dafolo Forlag, 2018.

Dorthe Filtenborg, f. 1968, uddannet småbørnspædagog, har bred erfaring med ledelse af forskellige dagtilbud. Ansat som pædagogisk udviklingskonsulent i Landsorganisationen Danske
Daginstitutioner (LDD) samt selvstændig udviklingskonsulent (Filtenborg Foredrag & Kurser) med foredrag, undervisning og rådgivning inden for faglig
ledelse og pædagogisk praksis.
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SELVEJE

Selveje sikrer
indflydelse og frihed!
I en selvejende daginstitution
er det bestyrelsen og lederen, der
overordnet beslutter, hvilken børnehave der er bedst for børnene netop
her. Forældre i dag ønsker mere og mere
indflydelse på deres børns hverdag. Den nye
dagtilbudslov (juni 2018) lægger op til det
samme. Derfor skal selveje igen på Danmarkskortet. Leder Susanne Burvad fortæller her om kvaliteterne for både børn,
personale og forældre ved at være en
del af en selvejende institution.
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Af Mira Wessels, souschef i Børneringen

Bestyrelsesarbejdet i selvejende institutioner er kendetegnet ved nærdemokrati.
Det er forældre og ofte andre frivillige fra
nærområdet, der sidder i bestyrelsen og
dermed har det juridiske ansvar for institutionens drift og virke. Lederen er ansat
af bestyrelsen til at varetage den daglige
pædagogiske drift og udvikling. Denne konstruktion giver mulighed for et lokalt nærvær, en tæt dialog blandt forældre og personale og ejerskabet hos forældre og
ansatte er ofte stort. Børnehaven bliver
”vores”! Fra politisk side er der massivt fokus på samarbejde med civilsamfundet, og
selvejende institutioner har en årelang tradition i at samarbejde lokalt; som en naturlig og uundværlig ressource. Susanne Burvad er leder i Humlebo Børnehave i
Brønshøj, en selvejende institution under
paraplyen Børneringen, og hun ser store
fordele i selveje; både i forældresamarbejdet og det lokale engagement.
Børnehaven er gammel
Susanne fortæller, at Humlebo Børnehave
fylder 70 år i år. Der ligger et stort ejerskab
i at videreføre institutionens kulturelle og
relationelle fællesskaber, mener Susanne.
Humlebo er en mindre børnehave med 36
børn, og Susanne fortæller: ”Børnene kender alle personaler, hinandens forældre og
sågar bedsteforældre. Det er med til at skabe et nært miljø, som er overskueligt og
trygt for børnene.” I Humlebo Børnehave
inddrages og inviteres forældre i forskellige sammenhænge, de holder fokus på, at
alle har et ønske om at skabe de bedste udviklingsbetingelser for børnene.
”Bestyrelsen er min arbejdsgiver, og bestyrelsen består i Humlebo af et flertal af
forældre. Derfor er det også betydningsfuldt, at bestyrelsesmedlemmer bliver klædt
på til opgaven, så de kan varetage opgaven
ud fra et kendskab til politiske beslutninger og til, hvad de som medlemmer er beslutningsdygtige på. Som leder er det ligeså vigtigt at kende sin position og have et
solidt kendskab til de forskellige spilleregler i systemet, samtidig med at være inviterende og involverende.”
Bestyrelsen kommer på kursus
I Humlebo børnehave inviteres bestyrel-

Det er betydningsfuldt at signalere, at
vi har et fælles mål om at skabe de gode
udviklingsmuligheder, der er med til at fremme
børnenes trivsel og udvikling. I samarbejde med
forældrene danner vi børnene med henblik på
at blive livsduelige mennesker.

