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Det sker i DLO

Introduktion til
bestyrelsesarbejdet
Odense 26. november kl. 19-21
Hvad er bestyrelsens ansvar, hvordan 
kan bestyrelsen samarbejde internt og 
hvordan skal arbejdsdelingen være til 
daglig ledelse? DLOs konsulent Thinne 
Nielsen giver en kvalificeret introduk- 
tion til arbejdet i selvejende institutio-
ner, med plads til spørgsmål. Kurset er 
også relevant for garvede bestyrelses-
medlemmer, som vil opdateres om den 
seneste udvikling på området.
Målgruppe: Nyvalgte og erfarne besty-
relsesmedlemmer, ledere
Underviser: DLO-konsulent Thinne 
Nielsen

Efter DLOs kursus om kerneværdierne 
i den styrkede læreplan (modul 1), er vi 
nu på trapperne med modul 2 om im-
plementering i praksis og modul 3 om 
etablering af en evalueringspraksis.

Implementering i praksis, modul 2
Vi beskæftiger os med den styrkede læ-
replans implementering i den eksiste-
rende pædagogiske praksis, herunder 
med forudsætninger for implemente-
ring, håndtering af forandring og mod-
stand mod forandring samt redskaber 
til selvevaluering og understøttelse af 
ny eller justeret praksis.

Dokumentation og evaluerende
pædagogisk praksis, modul 3  
Vi beskæftiger os med læringsproces-
ser og evaluerende kultur i daginstitu-
tionen, herunder uddybelse af formål, 
forslag til proces og systematik i både 
dokumentation, refleksion og løbende 
justering af praksis.
Interesseret? Kontakt Thinne Nielsen 
på 70275520 eller thinne@dlo.dk.

DLO har budt den nye børneminister Pernille Rosenkrantz-Theil velkommen. 
Blandt de dagsordener, DLO bringer for ministeren, er, at minimumsnormeringer 
skal betyde et løft, der kan mærkes i hverdagen. 

DLO er optaget af, at den beslutning, der bliver truffet om, hvordan man skal 
sikre bedre normeringer, er både informeret og kvalitetssikret. I DLO taler vi om 
at definere brutto- og nettonormeringer. Bruttonormeringen definerer det an-
tal timer, der er afsat til medarbejdere i daginstitutionen samlet set. Nettonor-
meringen er til gengæld de timer, børnene faktisk oplever, at de voksne er til-
gængelige. 

Der er nemlig rigtig stor forskel på, i hvilken udstrækning børnene vil opleve 
at få glæde af minimumsnormeringer. Det afhænger af, hvor meget af den nor-
merede tid, medarbejderne skal bruge på andet arbejde end samvær med børne-
ne. Det er vigtigt at være kritisk i forhold til de arbejdsopgaver, medarbejderne 
har, som ikke er i direkte kontakt med børnene. Der er opgaver, som har stor be-
tydning for planlægning af og refleksion over kerneopgaven, det er nødvendige 
timer. Der er også opgaver, som ikke har direkte effekt for pædagogikken eller 
børnene, dem skal vi sortere fra. De voksentimer, børnene oplever, er til deres rå-
dighed eller anvendes direkte i forhold til pædagogikken, er dem, der har betyd-
ning for oplevelse af kvaliteten af normeringen. Det er de timer, vi skal have fo-
kus på i normeringen.

En anden væsentlig faktor i en normeringsmodel er, hvem der bemander den-
ne sum af timer. Det er ikke uden betydning om timerne er dækket af løst ansat-
te, af pædagogmedhjælpere eller af pædagoger. Ligeledes hvor mange af timer-
ne, der fratrækkes til ledelse, og om de nødvendige vikartimer er indregnet i 
summen. Der stilles i tiden øgede krav til det pædagogiske indhold og kvaliteten 
af børnenes hverdag i daginstitutionen. Mange elementer i den styrkede lære-
plan fordrer en faglig 
tolkning. Ligesom der 
er et øget fokus på ud-
vikling og læring i det 
professionelle læ-
ringsfællesskab.

Det er også vigtigt, 
at alle med interesse 
for kvaliteten af dag-
institutionernes nor-
meringer fastholder, 
at minimum ikke er et mål i sig selv, men en nedre grænse. Et lovgivningsbestemt 
minimum kan kun være laveste fællesnævner, der kan og skal bygges ovenpå. 
Til sidst er det vigtigt, at en kommende lovgivning helt tydeligt angiver intenti-
onerne med minimumsnormeringer. En lovtekst kan blive gradbøjet i virkelighe-
den. En generel styrkelse af daginstitutionsområdets vilkår og ressourcer vil bli-
ve understøttet af klare udmeldinger om de politiske intentioner for området.

Lad os vide, hvis du har kommentarer til normeringsbegrebet, på dlo@dlo.dk.

Normeringsløft 
der batter

Der stilles i tiden øgede 
krav til det pædagogiske ind
hold og kvaliteten af børnenes 
hverdag i daginstitutionen. 

Af Thinne Nielsen
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Legekunst
  Et projekt, hvor 

kunst og kultur møder 
børns leg, kreativitet 

og dannelse.

20

Kreativitet 
i en digital hverdag
Et nyt filmisk værktøj 
vil koble sanselighed 
og teknologi.

24

Børnebøger om 
naturen og naturglæde
Hvilken børnelitteratur kan 
man anvende i sit arbejde med 
naturpædagogik? Muligheder-
ne er mange.

12

04  Spring ind i det 21. århundrede 
Gode bud på det 21. århundredes kompeten-
cer i relation til den styrkede pædagogiske 
læreplan.

07  Vi skal gøre politikerne klogere 
DLO har mødt den nye børne- og 
undervisningsminister.

16  Konsulentnyt 
Brush over af vedtægterne. Valg til besty-
relsen. Lov om webtilgængelighed.

22  Lederens rolle for personalets 
  udvikling og læring 

Det vigtigste sted at begynde er at skabe et 
fælles mindset, en fælles kultur i institutio-
nen.

27  DLO spørger: Hvad betyder vi for jer? 
Brug 10 minutter på at udfylde et spørge-
skema, og vær med til at skabe et bedre 
DLO.

28  Hvad skal der ske, når institutionen 
skal have ny leder? 
Få DLOs konsulent Thinne Nielsens gode 
råd om lederskifte.

 Pædagogisk arbejde mellem 
datadrømme og hverdagstrylleri
Om at bygge bro mellem den forvaltnings-
mæssige og den praktiske verden og de-
res kulturer.

08
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Hvordan hjælper den styrkede læreplan vores børn ind det kommende århundrede? Og 
er vi som pædagoger klædt på til fremtidens pædagogik? Artiklen kommer med et bud 
på, hvordan vi igennem arbejdet med den styrkede læreplan også kan klæde børnene på 
til den fremtid, de skal ud og være en del af.
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en Kan vi komme uden om at beskæftige os 
med begyndende teknologisk forståelse og 
det 21. århundredes kompetencer? Og lig-
ger det 21. århundredes kompetencer me-
get langt fra det vi i dag tænker om udvik-
ling og læring?

Når vi ser nøje på det 21. århundredes 
kompetencer, så bidrager fokus på lege-
kompetencerne i pædagogikken på mange 
måder til nedenstående kompetencer. I le-
gen er børn innovative og fantasifulde, de 
lærer at samarbejde og indgå kompromis-
ser. Ofte afprøver de, eksperimenterer og 
søger ny viden. Et dygtigt ”legebarn” kom-
munikerer og skaber fortællinger, således 
at kammeraterne gerne følger ideerne. Jeg 
er af den mening, at vi pædagoger skal dyg-
tiggøre os i at støtte alle børn til at blive 
dygtige ”legebørn”, men at vi også igennem 
arbejdet med læreplanstemaerne skal klæ-
de børnene på til det 21. århundredes kom-
petencer. 

Samarbejde (kollaboration)
Den første og nok ikke uventede kompe-
tence, jeg vil fremhæve, er samarbejde. De 
fleste dagtilbud mener nok, at vi har fokus 
på fællesskabende aktiviteter. Spørgsmå-
let er dog, om vi også får set på egen prak-
sis med kritiske briller? Hvor vi har indivi-

dualiserende aktiviteter. Som til jul og påske, 
hvor børnenes kreative udtryk ofte går med 
klip som far og mor kan få med hjem. Hvor-
dan kan det være, at vi ikke pynter op i fæl-
lesskab, og at det, vi sammen har bidraget 
med, bliver i institutionen? Når vi tager det 
21. århundredes briller på, handler det må-
ske i højere grad om at opfinde noget sam-
men, som bidrager til legen. Når vi doku-
menterer vores processer, laver et stort 
billede, hvor hvert enkelt barns bidrag er 
vigtigt, men ikke behøver blive fremhævet 
med navn. At vi nogle gange har makker-
dage, hvor børnene sammen eks. skal byg-
ge Lego eller opfinde noget i opfinderværk-
stedet. 

Problemløsning og innovation
Carol Dweck siger, at det har betydning, 
hvordan vi voksnes mindset er. Har vi et 

fixed mindset eller et growth mindset. Til-
rettelæggelse af aktiviteterne er vigtige, 
hvis pædagoger vil fremme børns iværk-
sætterkompetencer. Børnene skal have 
mulighed for at påvirke processen, og pæ-
dagogen skal formulere meningen med ak-
tiviteten. I læringsmiljøet skal der være 
plads til at prøve sig frem, fejle og prøve at 
udvikle ideerne. Det handler også om at 
stille nysgerrige spørgsmål, som lægger op 
til den filosofiske samtale. Men vi voksne 
skal også vise børnene, at vi ikke altid ved 
og kan alt, fx når nogle af teknologierne 
ikke virker, eller der er noget vi ikke kan 
finde ud af, så er det måske børnene, som 
finder løsningerne. Derudover er det en 
god ide at give positiv feedback, når børne-
ne vælger den udfordrende vej, ved at sige: 
”Det er vildt, du ikke giver op. Tænk, at du 
prøver der her nye.”

Videnskonstruktion/ Siencedidaktik
Videnskonstruktion sker, når børnene gør 
mere end at gengive, hvad de har lært; de 
går bag om vidensgengivelsen for at gene-
rere idéer og forståelse, som er nye for dem. 
Evner for videnskonstruktion betragtes 
ofte som “kritisk tankevirksomhed”. Ved 
aktiviteter, der kræver videnskonstrukti-
on, skal børnene fortolke, analysere, syn-
tetisere eller vurdere oplysninger og idéer. 