sesmedlemmer til bestyrelseskursus i Børneringen for at sikre en kvalificeret ledelse
af institutionen, som Susanne fortæller:
”Det er betydningsfuldt at signalere, at vi
har et fælles mål om at skabe de gode udviklingsmuligheder, der er med til at fremme børnenes trivsel og udvikling. I samarbejde med forældrene danner vi børnene
med henblik på at blive livsduelige mennesker. Det giver mening at gøre dét i fællesskab – sammen med forældrene.”
Andre selvejende institutioner kan have
andre bestyrelseskonstellationer, som kan
være lige så brugbare, fortæller Susanne.
”En unik fordel ved selveje er netop, at institutionerne har mulighed for at bevare
det unikke og særlige, de hver især har.
Ingen ensretter, når bestyrelserne hver
især sætter rammerne. Og det gavner i
sidste ende netop de børn, der går i institutionen.”
”Ofte er forældrene interesserede i dagligdagen, forældrearrangementer osv. De
er valgt som repræsentanter af de øvrige
forældre og har indflydelse og er beslutningsdygtige. Det er et stort ansvar, og det
genererer et stort engagement.”
De frivillige i bestyrelsen
I Humlebo er der to frivillige borgere i bestyrelsen udpeget af Børneringen.
”De frivillige på nuværende tidspunkt er
forældre, der har et ønske om at ’give noget tilbage’ og være med til at bakke op om
det positive arbejde, der pågår i deres nærmiljø,” fortæller Susanne.
”Det er super givtigt at opleve, at der er
nogle, der frivilligt stiller op og ønsker at

samarbejde om det gode børneliv og værne om børnehaven. Jeg tænker, at der forud har været et åbent tillidsfuldt samarbejde, som bærer frugt til gavn for børnene.
Jeg forestiller mig, at de frivillige borgere
har et ønske om at bidrage lokalt, så børnehaven og lokalmiljøet fortsat er attraktiv for fremtidige forældre og børn. Det er
frivillige med et godt kendskab til børnehavens kultur, værdier og traditioner; det
er frivillige, som er aktive i foreningsarbejde og har et ønske om at støtte op om børnehaven og dens udvikling.”
”Naturligvis skal selvejende daginstitutioner leve op til dagtilbudsloven og lokale
politiker på området. Kommunen har tilsynspligt, og børn tildeles de enkelte tilbud
via den kommunale pladsanvisning. Men
de lokale embedsmænd har ikke arbejdsgivermandat over for ledere og personale
– dét har forældrene i lokalområdet via bestyrelsen. Selveje giver frihed og lokalt spillerum. Børnehaven udvikles i samspillet
mellem personalets faglighed, forældrenes
visioner og en årelang tradition om lokalt
kendskab og engagement. Sådan kan selveje sikre, at historien bevares, mens nye visioner får plads i børnehavens fortsatte
udvikling til fordel for dem, det hele drejer
sig om, nemlig børnene,” slutter Susanne
Burvad.
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LEDELSE

Selvbestemmelse og høj arbejdsglæde

– fra selvejende til privat

Af Katrine Amtoft, DLO

Da den kommunale indblanding tog for meget af både arbejdstid og arbejdsglæde,
valgte den selvejende institution Stefansgården at opsige driftsoverenskomsten
med kommunen og blive privat. De har ikke set sig tilbage.
Stefansgården ligger i København, på den
grønne cykelrute midt i Nørrebroparkens
alsidige stemning af caffe latte-drikkende
mødregrupper, hundeluftere på tur og fodboldspillende unge. Her har institutionen
ligget i 76 år, lige siden 1942 hvor den blev
oprettet som kun den anden institution under Børneringens paraply. Stefansgårdens
nuværende leder, Birgitte Højstrup fortæller: ”Vi har en historie med os. Og dem, der
har været her før, har været rigtig gode til
at gemme på historien. Vi har fx protokoller med de første børn, der blev meldt ind.
Så vi kan se, at der d. 15. oktober 1942 blev
meldt 50-60 børn ind på én gang i det her
hus, som nu kan rumme maks. 31 børn.”
Født som selvejende
Bebyggelsen, hvor institutionen har til huse,
er arkitekttegnet, og det var fra starten
planlagt, at stueetagen skulle rumme en
institution. Dengang var Nørrebro et ganske anderledes kvarter, men institutionens
børn kom fra nærområdet, ligesom de gør
i dag. Meget andet er forandret på de 76 år.
Den største forandring i nyere tid var, da
Stefansgården opsagde sin driftsoverenskomst med Københavns Kommune for i
stedet at fortsætte som privat daginstitu-

tion. ”Vi blev født som selvejende!” fortæller Birgitte Højstrup, men efter mange års
pres fra kommunen, blandt andet for at
lægge den lille institution sammen med
andre små institutioner i området, valgte
bestyrelsen i 2016 at løsrive sig fra den
kommunale sabelraslen. Det har de ikke
fortrudt. Birgitte Højstrup fremhæver mange fordele ved at være privat: ”Vi har fået
bedre økonomi, og vi har fået en større arbejdsglæde. Den har hele tiden været god!
Men det her med, at vi ikke hele tiden skal
bekymre os om, hvad kommunens næste
træk bliver, hvad de nu gør for at slå os sammen med nogen, eller om de simpelthen
går ud og lukker os, altså usikkerheden har
været der hele tiden. Og den er der jo ikke
mere.”
Økonomisk selvbestemmelse
At få større råderet og handlekraft over de
økonomiske dispositioner fremhæver Birgitte Højstrup flere gange: ”Vi har altid været en institution med en god økonomi. Men
i gamle dage som selvejende måtte vi højst
overføre 2 procent eller 4 procent, det var
lidt forskelligt fra år til år. Og hvis vi så i december havde for mange penge tilovers,
måtte jeg styrte rundt og bruge dem på

Dem, der har været her før, har været rigtig
gode til at gemme på historien. Vi har fx
protokoller med de første børn, der blev meldt ind.
Så vi kan se, at der d. 15. oktober 1942 blev meldt
50-60 børn ind på én gang i det her hus, som nu
kan rumme maks. 31 børn.
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unødvendige ting. Nu må vi gerne gemme
vores penge. Hvis jeg har en halv million til
overs, så er det dét, jeg har til overs. Så er
det ikke noget, kommunen tager igen. Og
så kan vi selv langtidsplanlægge.”
Med den nye status som privat har institutionen fået større indflydelse på sin
økonomi, men også andre ting gør glæden
ved at være privat stor: ”Jeg tror, at det er
selvbestemmelsen, der giver større arbejdsglæde. Vi skal selvfølgelig også arbejde efter læreplaner. Og vi må ikke gøre alt muligt, som Københavns Kommune ikke synes
er i orden. Men vi har altså meget videre
rammer. Det giver en større arbejdsglæde.”
Ventelisten skal vedligeholdes
Den nye private status giver et øget ansvar
for at gøre institutionen synlig for potentielle forældre. Birgitte Højstrup understreger: ”Vi skal være synlige og gode til vores
arbejde for at opretholde en fornuftig venteliste. Det her er en institution. Men det
er også en forretning, der skal løbe rundt.
Det nytter jo ikke noget, hvis vi ingen penge har.”
Hvor børnene før kom til Stefansgården
via pladsanvisningen, skal institutionen
nu selv trække forældre til. Birgitte Højstrup oplever dog ingen forandring i forhold til efterspørgslen: ”Jeg kan sammenligne med vores venteliste, da vi var
selvejende og nu. Vi har lige så mange på
venteliste nu som før.” I de nye vedtægter
som privat institution har Stefansgården
vedtaget, at søskende har førsteret til pladser, dernæst at beboere i ejendommen har
forrang. Og ellers skriver forældrene sig op
via anbefalinger: ”Så er de i mødregrupper
sammen eller bor i gård med hinanden. Det
er sådan, de fleste har hørt om os. Det har
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FAKTA
været mund til mund-metoden. Og det er
jo den bedste!” fortæller Birgitte Højstrup.
Forældrene søger det nære
Tidligere mærkede institutionen, hvordan
kommunen meget gerne ville slå de små institutioner sammen med fælles ledelse og
i færre bygninger. Nu er det vedtægterne,
bestyrelsen og ledelsen i Stefansgården,
der bestemmer. Lokalerne og lejekontrakten med KAB ændres der ikke på. Ligesom
det væsentligste kendetegn for Stefansgården heller ikke forandres af den private status. Det er stadig en lille institution, hvor
alle kender alle, og hvor medarbejderne bliver i mange år. For forældrene er det dét,
der har værdi: ”De søger en lille institution.
Det er dét, forældrene efterspørger. De efterspørger, at deres barn ikke drukner blandt
200 andre. Hos os kender alle børn og voksne hinanden, og alle forældre kender hinanden. Vi ved faktisk nærmest også, hvad
bedsteforældrene hedder. Og det er en stor
værdi,” fortæller Birgitte Højstrup, der kun
vil anbefale andre, der står i samme situation at overveje muligheden for at blive privat: ”Vores erfaring har været positiv. Jeg
kan kun anbefale det!”