Hvordan får vi som pædaoger skabt en 

med den styrkede læreplan

Spring ind i det 
21. århundrede

Børnene skal have mulighed for at påvirke 
processen, og pædagogen skal formulere 

meningen med aktiviteten. I læringsmiljøet skal der 
være plads til at prøve sig frem, fejle og prøve at
udvikle ideerne.

At arbejde undersøgende handler om at op
stille hypoteser, lave forsøg og finde svar på 

hypoteserne. Kan små karsefrø løfte en mursten? 
Og kan græsfrø vokse i køleskabet? Hvad sker der 
med den flade ballon, når den bliver sat over en 
flaske med gærvand? Hvad flyder, og hvad synker?

FOTO: COLOURBOX
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interesse hos børnene i forhold til den om-
verden, de lever i? Ved at de voksne er be-
gejstrede og selv er nysgerrige. At arbejde 
undersøgende handler om at opstille hy-
poteser, lave forsøg og finde svar på hypo-
teserne. Kan små karsefrø løfte en mur-
sten? Og kan græsfrø vokse i køleskabet? 
Hvad sker der med den flade ballon, når 
den bliver sat over en flaske med gærvand? 
Hvad flyder, og hvad synker? At lade bør-
nene gætte på hvad der sker, og derefter 
undersøge. Børn begriber gennem deres 
sanser, så hvordan kan man se, at det blæ-
ser? Og hvordan kan sangen om Snemand 
Frost og Frøken Tø undersøges gennem 
eksperimenter? Måske ved at lade børne-
ne gå rundt med en lille snemand i en kop 
og se, hvad der sker, og hvad ordet ”svin-
der” betyder.

Begyndende teknologisk forståelse
Begyndede teknologisk forståelse handler 
om, at når det lille barn tilfældigt trykker 
på en knap og ser, der sker noget og bliver 
ved, fordi noget lyser og gør det igen og 

Når vi tager det 21. århundredes briller 
på, handler det måske i højere grad om at 

opfinde noget sammen, som bidrager til legen. 
Når vi dokumenterer vores processer, laver et 
stort billede, hvor hvert enkelt barns bidrag er vig
tigt, men ikke behøver blive fremhævet med navn.

producentens intentioner, og hvad vi vil 
med børnene. Men måske skulle vi også be-
gynde at forholde os lige så kritiske til alt 
andet legetøj? 

Selvevaluering
Børn får øje på egen læringved feedback 
fra de voksne, men også fra kammerater. 
Feedbacken skal hjælpe børnene med at 
gøre hinanden gode. Gennem feedback kan 
børnene lære at få øje på læring, de ikke 
selv har fået øje på. Ifølge James Notting-
ham er det væsentligt for feedbacken, at 
børnene ved, hvad målet er. Dette gøres 
ved følgende: 1. Pædagogen skal hjælpe 
barnet med at forsøge at forstå målet/ak-
tiviteten. 2. Hjælpe barnet med at finde ud 
af, hvor de står i forhold til målet/aktivite-
ten. 3. Blive opmærksomme på, hvad de 
skal gøre for at komme fra deres nuværen-
de position og frem til målet. 

Pædagogik ind i det 21 århundrede
Pædagogik ind i det 21. århundrede hand-
ler om, at vi evaluerer praksis og får øje på, 
hvor vi ubevidst viderefører vaner, som ikke 
har øje for ovenstående, og ændrer vores 
praksis, således at vi ikke kun tager ud-
gangspunkt i børns nærmeste udviklings-
zone. Det handler også om at se på det sam-
fund, de vokser op i og inddrager disse 
problemstillinger i pædagogikken. Børn læ-
rer primært igennem afprøvning, sanser 
og kropsligt, så derfor bliver det også nød-
vendigt at inddrage disse læringsrum sam-
tidig med, at vi inddrager nutidigt legetøj. 
Såsom at købmandsbutikken må blive et 
supermarked, legemobiltelefonen i stedet 
for drejetelefonen, legecomputeren frem-
for skrivemaskinen. Selv om vi voksne kan 
synes fremtiden med alle dens muligheder 
synes diffus, lidt farlig, og at ”de gode gam-
le dage” er langt bedre end, hvad måtte kom-
me, så har vi en forpligtelse som fagfolk til 
at forholde os til og klæde børnene på til 
den fremtid, de skal leve i .   

Links:
https://www.videnomlaesning.dk/
media/2080/21st-century-skills-
ulf-dalvad_berthelsen.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=
hqh1MRWZjms
http://info.21skills.dk/kompetencer/

Heidi Jensen er pædagog, tidligere daginstitu- 
tionsleder i ”Bøgely”, som er omtalt i Børns Hverdag 
3-2019 i artiklen ”Makerspace og 3D-print møder 
hammer og søm”.
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igen. Når det lidt større barn opdager be-
vidst at få robotten til at gå frem og til si-
den, eller sætter Little Bits sammen, så no-
get lyser, giver lyd eller drejer rundt. Det er 
igennem det legende og eksperimenteren-
de, at barnet langsomt får en teknologifor-
ståelse. Det digitale legetøj udfordrer bør-
nene (og de voksne) i forhold til deres 
fejlmodighed. Ved at integrere det digitale 
legetøj i flere læreplanstemaer styrker vi 
børnenes mulighed for at forstå og begri-
be, men også at forholde sig kritisk senere 
hen som forbrugere. Det handler om, at 
børnene skal gå fra at være forbrugere til 
at være producenter også via det digitale 
legetøj. Taleklemmer, taletavler og små ro-
botter, man kan indtale lyd i, kan inddrages 
til at understøtte sprog. Green screen og 
stop-motion kan understøtte dannelse af 
kritisk tænkning, æstetisk læring, og so-
cial udvikling. Elektroniske mikroskoper 
kan bruges til at udvikle sproget og barnets 
opfattelse af verden. Det digitale legetøj 
kan aldrig stå alene. Der skal udvikles di-
daktikker, hvord vi forholder os kritisk til 



  7Børns Hverdag    5    2019

P
O

LI
T

IS
K

  K
LU

M
M

E

Af Tanja Krabbe, DLO

Vi vil gerne bidrage til, at både den nye 
børneminister og andre politikere på 

børneområdet får et nuanceret billede af, hvad 
det vil sige at drive privat eller selvejende dag
institution.

Den nye børne- og undervisningsminister 
Pernille Rosenkrantz-Theil er en dame, der 
ved, hvad hun vil. Hun vil have flere voks-
ne i daginstitutionerne, hun vil gøre mere 
for socialt udsatte, og hun vil have mindre 
bureaukrati. Alt sammen mærkesager, som 
DLO roser ministeren for, og som vi vil bi-
drage konkret og konstruktivt til. Det for-
talte vi den nye minister på vores første 
dialogmøde en sen mandag aften i august, 
og det følger vi op på til det første store 
møde for børneområdets vigtigste organi-
sationer i starten af oktober. 

Der er til gengæld en anden udfordring 
med den nye minister: Hun er som udgangs-
punkt ikke specielt begejstret for private 
daginstitutioner. Som vi hører Pernille Ro-
senkrantz-Theil, har hun egentlig respekt 
for alle, der arbejder for at skabe gode dag-
institutioner. Men idéen om, at institutio-
nen ikke er offentligt drevet, og selve det 
”private” klinger ikke godt med ministerens 
ideologiske udgangspunkt. 

Det forholder vi os selvfølgelig til i DLO, 
og vi vil gerne bidrage til, at både den nye 
børneminister og andre politikere på bør-
neområdet får et nuanceret billede af, hvad 
det vil sige at drive privat eller selvejende 
daginstitution. Hvorfor gør man det, hvor-
dan gør man det, og er der overhovedet no-

Vi skal gøre 
politikerne klogere

gen, der gør det på en måde, hvor børne-
ne ikke får glæde af hver indtjente krone?

Derfor er der mere end nogensinde brug 
for et stærkt DLO, der kan vise de gode hi-
storier og fortælle omvirkeligheden, så 
politikerne ikke tager beslutninger ud fra 
forestillinger og fordomme. Til opgaven 
har vi brug for medspil og bidrag fra vores 
medlemmer. Kontakt altid gerne tanja@
dlo.dk, hvis du vil bidrage. 
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Børne- og undervisningsminister 
Pernille Rosenkrantz-Theil. 
Foto: Steen Brogaard
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Pædagogisk arbejde 

Fra at have levet et relativt stille liv i udkanten af 
samfundets søgelys er daginstitutionsområdet i 
løbet af de seneste 10 år for alvor blevet bragt ind i 
centrum af den danske velfærdsdiskussion. Hvor 
børn tidligere først for alvor blev interessante den 
dag, de ramte skolen, kobles de tidlige år nu nær-
mest til velfærdsstatens fremtidige overlevelse.
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mellem datadrømme 
og hverdagstrylleri

Støttet af primært den økonomiske forsk-
ning (især nobelpristageren James Heck-
mann), det allestedsnærværende mantra 
”tidlig indsats” og forskellige former for 
catchy vendinger som fx ”barnets første 
1000 dage” er der ikke megen vaklen i den 
politiske retorik: Hvis ikke vi griber ind, hvis 
ikke vi investerer i den tidlige barndom, vil 
vi simpelthen sakke bagud, både socialt og 
økonomisk, og dermed ikke længere være 
i stand til at oppebære det nuværende vel-
færdsniveau.

Det er således nærmest en kamp om 

8 Børns Hverdag    5    2019
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overlevelse, og det er ikke til at spøge med. 
Måske er det derfor, at de mobiliserende 
begreber især hentes fra krigsretorikken - 
der opstilles ”indsatser”, ”strategier”, ”mål” 
og ”task forces”. 

Ideologien synes på denne vis at stå helt 
knivskarpt. Vi ved, hvor vi skal hen – og vi 
ved, at vi er tvunget til det. Hvad det der-
imod kniber lidt mere med er selve ekse-
kveringen. På trods af, at mange forvalt-
ninger i de seneste ti år har installeret en 
lang række værktøjer, programmer, evi-
densbaserede metoder og forskellige for-
mer for kommercielle koncepter i især de 
kommunale dagtilbud med håb om forskel-
lige former for kvalitetsløft, er der forbav-
sende få af kurverne, der er knækkede.