Hvis man som selvejende institution ønsker at overgå til privat drift, er der flere
ting at være opmærksom på, fx:
	Lovgivning: Det er væsentligt at sætte sig ind i de lovgivningsmæssige rammer for den private institution, særligt dagtilbudsloven.
	Godkendelseskriterierne i hjemkommunen: Er der noget, I skal justere for at
imødekomme kriterierne?
	Vedtægterne: Skal de justeres? Har I et særligt værdigrundlag, institutionens
arbejde skal bygge på? Og skal der skrives særlige ventelisteregler ind i vedtægterne?
 Lokaler: Bor I til leje, eller ejer I selv grund og bygninger?
	Økonomi: Den private daginstitution skal afholde depositum og stille driftsgaranti. Omfanget af begge varierer fra kommune til kommune. Den privat institution udarbejder desuden selv sit budget og er alene ansvarlig for den samlede økonomi.
	Bestyrelsen: Hvilken rolle skal bestyrelsen spille i omlægningsprocessen?
	Lederen: Er denne indforstået med fordele og ulemper og måske større ændringer i arbejdsopgaven og det professionelle netværk?
	Personalet: Hvordan forholder medarbejderne sig til at være ansat i en privat institution? Kan I finde erfaringsudveksling et sted? Og hvad med overenskomster?
	Rekruttering og markedsføring: Pladsanvisningen har ikke længere adgang til
institutionens pladser. Når institutionen selv skal tiltrække børn og familier, er
det værd at tænke over, om det gode ry og rygte er nok, eller om der skal markedsføring til.
DLO kan hjælpe jer med spørgsmål og afklaring af regler, hvis I overvejer at opsige jeres driftsoverenskomst, eller hvis kommunen har opsagt jer. Konsulent
Thinne Nielsen træffes daglig på tlf. 70 27 55 20 fra kl. 09.30-14.30, eller på mail
på thinne@dlo.dk.
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FRA MASKINRUMMET

Af Bjarne W. Andresen, redaktør i DLO

Nyt link til podcast

Når du ringer eller skriver til DLOs sekretariat, kan du møde
vores nye studentermedhjælper Josefine Dyrberg, der er
jurastuderende og bor i København.
Josefine står blandt andet for at opdatere DLOs medlemsdatabase og andre administrative opgaver, ligesom hun sammen med DLOs anden studentermedhjælp bistår sekretariatet i servicering af DLOs medlemmer.
Josefine hjælper også til med juridiske opgaver som fx at
undersøge, hvordan ny lovgivning har betydning for daginstitutionerne.

I Børns Hverdag nr. 1 omtalte vi Børn&Unge Podcast. Linket til podcasten var lidt omstændeligt, så vi vil godt gøre
opmærksom på, at man kan hente podcasts via bupl.dk/
podcast. Samtidig kan vi fortælle, at BUPL er begyndt at
lægge podcasts ud, hvor artikler fra fagbladet Børn&Unge
bliver læst op, så man kan få nyheder fra pædagogikkens
verden, mens man vasker op eller sidder i bussen på vej til
arbejde – eller hvad man nu gør, mens man lytter. De ligger
på bupl.dk/laestop.
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Ny studentermedhjælper

Privatkonferencen

Selvejekonferencen

Fredag den 30. august kl. 10-16
i Odense

Onsdag den 25. september
kl. 10-16 i Odense

I år om LEDELSE i den
private institution”ALENE HJEMME”

Om rammerne og
ledelsesrummet for selvejet
”VIL SELV, KAN SELV, MÅ SELV?”

dvikling og status for
U
privatinstitutioner,
hvilke udfordringer
bokser dine kolleger
mest med?