En enorm opgave
Bevares, det er da også en enorm opgave. 
For det første, fordi 0- til 6-årsområdet er 
et enormt stort område. Og for det andet 
fordi området også må betegnes som ual-
mindeligt broget. Da der i sin tid blev op-
rettet daginstitutioner, var det jo som et 

svar på et arbejdsmarkedsmæssigt behov 
for pasning, og området har derfor ikke væ-
ret reguleret i samme grad som fx skolen. 
Den pædagogik, der blev bedrevet rundt 
omkring, var ikke underlagt fælles kvali-
tetsstandarder, men i stedet nøje afstemt 
til de lokale socialøkonomiske forhold – og 
udført i overensstemmelse med de pågæl-
dende ansattes uddannelses- og arbejds-
erfaringer.  Så der har ikke været tradition 
for styring. Der har til gengæld været tra-
dition for at afstemme – og beslutte – den 
pædagogiske tilgang lokalt.

Pædagogisk grundlag i fire farver
Når der er problemer med eksekveringen 
af de mange nye målsætninger på områ-
det, er det i et forvaltningsmæssigt sty-
ringsperspektiv måske fristende at fortol-
ke institutionernes (og pædagogernes) 
kulturelle traditioner for selvbestemmelse 
som træghed og manglende omstillings-
parathed. Derfor bliver vejen frem ofte at 
forsøge at gøre strategierne endnu tydeli-
gere, med håbet om at alvoren går op for 

pædagogerne. Det gøres især - måske mest 
markant i de kommunale institutioner - ved 
at producere en lind strøm af forskellige 
former for pejlemærker, kerneværdier og 
pædagogiske grundlag i fire farver, som 
konsulenterne så som mellemmænd får til 
opgave at udbrede. Men det gøres især også 
ved at implementere en lang række doku-
mentationssystemer til inddrivelse af for-
skellige former for kvantificerbare data, 
som man håber kan generere en ny pæda-
gogisk kurs.

Jeg vil med dette indlæg hævde, at den 
omtalte træghed snarere bør kobles til en 
bestemt forestilling om direkte transmis-
sion mellem strategi og praksis. Lidt firkan-
tet sagt tror jeg, problemet er, at der fra for-
valtningers side holdes fast i en drøm om 
ligefrem styring igennem strategier, som 
løber af ligefremme top-down kanaler, og 
som understøttes af forskellige former for 
dataunderstøttet benchmarking. Selvom 
der naturligvis er store forskelle forvalt-
ninger imellem, og selvfølgelig også store 
forskelle på institutionslandskaberne rundt 

Disse styringer bringer ofte pædagogerne på 
glatis, og det forårsager en række dilemmaer, 

hvor de ofte tvinges til at skulle vælge mellem på den 
ene side at følge en plan baseret på  andres forvent
ninger og på den anden side at følge børnenes behov.

FOTO: COLOURBOX



10 Børns Hverdag    5    2019

omkring, fx om de er kommunale, selvejen-
de eller private, skal det her være min på-
stand, at der generelt kan identificeres en 
meget stærk (digitalt understøttet) styrings-
forestilling, der sjældent kommer i berøring 
med den langt mere komplekse (og analo-
ge) pædagogiske virkelighed, og som derfor 
sjældent finder den tilsigtede virkning.

En anden verden 
Når jeg karakteriserer de forvaltningsmæs-
sige strategier som baseret på initiativer, 
der måske nok fungerer i simulerede, re-
gelrette rum af diagrammer og kausale ef-
fekter, men ikke i den brogede, rodede og 
komplicerede virkelighed, så skyldes det 
især mine mange samtaler med pædago-
ger. Jeg har i et nyligt afsluttet forsknings-
projekt set på, hvordan pædagoger forstår 
deres faglighed i lyset af den stigende sty-
ring og regulering udefra. Det har jeg gjort 
ved at arrangere en række samtaleværk-
steder rundt omkring i Danmark, hvor pæ-
dagoger fra såvel kommunale, selvejende 
og private daginstitutioner i længere grup-
peinterviews deler deres forskellige ar-
bejdsmæssige oplevelser af, hvordan det 
er at være pædagog i en dansk daginstitu-
tion anno 2019. Det, der for alvor slår igen-
nem i disse samtaler, er to forhold, som pæ-
dagogerne mener er altoverskyggende.

Det første angår de institutionelle vilkår. 
I samtlige interviews fremhæver pædago-
gerne deres arbejdsvilkår som bestemmen-
de for det meste af det, der foregår. Pæda-
gogerne oplever, at de har for travlt, at der 
er for mange børn, at de har for lidt tid, at 
der er alt for mange ting, de skal nå, at der 
er for mange praktiske gøremål, og at der 
er alt for mange afbrydelser. Det er måske 
ikke så overraskende, at pædagogerne op-
lever, at de skal løbe stærkere, de mange 
nedskæringer in mente. Men det, der især 
slår mig, er, at den pædagogiske faglighed 
tales frem som netop evnen til at få tinge-
ne til at hænge sammen, på trods af de in-
stitutionelle vilkår, som en form for hver-
dagstrylleri.

Et dilemma
Den anden kategori, der tegner sig på tværs 
af alle de gennemførte interviews, drejer 
sig om styring. Pædagogerne taler gen-
nemgående meget om systemer, om pro-
grammer, om planer, og i det hele taget rig-
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tig meget om forskellige initiativer udefra, 
der bærer nogle særlige interesser ind i in-
stitutionerne, som pædagogerne er nødt 
til at forholde sig til. Det gælder især de 
kommunale forvaltninger, men også leder-
ne, skolen og forældrene, som de føler, alle 
har forskellige planer for, hvad pædago-
gerne bør prioritere. Somme tider beskri-
ver pædagogerne disse interesser som en 
form for bløde forventninger, andre gange 
som helt konkrete og ufravigelige krav. Dis-
se styringer bringer ofte pædagogerne på 
glatis, og det forårsager en række dilem-
maer, hvor de ofte tvinges til at skulle væl-
ge mellem på den ene side at følge en plan 
baseret på andres forventninger og på den 
anden side at følge børnenes behov. Den 
pædagogiske faglighed tales på den bag-
grund frem som evnen til at se, støtte og 
udvikle børnene, ganske ofte netop på trods 
af de eksterne styringsforsøg.

Faglighed som værn
Min pointe med alt dette er, at fagligheden 
ude i institutionerne ofte former sig som 
et værn mod både vilkår og styring, som 
noget der foregår på trods af de udefra 
kommende initiativer. Især to kompeten-
cer tales frem af pædagogerne som afgø-
rende i dette arbejde. For det første hand-
ler det ifølge pædagogerne om at foretage 
forskellige former for følelsesmæssige af-
stemninger. At kunne ”læse” børnene, ”læse” 
forældrene og ”læse” kollegerne, dvs. for-
nemme, hvor alle er, og hvad de har brug 
for. At bringe balance ind i relationerne og 
fællesskaberne og at enten opretholde el-
ler vende stemninger, så pædagogerne kan 
gribe børnene, gribe forældrene og gribe 
hinanden. 

For det andet handler det pædagogiske 
arbejde om at udvise mod. Pædagogerne 
kredser om vigtigheden af at turde stole 
på egne indskydelser og valg og især at 
turde handle på dem i en hverdag, hvor der 
er uendelig mange andre opfattelser af, 
hvad der er det rigtige at gøre – og hvor alt 
hele tiden bliver bragt i tvivl. Det er afgø-
rende, at man tør stole på sin faglige intu-
ition, på sin fingerspidsfornemmelse, og at 
man ikke er bange for at gribe ind, at afle-
de, omdirigere eller gøre noget andet end 
det, der var planlagt. Og det kræver mod at 
virke sikker og overbevisende i sine hand-
linger og måske ligefrem at forsvare sine 
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Christian Aabro  er cand. mag. og lektor i pædago-
gik ved professionshøjskolen UCC, hvor han blandt 
andet forsker i koncepter i pædagogisk arbejde.

Det gøres især  måske mest markant i de kommunale institutioner  
ved at producere en lind strøm af forskellige former for pejlemærker, 

kerneværdier og pædagogiske grundlag i fire farver, som konsulenterne så 
som mellemmænd får til opgave at udbrede.

digt – som en relation mellem to selvstæn-
dige kulturer, der i udgangspunktet har 
nogle meget forskellige bud på dels hvad 
der kan siges at være et problem, og dels 
hvad en passende løsning måtte være. In-
spireret af netop kulturteorien mener jeg, 
det bør handle om at få disse to verdener 
til i højere grad at nærme sig hinanden – 
ikke gennem implementering af på forhånd 
besluttede målsætninger, men gennem en 
egentlig lokal inddragelse, baseret på fire 
ting: For det første skal der etableres en 
fælles tilvejebringelse af viden. For det an-
det skal der ske en fælles erkendelse af 
kompleksiteten i arbejdet. For det tredje 
handler det om at etablere en fælles for-
mulering af formålet. Sidst, men ikke 
mindst, handler det om at etablere et fæl-
les sprog. Hvis det kan lykkedes at forbin-
de forvaltnings- og praksisfelter gennem 
disse former for fælles etableringer, er jeg 
ikke i tvivl om, at det vil berige begge fel-
ter – og i sidste ende også de børn, det hele 
handler om.    

valg og stå på mål for dem over for kolle-
ger, forældre, ledelse og forvaltning. 

Vi har således at gøre med to forskellige 
verdener, den forvaltningsmæssige og den 
praktiske, som har to meget forskellige op-
levelser af, hvordan det pædagogiske ar-
bejde bør tage sig ud. De taler ikke samme 
sprog, og de synes ikke at understøtte hin-
anden, nærmest tværtimod. Pædagoger-
ne griber ifølge forvaltningerne ikke i til-
strækkelig grad styringsinitiativerne, og 
forvaltningerne tager ifølge pædagogerne 
ikke i tilstrækkelig grad højde for den kom-
plekse virkelighed i institutionerne. På den 
baggrund bliver det store spørgsmål, om 
man kan gøre noget ved det.

Kulturmøde
Spørgsmålet er: Hvordan tilgodeses for-
valtningens behov for tydelige, enkle mål, 
der demonstrerer alvoren i håndteringen 
af de samfundsmæssige udfordringer, sam-
tidig med at man imødekommer den lokale 
kulturelle kontekst, så pædagogerne ople-
ver ejerskab af såvel metoderne som pro-
cesserne?

Jeg mener – som det forhåbentlig er frem-
gået – at man bør udfordre forståelsen af 
relationen mellem forvaltning og instituti-
on som en kausal styringskæde, hvor kur-
sen sættes oppefra og dernæst implemen-
teres ned igennem systemet. Relationen 
bør i stedet forstås langt mere jævnbyr-
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Børnebøger
om naturen og naturglæde

Forlaget Carlsen udgiver en masse bøger 
om natur, for eksempel en PIXI-fagrække 
for de 0- til 2-årige om naturen. De dekla-
rerer tydeligt på hjemmesiden. Nyudgivel-
ser om natur for ikke-voksne er så vidt jeg 
kan se primært fagbøger, og det er en skam, 
for der er en god og lang tradition for fikti-
on om natur.

Biblioteket er din løsning
Man må på biblioteket, for mange af de gode 
er ikke i handlen. Vidunderlige fabuleren-
de bøger om naturen som fx Ulf Nilssons 
og Eva Erikssons billedbøger må man på 
biblioteket efter. De har en markant børne-
synsvinkel og anbefales på det varmeste. 
Ursula Seeberg og Birde Poulsen er gode 
dyretegnere, deres dyr er dog ofte meget 
antropomorfe (gjort menneskelige, red.). 

Vil man bruge børnelitteratur i sit arbejde med naturpædagogik, er der mange muligheder. 
Dels er der traditionelle fagbøger, dels PIXI-bøger og dels er der den type fagbøger, der på 
forskellig vis har som formål at åbne for videnskabelig nysgerrighed. Og endelig kan forskel-
lige former for lege i naturen etableres i samklang med en fiktionsfortælling: Billedbøger el-
ler eventyr, som også kan etablere nysgerrighed og naturglæde.

A
f A

nn
e 

Pe
te

rs
en Dyrefablerne er løbende nyfortolket gen-

nem børnelitteraturhistorien. Den genre 
handler jo mere om mennesker end dyr og 
kan måske derfor være oplæg til leg. Og 
som Billy Ehn skriver, er dyrelegen og dy-
remetaforene noget af det mest iøjnefal-
dende for det etnografiske blik på børne-
haven.

Sebastian Klein har selvfølgelig lavet 
gode naturbøger og Lotte Salling har også 
for de yngste. Mitsumassa Annos ufatte-
ligt smukke Danmarksrejsen vil kunne bru-
ges i relation til et landskabs-, eventyr-, hi-
storie- og naturtema. Igen må man på 
biblioteket. Vil man arbejde med naturvi-
denskabelig nysgerrighed, kan jeg som fag-
bog anbefale Elschenbroichs Kanon for sy-
vårige for den voksne. Nørretranders bog 
om naturvidenskabelige spørgsmål Børne-

spørgehjørne rejser en masse spørgsmål for 
børn, voksne ikke kan svare på. Antjes Dam-
ms Spørg mig, der er inspireret af Donata 
Elschenbroichs dannelsestanker, er kom-
met i nyt oplag og er et must som udgangs-
punkt for nysgerrighedsspor i børnehaven. 
Man siger, at meget fantasy og science fi-
ction åbner for naturvidenskabelige spørgs-
mål. For eksempel handler Pullmans trilo-
gi Det gyldne kompas om pigen Lyra og 
fysik. Den henvender sig dog til børn over 
ti til tolv år.

Fantasy og eventyr
Fantasyfortællinger er en slags litterær 
maximalisme og findes vist ikke til de yng-
ste. Men princippet om den åbenhed, der 
er overfor opfindelser og andethed, kan vi 
lære af fra fantasygenren og overføre til 
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om naturen og naturglæde
læsning sammen med yngre børn, fx gen-
nem eventyret hvis faste karakterer og 
sommetider skematiske form har en læse-
rappel, der kan bruges i pædagogiske for-
løb. Den pædagogiske teori bag den type 
forløb, altså viderefortælling ud fra en lit-
terær karakter, er udfoldet af Petersen, Al-
lesøe og Jensen. Den studerende, der vil ar-
bejde med et spørgsmål som: ”Hvad skal vi 
nu finde på med Rødhætte i skoven, med 
feerne i krattet eller med smådyr, de finder 
sammen med børnene?”, kan altså finde 
faglig begrundelse i storylinemetoden.

Fortællinger om blomsterfeer har vakt 
naturglæde lige siden H.C. Andersens Den 
lille Idas blomster, som findes i flere illustre-
rede udgaver. Josefine Ottesens klassiker 
er Roselil og hendes venner. Sammen med 
Lea Leten har Ottesen lavet Hvor er mine 
sommerfugle for Danmarks Naturfrednings-
forening. Vil man kigge lidt nærmere på de 
dyr, man kan finde i de nære omgivelser, 
døde insekter og mus og så videre, kan man 
kombinere med Nilsson og Erikssons Små 
døde dyr.

Robinsonader
Pippi, Tommy og Annika stikker af og slår 
lejr på en øde ø. Siden Robinson Crusoe 
strandede på øen, har vi set fiktioner om 
den øde ø. I pædagogisk sammenhæng er 
denne fiktion (og leg) en vildt god litterær 
indgang til naturglæde. Også Rasmus Klump 
er en tur på Robinson Crusoes Ø på papir-, 

Dyrefablerne er 
løbende nyfortolket 

gennem børnelitteratur
historien. Den genre handler 
jo mere om mennesker end 
dyr og kan måske derfor være 
oplæg til leg.

lyd- og ebog. Per og Lotte hos gode gamle 
Elsa Beskow er omkring den øde ø i Hr. Blås 
nye båd. Nilsson og Eriksons Da vi var ale-
ne i verden er også en slags robinsonade.
Både blomsterfeerne og fantasien om, hvor-
dan man overlever i naturen er efter min 
mening noget af det sjoveste og mest me-
ningsgivende at udvikle naturpædagogi-
ske forløb hen over. Og en blomsterfe kan 
for resten sagtens være en dreng!

Faglitteratur for voksne
Ehn, Billy. Skal vi lege tiger. Aarhus: Klim, 
2004.
Elschenbroich, Donata. Kanon for syvårige. 
KBH.: Hans Reitzels forlag. 2003.
Korsgaard, Sanni Maria P. Sæt spor – natur, 
udeliv og science i børnehøjde. Dafolo. 2018.
Petersen, Anne. ”Fantasy, fysik og fanfik-
tion”. I Karin Esmann Knudsen: Hvad gør vi 
med børnelitteraturen. Odense: Syddansk 
Universitetsforlag. 2012.
Petersen, Anne, Bo Allesøe Christensen og 
Thessa Jensen. ”Følelser på spil – karakte-
rens betydning i fanfiktion og deltagerkul-
tur”. I Æstetik og pædagogik. Red. Martin 
Blok Johansen. Kbh.: Akademisk forlag 2018. 
s.307-324.

Skønlitteratur og faglitteratur for børn
Forlaget Carlsen har PIXI-formatet og en 
hel fagserie naturbøger for de helt små. Se-
bastian Klein udgiver også på dette forlag, 
på samme forlag udgiver Lotte Salling en 
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del, der har følgende stikord: kroppen, ryt-
men og nogle af dem med naturformidling.
Anbefaler at søge på illustratorerne Ursu-
la Seeberg og Birde Poulsen.

Andersen, H.C. Den lille Idas Blomster. I Even-
tyr fortalte for Børn. Kbh.: Hans Reitzel. 
1834. Kan findes på nettet (Det Kgl. Bibli-
otek) og i utallige også illustrerede udga-
ver.
Anno, Mitsumasso. Danmarksrejsen. Kbh.: 
Høst. 2004.
Beskow, Elsa. Hr. Blås nye båd. Kbh.: Gyl-
dendal. 1978. findes på en del folkebiblio-
teker i København og på Sjælland. Bestil 
den hjem!
Damm, Antje. Spørg mig. Aarhus: CDR-for-
lag. 2007.
Defoe, Daniel. Robinson Crusoe. Kbh.: Ros-
inante. 2011. Kom første gang i 1719.
Hansen, Carla og Vilhelm. Rasmus Klump 
på Robinson Crusoes ø. Kbh.: Lindhardt og 

Anne Petersen er lektor på VIA UC. Master i litte-
ratur og kultur studier.

Princippet om den åbenhed, der er overfor 
opfindelser og andethed, kan vi lære af fra 

fantasygenren og overføre til læsning sammen 
med yngre børn, fx gennem eventyret hvis faste 
karakterer og sommetider skematiske form har en 
læserappel, der kan bruges i pædagogiske forløb.

Ringhof. 2019 som lydbog og e-bog.
Lindgren. Astrid. Pippi Langstrømpe. Kbh.: 
Gyldendal. 2015. En samlet udgave.
Nilsson, Ulf og Eva Eriksson. Da vi var ale-
ne i verden. Aarhus: Klematis. 2009.
Nilsson, Ulf og Eva Eriksson. Små døde dyr. 
Kbh.: Forum. 2006.
Nørretranders, Tor m.fl. Børnespørgehjør-
ne. Kbh.: Thaning og Appel. 2007.
Ottesen, Josefine. Roselil og hendes venner. 
Mallings 1994. Er udkommet i senere ud-
gaver.
Ottesen, Josefine og Lea Leten. Hvor er mine 
sommerfugle. Kbh.: Danmarks Naturfred-
ningsforening. 2018.
Pullman, Philip. Det gyldne kompas. Kbh.: 
Gyldendal. 1996.   
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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

Vedtægten er for mange institutioner det fundament, 
som eksistensen bygger på. Det kan være et histo-
risk dokument med stor værdimæssig betydning for 
institutionens selvforståelse. Det kan også være et 
dokument, som ingen rigtig ved hvor er, eller hvad 

indeholder. Men vedtægten er faktisk også et styringsredskab, et 
værktøj, som kan have stor betydning for, hvordan bestyrelse og 
ledelse kan tilgå en række forskellige situationer. Det er ofte så-
dan, at man først opdager, at vedtægten trænger til ajourføring, 
når man mangler anvisninger til konkrete situationer. Uanset ved-
tægtens alder eller oprindelse kan den altså have brug for et gen-
besøg.

Optagelseskriterierne, årsager til og indkaldelse til ekstraordi-
nær generalforsamling, varsling af prisændring og hvem der har 
ansættelseskompetencen er emner, der ofte giver problemer, hvis 
de mangler at være beskrevet.