Politisk udvikling af
betydning for privatinstitutionerne

vordan bevares den
H
professionelle tilgang,
når alle kender alle godt?

Hvordan sikrer vi en
sårbar økonomi, særlig
profil og rekruttering
af børn?

otentialer: Stort
P
ledelsesrum, stærke
værdier, tilstedevæ
relse og social kapital

”Alene hjemme” – hvem sparer vi med?
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Udvikling og status for selvejende
institutioner, hvilke udfordringer
bokser dine kolleger mest med?
Styrken ved selvejet:

Vores værdier, profil,
forældre-opbakning
og råderum
Hvilke rammer
sættes i driftsoverenskomsten?
Alternativerne:
kommunalisering
eller privat?

Spil bestyrelsen god
Politisk udvikling af
betydning for selvejende
med institutionerne
Nye krav fra forvaltningerne, fx sammenlægninger, områdeledelse,
uddannelse, netværk

Hvad er vores muligheder overfor forvaltningen?
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Satire og debat på

Folkemødet

Skal du på Folkemødet i år? Så gå ikke glip af DLOs store event
med den populære komiker Per Helge Sørensen (”DJØF med
Løgn”) og efterfølgende debat om for meget bureaukrati, dokumentationskrav og overstyring på dagtilbudsområdet.
DLO inviterer, når Per Helge Sørensen giver udpluk fra sit udsolgte satireshow ”DJØF
med Løgn 2”. Showet handler om en embedsmand i dagtilbudsafdelingen i en kommunal forvaltning, der kæmper med
krydspresset fra karrieredrømmende, privatliv og sund fornuft, og ender med at indgå et usædvanligt partnerskab med lederen af en lille, lukningstruet institution.
Bagefter debatterer vi, hvorfor daginstitutionsområdet de senere år har været
udsat for mere bureaukrati. Vi spørger, hvil-

ke dokumentationskrav, der giver bedre
daginstitutioner, og hvor djøfisering af området kan tage overhånd.
Hør indlæg fra den kommunale forvaltning, fra forskeren og fra DLO-konsulent
Thinne Nielsen, der er tidligere leder af en
privat og en selvejende daginstitution.
Folkemødet, Selveje-teltet fredag den 14.
juni kl. 10.30-11.30. Debatten arrangeres
af DLO.

Kom til debat OM BØRN
MED DIAGNOSER på Folkemødet
Alle daginstitutioner oplever 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.
Vi debatterer rammerne for den pædagogiske praksis og den kommunale/forvaltningens valg af tilgange til børn med diagnoser og muligheden for det enkelte
dagtilbud til at vælge sin egen metode.

Forvaltningsperspektivet:
Hvad afgør, hvilke pædagogiske tilgange
man accepterer i valg af koncepter og i det
pædagogiske tilsyn? Hvad skal der til, for
at man i forvaltningen tør ”eksperimentere” med nye metoder?

Forskerperspektivet:
Hvordan vælges pædagogiske metoder,
som giver fagligt mening i praksis?

Folkemødet, selveje-teltet, fredag den 14.
juni kl. 15-16. Debatten arrangeres af DLO,
FOBU og Gentofte Børnevenner.

AL HENVENDELSE TIL : DLO, Høffdingsvej 34, 2500 Valby

Politikerperspektivet:
Hvad kan politikerne gøre for at sikre, at vi
hele tiden tænker nyt på området for børn
med diagnoser?

Det konkrete eksempel:
En succeshistorie om at afprøve et nyt koncept ift. børn med diagnose.