Efter d. 23. september 2020 skal alle selv-
ejede og kommunale daginstitutioners 
hjemmeside og intranet leve op til kravene 
i en ny lov kaldet ”Lov om tilgængelighed 
af offentlige organers websteder og mobi-
lapplikationer.” Dette indebærer, at din in-
stitutions webside fremover skal fremstå 
tilgængelig, anvendelige og forståelige for 
alle brugere, herunder brugere med han-
dicap. Lovens formål er, at så mange bru-
gere som muligt skal kunne bruge hjem-
mesiden. Dette indebærer bl.a., at der skal 
være tekst tilknyttet billederne på din hjem-
meside, således at billederne kan forstås 
af brugere med skærmlæserprogrammer, 
og at al tekst skal være sprogligt letforstå-
eligt for målgruppen.

Har vedtægten brug for et genbesøg?
 – og bør den suppleres af en forretningsorden? 

Lov om webtilgængelighed 

I nogle tilfælde opstår der også svære situationer, hvor en be-
styrelse føler sig handlingslammet i det mere konkrete, interne 
samarbejde. Her kan udformning af en forretningsorden være et 
effektivt supplement til vedtægten.  Hvem laver dagsorden, hvem 
indkalder til møderne og hvornår, hvem tager referat og hvordan 
tilslutter man sig en tavshedserklæring?  Det kan også være 
spørgsmål og retningslinjer i forbindelse med konstituering af be-
styrelsen, hvad gør vi fx, hvis der er stemmelighed, når pladser-
ne i bestyrelsens skal fordeles?

Andre dokumenter, som kan være stærke værktøjer for besty-
relsen, lederen og deres samarbejde, er oversigt over hinandens 
kompetenceområder, lederens og medarbejdernes stillingsbeskri-
velser, personalepolitik, årshjul for bestyrelsens arbejde og be-
styrelseshåndbogen.

DLO hjælper gerne med gennemsyn, gode råd og vejledning.

Samtidigt skal der udfyldes og offentlig-
gøres en tilgængelighedserklæring for at 
sikre, at man lever op til lovens krav. Digita-
liseringsstyrelsen har udviklet et digtalt 
værktøj, som kan anvendes når denne er-
klæring skal udfyldes. Denne digitale ska-
belon kan du finde på digitaliseringsstyrel-
sens hjemmeside. Her kan du også finde 
mere information og svar på eventuelle 
spørgsmål, f.eks. på sidens ”Q&A” eller ”Gode 
råd om webtilgængelighed.” 

Bemærk at private daginstitutioner er 
undtaget for loven.
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For mange selvejende institutioner er ef-
teråret højsæson for bestyrelsesvalg. Men 
hvad kræver det egentlig at lade sig vælge 
til bestyrelsen? Og hvad karakteriserer det 
gode bestyrelsesmedlem?

Der findes ingen formelle krav om uddan-
nelsesmæssig baggrund, specialviden, sær-
lige færdigheder eller kompetencer for at 
deltage i bestyrelsesarbejde i en daginsti-
tution. Alle forældre har, alene i kraft af de-
res forældreskab, kræfter og holdninger at 
bidrage med. 

At lade sig vælge til bestyrelsen viser en-
gagement og opbakning til den selvejende 
institutions virke. Det viser medansvar, ejer-
skab og interesse for barnets hverdagsliv og 
institutionens samlede trivsel og udvikling. 
Det viser også tilslutning til den selvejende 
driftsform som koncept, hvor forældrene 
har den øverste ledelse i deres børns insti-
tution.

Det gode bestyrelsesmedlem er opmærk-
som på at have fokus på institutionen som 
helhed, udviser opbakning og engagement, 
stiller gode spørgsmål og tager medansvar 
for udvikling af institutionen. bestyrelses-
medlemmet er informeret om sine opgaver, 
respekterer det faglige ledelsesrum og ud-
viser anerkendelse overfor medarbejderne 
og er på den måde en ansvarlig og motive-
rende medejer af institutionen.

I særlige situationer kan institutionen 
have gavn af, at forældre med bestemte 
kompetencer deltager i bestyrelsens arbej-
de. De særlige opgaver kan måske også lø-
ses ved at inddrage eksterne medlemmer 
af bestyrelsen eller ved at få ad hoc hjælp i 
forældrekredsen. Derudover bør de formel-
le kompetencer ligge hos den leder, besty-
relsen har ansat. Lederen fungerer som en 
slags embedsværk for bestyrelsen i forhold 
til de ledelses- og driftsmæssige vinkler, der 

berammer institutionens virke. Det vil sige, 
at lederens opgave er at sikre grundlaget 
for, at bestyrelsen kan træffe informerede 
beslutninger.

I den selvejende institution er bestyrel-
sen ikke blot et forum, hvor forældrene har 
adgang til at blive hørt i sager som princip-
per, ansættelser og budget. Bestyrelsen er 
den juridiske ejer af institutionen, og det 
ansvar skal selvfølgelig løftes. Det forud-
sætter, at medlemmerne er vidende om både 
ansvar og opgaver, og også at de er klædt 
på til at varetage det. Her kan informations-
materialer, bestyrelseskurser, overlevering 
fra tidligere medlemmer og lederen spille 
en stor rolle. I DLO er vi klar til at undervise 
eller vejlede konkret – skriv bare til dlo@dlo.
dk eller ring på 70275520.

Skal I snart have valg til bestyrelsen?

FOTO: COLOURBOX
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er med til at gøre os 
til mennesker

Hvordan afspejler værdier sig i den måde 
den pædagogiske praksis virkeliggøres på 
ude i de danske daginstitutioner? Hvilke 
værdier er i spil i det pædagogiske arbejde 
og hvordan videregives de til børnene? Og 
hvor reflekterede er pædagoger egentlig 
over disse værdier?   

Tre forskere har sat sig for at afdække 
og analysere dette. Ikke overraskende er 
der selvfølgelig masser af værdier i danske 
vuggestuer og børnehaver. Men ofte er 
værdierne ikke italesatte og så indlejrede i 
kulturen og i praksis, at vi ikke lægger mær-
ke til dem. Det betyder blandt andet, at bør-
nene møder dem i den bevidste reflektere-
de pædagogik men sandelig også igennem 

VÆRDIER

- derfor er en debat om værdier i dagtilbud vigtig.

Værdier i danske dagtilbud er super relevant. 
Særligt i en tid, hvor værdidebatten raser 

mange andre steder i samfundet er det selvfølgeligt 
vigtigt, at vi også diskuterer og sætter ord på værdi
er i den pædagogiske hverdag.

Af Sanni Maria P. Korsgaard

den utilsigtede, uigennemsigtige og ikke 
metodiske påvirkning. 

Forfatterne begynder med at definere 
værdier og værdiopdragelse. Dernæst pe-
ger de på tre dominerende værdier i dan-
ske dagtilbud: nemlig demokratiske, om-
sorgsorienterede og disciplinerende 
værdier. De tre værdier forklares, eksem-
plificeres og analyseres med små cases ind 
i mellem. Hverdagssituationer som sam-
ling, frokost, garderobesituation og leg på 
legepladsen analyseres med henblik på at 
vise, hvilke af de tre værdier der er i spil og 
hvordan de fletter sig ind i hinanden. 

Værdier i danske dagtilbud er super re-
levant. Særligt i en tid, hvor værdidebatten 
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raser mange andre steder i samfundet er 
det selvfølgeligt vigtigt, at vi også disku-
terer og sætter ord på værdier i den pæda-
gogiske hverdag. Ikke mindst med den nye 
styrkede pædagogiske læreplan i ryggen 
vil faget kunne kvalificeres med en reflek-
teret og bevidst tilgang til de værdier, der 
kommunikeres i samspil og handling børn 
og børn imellem og børn og pædagog imel-
lem. 

Sigtet med denne bog er da også, at vær-
dier skal kunne ændres, være mere gen-
nemsigtige, og at pædagoger løbende skal 
reflektere over deres værdier samt tyde-
liggøre og kommunikere dem til forældre, 
politikere og samfund. Derfor er bogen kær-
kommen i denne debat, der også i det sid-
ste kapitel præsenterer en didaktisk ana-
lysemodel til dette formål.

Bogen ville dog have være langt mere 
interessant, hvis den havde haft nogle fle-
re casebeskrivelser, som pædagoger ville 
kunne genkende og spejle sig selv i. I ste-
det er den spækket med korte præsentati-
oner og namedropping af pædagogiske og 
psykologiske tænkere samt teoretiske be-
greber, der ikke går igen men kun nævnes 
få gange, hvilket gør, at man sidder tilbage 
med en lidt uklar og overfladisk læseople-
velse.    

FOTO: COLOURBOX
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Legekunst
Det er efterhånden kendt, at børns egen leg er værdifuld og skal have en betydelig plads i 
dagtilbuddene. Men samtidig med, at legen er i fokus og bl.a. fremhæves i Den styrkede 
pædagogiske læreplan, er flere forskere bekymrede for legen. I projektet ”Legekunst” vil 
dagtilbud, kunstnere og kulturinstitutioner ud fra en formodning om, at mødet med 
kunst og kultur har potentiale til at fremme børns leg, kreativitet og dannelse, sammen 
udvikle og skabe nye rammer for børns lege. 
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Legekunst er et landsdækkende 
børnekulturprojektet. Med 25 mio. 
kr. fra Nordea-fonden i ryggen skal 
kunst og kultur sættes på program-
met i 20 danske kommuners dagtil-
bud over de kommende fire år. Pro-
jektet kommer på de fire år til at 
engagere ca. 20.000 børn i dagple-
je, vuggestue og børnehave, om-
kring 1.000 pædagogiske medar-
bejdere, mere end 8.000 
pædagogstuderende, kunstnere og 
kulturinstitutioner over hele landet 
samt forskere fra DPU, Aarhus Uni-
versitet og fem professionshøjsko-
ler. Legekunst er forankret i Kultur-
prinsen, Udviklingscenter for 
Børne- og Ungekultur i Viborg. Find 
evt mere information om projektet 
på www.kulturprinsen.dk/lege-
kunst. Den nye viden vil bl.a. også 
blive formidlet gennem podcasts.

Legen er truet 
Lars Geer Hammershøj, som er forsknings-
chef på programmet ”Legekunst”, er en af 
de forskere, der mener, at legen er truet af 
en lidt for struktureret barndom.  Der er selv-
følgelig hele debatten om, at barndommen 
er digitaliseret og ofte alt for voksen- og 
tidsstyret med meget lidt plads til egenleg.

Men ude i institutionerne tilskriver man 
også den manglende leg med, at de voksne 
er blevet dårligere til at gå foran i legene. 
Altså at sætte sig ned og være med i bille-
gen på tæppet eller i sandkassen. Det kan 
der være flere årsager til. For det første er 
der selvfølgelig tidspresset, at pædagoger 
konkret har mindre tid sammen med bør-
nene. Men der er også dem, der mener, at 
pædagoguddannelsen er blevet for akade-
misk, og at de nye pædagoger mangler nog-
le af de kompetencer, som de fik i de gamle 
værkstedsfag, hvor man fx lærte at bruge 
musik, kunst, natur og bevægelse til at igang-
sætte lege. Det kan også være, at det hand-
ler om en kultur, hvor vi voksne generelt er 
mere hæmmede og kropsforskrækkede og 
i det hele taget ikke er så gode til at slippe 
kontrol og lade os rive med i børnenes lege?  

Leg med læringsmål eller den dannen-
de leg
Der er ingen tvivl om, at både den voksen-
styrede leg og børnenes egne ”frie eller 
selvorganiserede” lege har stor værdi i en 
dagtilbudssammenhæng. Man skal blot være 
opmærksom på, at de forskellige legeformer 
fremmer forskellige egenskaber og kompe-
tencer.  

skal fremme den dannende leg i dagtilbud gennem kunst og kultur

Når legen er voksenstyret, vil det ofte 
være med det for øje, at barnet skal opnå 
nogle bestemte læringsmål og dermed nog-
le særlige kompetencer. Det kan fx handle 
om kropslige og motoriske kompetencer el-
ler evnen til at vente på tur og samarbejde. 

Den lærende leg, hvor læringen leges ind, 
er en rigtig fin indgang til de små børn. 

Men i børnenes egne frie, lystbetonede, 
selvopfundne lege er der andre, mere dan-
nende aspekter på spil. Det kan være træk, 
som er med til at udvikle barnets selvstæn-
dighed, mod og virkelyst. Her er det måske 
evnen til at forestille sig, til at turde være 
en anden, turde være vild og fjollet eller det 
at kunne organisere og tilrettelægge gode 
legesituationer for sig selv og andre, som 
udvikles. 

Den lystfulde leg kan noget særligt i et 
dannelsesperspektiv
I ”Legekunst” er det netop legen med et dan-
nelsesperspektiv, man ønsker at undersøge 
og fremme. Leg kan nemlig noget særligt i 
forhold til dannelse, fordi den er lystfuld og 
foregår i frihed. Ifølge Lars Geer Hammers-
høj handler det om, ”at mødet med kunst 
åbner for en større kreativ verden, hvor ele-
menter fra hverdagen er kombineret på an-
derledes måder, end børnene kender, hvil-
ket kan inspirere til fantasilege. Tilsvarende 
åbner kultur for en større menneskelig ver-
den, der udtrykker, hvordan mennesker kan 
leve sammen, og som derfor kan inspirere 
til lege, hvor børnene opdager andre sider 
af det sociale, end de i forvejen kender, her-
af kommer det dannende aspekt”. 

En samskabende proces
Netop fordi man har valgt at nedprioritere 
de æstetiske fag på pædagoguddannelser-
ne, så de pædagogstuderende ikke har sam-
me muligheder for at fordybe sig i f.eks. mu-

Af Sanni Maria P. Korsgaard
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Kunst og kultur er også sansning. Vuggestuebørnene i Børnehuset 
Videbechs Minde i Viborg sanser farver og tekstur i et forløb med en 
billedkunstner. 

sik, drama eller billedkunst, er der i projektet 
et tæt samarbejde med pædagoguddannel-
sen med det formål at booste til det pæda-
gogiske fagområde, så børnene oplever en 
hverdag, hvor der er voksne, som leger på 
nye måder. Det er netop i denne samskaben-
de proces mellem den pædagogiske faglig-
hed og kunst og kulturlivet, at de nye per-
spektiver på legen skal komme frem. ”Alt for 
ofte handler børns møde med kunst og kul-
tur om noget enkeltstående. Der kommer 
en musiker ud i børnehaven. Eller børnene 
tager på museum. Her i projektet er der af-
sat ressourcer til, at kunstnere, kulturinsti-
tutioner og pædagoger kan mødes og tale 
om, hvad de gerne vil have fokus på. De kan 
undre sig og udvikle deres kompetencer sam-
men. Hensigten er at forankre disse prak-
sisser i institutionerne og gennem forsknin-
gen at udvikle et sprog for, hvordan leg og 
dannelse fremmes, som pædagoger kan 
bruge til at reflektere over deres praksis,” si-
ger Lars Geer Hammershøj, der som forsker 
blandt andet vil søge svar på, hvad der skal 
til, for at mødet med kunst og kultur kom-
mer til at påvirke måden, man handler og 
tænker på i pædagogikken – og hvordan 
pædagogikken omvendt kan gøre kunsten 
klogere på, hvordan man arbejder med børn. 
Hensigten er at forankre disse praksisser i 
institutionerne og gennem forskningen ud-
vikle et sprog for, hvordan leg og dannelse 
fremmes, som pædagoger kan bruge til at 
reflektere over deres praksis. Denne viden 
vil bl.a. formidles gennem podcasts.    

Vi maler, udforsker, snakker og læ-
rer om det, der er inden i kroppen. 
Børnehaven Teglgården i Viborg 
har kroppen som tema i Art Equal. 

Animation giver barnet mulighed for at udtrykke sit eget perspek-
tiv. Børnehaven Søndergård i Viborg laver stop motion-film med 
kunstner Flemming Bæk. 

Gennem kunsten får børn mulighed for at se sig 
selv og deres verden på nye måder.  Her fra 
partnerskabsinstitution i Örnsköldsvik, Sverige. 
Foto: Kulturprinsen.

FOTOS: KULTURPRINSEN
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Det er vanskeligt at afgrænse, hvad ledel-
se af udvikling og læring handler om. Det 
kan jo i princippet være næsten alt det, en 
leder arbejder med i sin hverdag. Men ser 
man på den pædagogiske leders rolle for 
personalets læring og kompetenceudvik-
ling, ved vi med forskningen i ryggen, at 
noget er vigtigere end andet. Der er såle-
des en række punkter, den pædagogiske 
leder bør rette opmærksomheden mod. 

Fælles mindset
Først og fremmest er det vigtigt, at man 
som leder er med til at skabe en pædago-
gisk kultur, der er kendetegnet ved et fæl-
les mindset. Det betyder, at de professio-
nelle i institutionen i fællesskab holder øje 
med, om det, de gør i deres praksis, er i over-
ensstemmelse med det, som de gerne vil 
opnå. Er vi på rette vej? Gør vi som aftalt? 
Lærer barnet det, som er tiltænkt? 

Der er næsten altid et gab mellem den 
intenderede praksis og den faktiske prak-
sis, og det kan være nyttigt at se på, hvor-
dan dette gab minimeres. Det kræver blandt 
andet, at de professionelle vurderer egen 

for personalets udvikling og læring 
Den pædagogiske leders betydning for personalets læring og kompetenceudvikling er 
afgørende. Men hvad bør en leder især sætte fokus på for at støtte og kompetenceudvik-
le sit personale? Det giver forsker Micki Sonne Kaa Sunesen her sine bud på. 

Af Micki Sonne Kaa Sunesen

Det kræver blandt andet, at de professionelle 
vurderer egen praksis og er indstillede på at 

gøre noget andet, end de plejer at gøre, hvis en 
situation eller et barns behov lægger op til det. 
Præcis dét er ikke så nemt, som det lyder.

Lederens rolle

praksis og er indstillede på at gøre noget 
andet, end de plejer at gøre, hvis en situa-
tion eller et barns behov lægger op til det. 
Præcis dét er ikke så nemt, som det lyder; 
det kræver ledelse – og specifikt ledelse af 
en dynamisk evalueringskultur. 

Den dynamiske evalueringskultur
Den dynamiske evalueringskultur er en 

fællesskabsorienteret måde at spejle prak-
sis og erfaringer på. Her handler det om 
teamets arbejde med refleksion over egen 
og andres praksis. Via refleksion får de pro-
fessionelle nye perspektiver ikke kun på 
problemstillinger, men også på handlemu-
ligheder. Det pædagogiske team bliver på 
den måde en læringsarena; det er selve ar-
nestedet for nye tanker og for alternative 
udlægninger af fastgroede fortællinger om 
børns muligheder og udviklingspotentiale. 
For bedst at lede disse læreprocesser er det 
væsentligt, at man som leder ikke kun til-
deler de professionelle teamtid, men også 
gør noget aktivt for at fremme de refleksi-
ve dialoger i teamet. Det kan fx ske ved at 
stille gode spørgsmål. Spørgsmål, især de 
refleksive, har potentiale til at oplyse nye 
stier at betræde. 

Men hvad gør man, når man som leder 

Lederens mulige opgaver

Delfase i aktionslæring Eksempler

Formulering af udfordring Nuancere eller udfordre problemstilling.

Planlægning Reflektere over nye måder at prøve ting af på. 

Aktion Muliggøre at afprøvning af tiltag over tid kan lade sig gøre.

Observation Foretage observation (fx af samspil i kontekst).

Refleksion Facilitere refleksion over observation.

Ny aktion Igangsætte ny aktion – med afsæt i nye erkendelser.

Lederens mulige opgaver
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Lederens rolle vil i denne type af processer 
typisk være at understøtte de professionelle 

ved at fjerne strukturelle og organisatoriske 
bar rierer, der står i vejen for, at de kan gøre det, 
de har planlagt at gøre.

ikke kan deltage i alle pædagogiske team-
møder? Her er det relevant at se på kultu-
ren - og fællesskabets måde at være fæl-
lesskab på i denne kultur. Teamet skal 
nemlig kunne fungere og agere refleksivt 
uden lederens fysiske tilstedeværelse; de 
skal med andre ord agere som et professi-
onelt læringsfællesskab. Alle involverede 
kan - med det rette forarbejde - blive for-
andringsagenter. 

Aktionslæring
Det kan være en stor mundfuld at skabe et 
professionelt læringsfællesskab. Og måske 
man har behov for mere konkrete greb til 
at danne stillads om det dynamiske evalu-
eringsarbejde. Her kan aktionslæring være 
en god metode. Når man arbejder med ak-
tionslæring, afvikles samarbejdet mellem 
de professionelle via på forhånd definere-
de faser. Teamet starter fx med at definere 
en udfordring. Derefter planlægger og ud-
fører de en aktion; noget de vil afprøve. Un-
dervejs i processen arbejder de fx syste-
matisk med observation som metode til at 
se på, om - og i hvilket omfang – ”gabet mi-
nimeres”. De reflekterer sammen over dis-
se data, og efter en aftalt periode på fx tre 
uger gør de status: Er vi på rette vej? Læ-
rer barnet det, som er tiltænkt? På basis af 
denne statusopgørelse sættes en indsats 
i system eller nye og reviderede aktioner 
sættes i gang. Lederens rolle vil i denne 
type af processer typisk være at under-
støtte de professionelle ved at fjerne struk-
turelle og organisatoriske barrierer, der står 
i vejen for, at de kan gøre det, de har plan-

Micki Sonne Kaa Sunesen er ph.d. med speciale 
i kompetenceudvikling og læring i pædagogiske or-
ganisationer. Han har en baggrund som lærer, kon-
sulent, leder og forsker. Micki ejer og driver virk-
somheden Nordic Learning, hvor han især arbejder 
med at fremme læring og udvikling i pædagogiske 
sammenhænge. Senest underviste han på DLOs to 
temadage om ledelse.  

lagt at gøre. Fx kan lederen bane vejen for, 
at de professionelle kan mødes i teamet, 
observere og reflektere over hinandens 
praksis eller evaluere tiltag i fællesskab; alt 
sammen nødvendigheder for at nå frem til 
gode løsninger og for at udvikle den pæ-
dagogiske praksis. Desværre kan det af og 
til være vanskeligt at få til at gå op i hver-
dagen af flere grunde, ofte praktiske og 
økonomiske.

 
Lederens tre særlige opgaver
En leder, der vil arbejde med at skabe et 
professionelt læringsfællesskab, skal altså 
fokusere særligt på tre opgaver: (1) at se 
til, at de professionelle kan samarbejde om 

børnenes læring, trivsel og udvikling inde 
for rammerne af en læringsorienteret pæ-
dagogisk kultur, (2) at fremme refleksive 
dialoger i teamet og (3) at bane vejen for at 
nye tiltag kan afprøves i praksis, og at den-
ne afprøvning finder sted på en dynamisk 
og konstruktivt fremadskuende måde.

Det er ikke gjort på én dag at implemen-
tere disse metoder til udvikling og læring i 
en travl institutionshverdag. Men min forsk-
ning viser, at man ved at rette fokus på net-
op udviklingen af et godt læringsfælles-
skab og en god evalueringskultur 
kvalificerer det daglige pædagogiske arbej-
de; til gavn for lederen, medarbejderne og 
børnene.     

Aktionslæring
- en selvfornyende infrastruktur

Formulering 
af udfordring

Planlægning

Aktion

Observation

Reflektion

Ny aktion

FOTO: COLOURBOX
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Kreativitet i en 
digital hverdag
Børneringen har sammen med Perlefilm udviklet et nyt digitalt 
filmværktøj, som nu er tilgængeligt for børnehaver. Formålet er 
at gøre børn til producenter i stedet for konsumenter af film og 
fortælling. Det nye værktøj giver børn mulighed for at skabe 
deres egne film.
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Perlefilm producerer film og spil 
til børnehavebørn og elever i ind-
skolingen. Perlefilm står blandt 
andet bag de populære apps 
Mindful Breaks og Yoga Breaks, 
hvor børn kan træne yoga og 
mindfulness gennem små even-
tyrlige film. Samt film af og med 
børn om svære emner som skils-
misse, sorg, alkohol i familierne 
samt autisme. Se mere på www.
perlefilm.com.
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n Børn er små kunstnere og har fantastiske 

og vedkomne historier i ærmet. Et nyt pæ-
dagogisk filmværktøj vil hjælpe børn og 
pædagoger med at indfange historierne og 
koble kreativitet til en digital dagligdag. Ud-
gangspunktet er, at digitale redskaber skal 
være producerende frem for konsumeren-
de. Med et nyt kreativt stop-motion-film-
værktøj kan det pædagogiske personale, 
helt uden forkundskaber, arbejde med in-
stitutionens aktuelle temaer, fx børnesan-
ge, universet, mobning eller kroppen. ”Film-
Skattekisten” kobler det digitale med 
sanselige materialer, som stimulerer bør-
nene og kickstarter fantasien. 

Nyt kreativt filmværktøj kobler san-
selighed og teknologi
IPad’en er et digitalt hjælpeværktøj, som 
kan give børn en forståelse for kreative pro-
cesser i filmskabelse og historie-fortælling. 
Små børn kender også den digitale virke-
lighed. Derfor er alt det rundt om teknolo-
gien spændende. I FIlmSkattekisten er det 
de materialer, som børnene præsenteres 
for, det er processen omkring skabelsen af 
figurer og motiver, det er hyggesnakken 
med kammeraten ved siden af, det er den 
indirekte udvikling af deres fantasi, som 
betyder noget. 

Perlefilm har i mange år arbejdet i kryds-
feltet, hvor børns leg omkring det kreative 
og digitale er omdrejningspunktet for sam-
vær og læring. Ved at bruge en kombinati-
on af teknologi og sanselige, abstrakte ma-
terialer har instruktør Rikke Hallund 
udviklet en unik metode, som hjælper børn 
til at være medskabere af egne filmfortæl-
linger, som kan formidle deres umiddelba-
re tanker. En metode som med støtte fra 
Børneringens Fond nu skal gøres let tilgæn-
gelig for institutioner. 

”Jeg tror på, at den kunstneriske proces 
er en genvej til faglighed og udfordring i 
læringssammenhænge. Børn er jo fødte 
kunstnere, og her er en metode, som ap-
pellerer til børns sanselighed, fantasi og 
leg med filmmediet på en umiddelbar og 
enkel måde. Jeg har arbejdet med børn og 
digital formidling, siden jeg sluttede på 
Filmskolen i 2004 og stiftede Filmskolen 
for børn i Halsnæs Kommune. Min oplevel-
se er, at børn er utrolig gode til at fortælle 
deres historier fordomsfrit i det digitale 
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møde. De bliver ivrige, når de møder den 
sanselighed og kreativitet, som ligger i at 
gøre deres fortællinger levende,” siger Rik-
ke Hallund, animationsfilminstruktør og 
idéskaber til Perlefilmsmetoden.

Sat i gang med støtte fra fond
Kunsten er, at digital kreativitet skal in-
korporeres i hverdagen og i den almindeli-
ge leg. Børnene skal gå på opdagelse i mu-
lighederne, så de får en fornemmelse af de 
nye mediers greb, og hvad medierne består 
af. Derved vil de få en fornemmelse af, at 
fortællinger er en konstruktion og ikke er 
virkelighed.

”Digitale kreative værktøjer skærper 
børn og voksnes opmærksomhed og giver 
børnene mulighed for at udtrykke sig kre-

ativt og fantasifuldt til leg og dokumenta-
tionsarbejdet i institutionen. Vores inten-
tion med projektet er at fremme den 
digitale leg, så børn bedre kan udfolde sig 
kreativt skabende og legende. Det er må-
let at styrke den digitale dannelse, så bør-
nene ser teknologi som et naturligt redskab 
til at udvide deres leg aktivt og i fælles-
skab,” siger direktør i Børneringen, Nete 
Dietrich.

Flow og fri fantasi får fortællingerne 
frem
Perlefilm holder løbende workshops for 
pædagoger om brug af stop-motion, og 
hvordan man arbejder mediedidaktisk med 
at lære børn at udvikle fortællinger og film. 
Målet med det nye projekt er imidlertid at 

gøre det nemmere for pædagoger at gribe 
muligheden for aktivt selv at inddrage et 
eksisterende digitalt redskab på en ny læ-
rerig og pædagogisk måde. 

FilmSkattekisten skal gøre barnet i stand 
til at udtrykke sig visuelt, kreativt, emoti-
onelt og udforskende. Pædagogerne får et 
let tilgængeligt redskab til at italesætte 
emner (sjove som svære) med børnene samt 
til dokumentation af temaer. Det gælder 
også de mere personlige udfordringer, hvor 
det kan være svært for barnet at sætte ord 
på nogle særlige udfordringer.

”For børn er digital produktion en helt 
naturlig måde at være sammen på. Når børn 
bliver medskabere af film og fortællinger i 
form af deres fantasi og egne udtryk, og 
hvor intuitionen og det impulsive flow kan 
udfolde sig frit, får de en særlig dyb erken-
delse af, hvad formidling kan,” siger Rikke 
Hallund. 

FilmSkattekisten udvikles i tæt samar-
bejde med børnehaver tilknyttet Børnerin-
gen og ventes at blive tilgængelig for alle 
institutioner senere på året.     

Når børn bliver medskabere af film og for
tællinger i form af deres fantasi og egne ud

tryk, og hvor intuitionen og det impulsive flow kan 
udfolde sig frit, får de en særlig dyb erkendelse af, 
hvad formidling kan.
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Sanselige og glitrende materialer er 
sagen, når børn skal skabe billeder. 

Perlefilms eventyrlige universer er blandt 
andet udkommet som apps. Her er det 
Mindful Breaks til de mindste. 
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DLO spørger:
Hvad betyder vi for jer?
Hvad betyder DLO for jeres institution? Hvor-
dan skaber DLOs rådgivning værdi for leder og 
bestyrelse? Er det vigtigt for jer at have DLO til 
at skabe bedre vilkår for at drive daginstituti-
on? Hvilke kurser har I brug for, og hvad kun-
ne I ønske jer mere af i Børns Hverdag?

Det spørger vi nu vores medlemmer om i en 
undersøgelse, og vi værdsætter hver eneste 
svar og holdning. Undersøgelsen tager ikke 
lang tid at besvare, men har kæmpe betydning 

Af Tanja Krabbe, sekretariatschef i DLO

for at vi kan tilrette vores service og arbejde, 
så det passer allerbedst til jer. 

Hold øje med din indbakke og brug 10 minut-
ter på at besvare spørgeskemaet – så giver du 
værdi til vores fællesskab i DLO.  
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Hvad skal der ske,
når institutionen skal 
have ny leder?

Af Thinne Nielsen, DLO

I en selvejende daginstitu-
tion skiftes den øverste 
ledelse, bestyrelsen, med 
jævne mellemrum. Ofte er 
det lederen og medarbej-
derne, der har den lang-
varige tilknytning og der-
med kendetegner 
institutionen i det lange 
træk.

I mange tilfælde er det hos lederen, den ak-
kumulerede viden og erfaring omkring hu-
sets drift og arbejdsgange er samlet, og le-
deren spiller dermed en stor rolle i forhold 
til bestyrelsens kapacitet til at drive insti-
tutionen. Lederen fungerer som embeds-
værk for bestyrelsen, som er afhængig af 
dennes viden, kompetencer og vejledning, 
og det kan være svært for en bestyrelse af 
lægfolk, at skulle tage ansvar og handling 
i forbindelse med et lederskifte.

Lederen som person repræsenterer i det 
daglige ledelse og myndighed for medar-
bejderne. Med skiftende bestyrelser kan 
det være særdeles utrygt, at lederen ikke 
er til stede, eller skal erstattes af en ny. 
Samtidig er lederen den, der sætter retning 
for den pædagogiske linje og medarbejder-
nes daglige praksis. Ligesom lederen har 
administreret driften, herunder indskrevet 
nye børn og dermed sikring af institutio-
nens økonomi og arbejdspladserne. Det har 
stor betydning for hverdagen og trivslen i 
institutionen, om bestyrelsen formår at 
skabe tryghed og tillid for medarbejderne 
i processen. 

Afsked
Det kan være svært for både bestyrelse og 
medarbejdere at skulle tage afsked med 
den kendte leder, men det sker for alle in-
stitutioner på et tidspunkt, og i nogle til-
fælde mere uventet end andre. I de institu-
tioner, hvor man ikke længere har en 
souschef, er situationen ekstra sårbar.

En leder, som er omfattet af overens-

komst, skal melde sin fratræden med 30 
dage. Det er i praksis ganske kort arbejds-
tid for den bestyrelse, som nu skal ansæt-
te en ny leder. Men at en lederstilling bliver 
ledig, kan også være både uforudset og 
pludseligt. Sygdom eller anden situation 
kan forhindre lederen i at assistere ved sin 
egen afløsning, eller bruddet med en leder 
kan være konfliktfyldt og derfor ikke for-
dre samarbejde i ansættelsesprocessen.

Men hvordan er bestyrelsens forudsæt-
ninger for at gennemføre en sådan proces? 
Har bestyrelsen tilstrækkelig indsigt i, hvil-
ke opgaver lederen skal udføre? Har besty-
relsen tilstrækkelige forudsætninger for 
at beskrive stillingens indhold, krav, for-
ventninger og vilkår? Har bestyrelsen evne 
til at vurdere og definere kompetencekra-
vene til en ansøger? Og kan man forvente, 
at en bestyrelse har forudsætninger til at 
sammensætte og strukturere en så vigtig 
proces som ansættelse af en ny leder? Her 
kan bestyrelsen altid kontakte DLO, men i 
det følgende kommer nogle generelle råd. 

Gode råd
Til at starte med kan det være et godt råd 
at undersøge, om institutionen har passen-
de og ajourførte stillingsbeskrivelser. Det 
er et vigtigt redskab for alle stillinger, men 
særligt er det vigtigt i forhold til bestyrel-
sens ansvar for lederposten. Den mest kom-
petente til at vide, hvilket ansvar og hvilke 
opgaver der knytter sig til lederstillingen, 
er lederen selv. Det kan derfor i samme pro-
ces være en lejlighed til at interessere sig 
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Har bestyrelsen tilstrækkelig indsigt i, hvilke opgaver lederen skal 
udføre? Har bestyrelsen tilstrækkelige forudsætninger for at beskrive 

stillingens indhold, krav, forventninger og vilkår? Har bestyrelsen evne til 
at vurdere og definere kompetencekravene til en ansøger?
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ga, når bestyrelsen måske pludseligt skal 
tage stilling til, hvordan de lykkes med at 
ansætte en ny leder på en god måde. Der 
kan i institutionerne være stor forskel på 
praksis for at gennemføre ansættelsespro-
cesser, hvor mange der skal inddrages og 
hvordan og hvem der tager den endelig be-
slutning. At have en sådan procedurebe-
skrivelse i institutionen sikrer både tryg-
hed for bestyrelsen i opgaven, men sikrer 
også, at de øvrige medarbejdere kan have 
tillid til bestyrelsens arbejde med den vig-
tige opgave, at de kan være trygge ved me-
toderne og dermed i højere grad fastholde 
fokus på kerneopgaven i den tid, man ar-
bejder uden direkte daglig ledelse.

Beredskabsplan
I daginstitutioner er det normalt at have 
procedurer for akut-scenarier, som en del 
af den bredere beredskabsplan. For dagin-
stitutioner, som ikke er knyttet til et admi-
nistrationsselskab eller har driftsoverens-
komst med kommunen, kan det sværeste 
scenarie være at komme i en situation, hvor 
lederen akut er fraværende eller fratrådt. 
Hvem gør hvad i forhold til lønadministra-
tion, sygdom, økonomi og selvfølgelig de 
ovenfor beskrevne processer. Her er det en 
stor styrke for bestyrelsen, at der er be-
skrevet en procedure for situationen. I en 
sådan procedurebeskrivelse bør det også 
oplistes, hvor bestyrelsen og medarbejder-
ne kan hente hjælp: DLO, de faglige orga-
nisationer, administrationsselskabet, kom-
munen eller andre i netværket. Det 
anbefales at lave kontaktlisten helt speci-
fik med oversigt over, hvilken hjælp der kan 
hentes hos hvem, og med konkrete kontak-
toplysninger.

Er du blevet opmærksom på, at din dag-
institution kunne have gavn af at arbejde 
med anbefalingerne i denne artikel, har du 
som medlem af DLO adgang til rådgivning, 
sparring og et udvalg af skabeloner der kan 
hjælpe jer i processen.   

for, hvad lederen skal, bør og gør i sit dagli-
ge virke. Det kan styrke relationen mellem 
leder og bestyrelse, og det kan give besty-
relsen overblik over lederens væsentlige 
rolle, ligesom det vil være et solidt udgangs-
punkt for et stillingsopslag, når der skal an-
sættes ny leder.

Årshjul
For at få et mere konkret overblik over de 
processer, der forløber i institutionens drift, 
og som lederen har en rolle i, kan det lige-
ledes være et stærkt redskab at bede lede-
ren om at beskrive sine opgaver i et årshjul. 
Dette kan fungere som en vejledning til en 
ny leder, og sikre en mere tryg overgang til 
ny ledelse. Med tiden vil en ny leder udfor-
me sit virke på sin egen måde, men som ny 
leder er der mange opgaver at have over-
blik over, og en overlevering fra tidligere 
ledelse kan være et væsentligt redskab.

Et yderligere redskab kan være at bede 
lederen om at udarbejde en A-Z over arbej-
det. Dette kan betragtes som et opslags-
værk, hvor alle relevante punkter under 
”A” osv. er opført. Det kan være vigtige kon-
taktpersoner, væsentlige procedurer, rele-
vante leverandører eller anvisninger til, 
hvor man finder hvad på kontoret. Hvilket 
pengeinstitut bruger institutionen? Hvem 
skal kontaktes ved indskrivning af børn? I 
hvilken fil ligger ventelisten, budget osv. 
At anvende en A-Z som en del af et over-
leveringsmateriale sikrer, at en ny leder 
ikke må starte fra bunden, men kan bruge 
mere tid på at være nærværende og lære 
institutionen at kende og samtidig hurti-
gere blive effektiv i sine arbejdsgange.

Ansættelsesmyndighed
Bevidsthed om ansættelsesmyndigheden 
hos bestyrelsen og de opgaver og ansvar, 
der her følger med, er væsentlig viden for 
bestyrelser. Det samme er tilfældet for 
kendskab til anvendte procedurer og prak-
sis i forhold til ansættelsesforløb. En sådan 
procedurebeskrivelse kan være alfa og ome-
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Organisationer 
der er medlem af DLO: 
Følgende paraplyorganisationer 
udgør "organisationsudvalget" 
i DLO.  Tre repræsentanter fra 
organisationerne er en aktiv del 
af bestyrelsen.

Deutscher Schul- und 
Sprachverein 

für Nordschleswig
www.dssv.dk

Danske Daginstitutioner,  
www.ldd.dk

Dansk Friskoleforening  
www.friskoler.dk

Foreningen De 
danske Børneinstitutioner  

(i Aabenraa)
Tlf. 73 76 86 90 
www.fd-db.dk

Det Københavnske og 
Nørrebros Asylselskab 
www.asylselskabet.dk

Sammenslutningen af  
Rudolf Steiner Dagtilbud 

www.rudolfsteinerdagtilbud.dk

Foreningen af Kristne Friskoler

www.titibo.dk

Børneringen,  
www.borneringen.dk

KFUM Sociale 
Arbejde i Danmark  
www.kfumsoc.dk
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Kristne Friskoler
Foreningen af
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Alle medlemsinstitutioner i kommuner 
i Region Hovedstaden inviteres til:

Kredsgeneralforsamling 
2019 i DLO Region 
Hovedstaden

Dagsorden for generalforsamlingen er i henhold til DLOs vedtægter:

1. Valg af dirigent

2. Beretning ved kredsformanden

3. Godkendelse af regnskab

4. Indkomne forslag

5.  Valg af kredsbestyrelsesmedlemmer (på valg er Ebba Christensen                            
og Anne Ejlev)

6. Valg af suppleant(er) (kan dog ske ved særlig procedure jfr. stk.9 og 10)

7. (Evt.) Valg af revisor. (kan dog ske ved særlig procedure jfr. stk.9 og 10)

8. Eventuelt.

Det er ikke nødvendigt, men af hensyn til traktementet må du gerne give 
Allan Bäck besked på alb-sjg@mail.dk eller tlf. 40 52 97 95.

Vil du have indflydelse på DIN DLO-region og samtidig gøre en forskel for 
din og 
andre daginstitutioner? Så stil op til Region Hovedstadens bestyrelse!

Med venlig hilsen
Allan Bäck
Konstitueret Regionsformand DLO Region Hovedstaden 
alb-sjg@mail.dk 
40 52 97 95

DLO

Torsdag den 31. oktober 2019 kl. 19.00 i:
Sankt Johannesgården, Blegdamsvej 1 , 2200 København N. 


