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Det sker i DLO
I det forgangne år har DLOs medlemmer
haft mulighed for at få introduktion til
den styrkede læreplans kernebegreber
og nye perspektiver og for at komme i
dybden med læreplanstemaet natur,
udeliv og science. I det nye år lægger vi
ud med en kursusrække i forlængelse.
Vi tilbyder modul 2 om ”Implementering
og justering af eksisterende læreplaner”
og modul 3 om ”Dokumentation og refleksion med henblik på etablering af
evaluerende pædagogisk praksis”.
Kurserne er aftenmøder og er
planlagt i
Valby 12. og 19. marts 2020
kl. 17.00-20
Odense 23. og 30. april 2020
kl. 17.00-20.00
Skanderborg 4. og 18. juni 2020
kl. 17.00-20.00
Tilmelding på www.dlo.dk/kurserkonferencer.asp.
”Introduktion til den styrkede læreplan”
og praksisnært kursus om læreplanstemaet ”Natur, udeliv og science” kan fortsat bestilles på dlo@dlo.dk eller
tlf. 7027 5520.
Matematisk opmærksomhed
i børnehøjde
I den styrkede pædagogiske læreplan, læreplanstemaet ”Natur,
udeliv og science”, er der et læringsmål om en ”begyndende matematisk opmærksomhed.”
Men hvad er matematisk opmærksomhed, når vi taler de helt små
børn i dagtilbud?
Hvordan kan vi i rutiner, dagligdag
og aktiviteter arbejde med børnenes medfødte matematiske fornemmelse og støtte og udvikle
denne gennem leg og undersøgelse?
Sanni Maria P Korsgaard er cand.
pæd.psyk. og naturpædagog i en
udflytterbørnehave, hun har siddet med i ministeriets arbejdsgruppe for Natur, Udeliv og science og
vil under kurset komme med eksempler fra egen praksis samt fortælle om baggrunden for dette
nye fokus.

LEDEREN

AKTIVITETER

Af Peter Grevsen, landsformand

Politikerne kunne skabe
ordentlige normeringer,

hvis de ville

Pengene er der, men viljen mangler åbenbart: Danskerne skylder staten 11 mia.
kr. i ubetalt børnebidrag. Opnormering og faglig uddannelse er finansieret i daginstitutionerne.
I mediernes dækning af finanslovsforhandlinger om minimumsnormeringer
virkede det, som om det var svært at finde penge til ordentlige normeringer. Men
sandheden er, at hvis politikere havde vilje og beslutsomhed, var forbedringer i
daginstitutioner gennemført. Pengene kunne findes et hav af andre steder. Lad
mig give et eksempel:
Staten har måttet lægge 11,7 milliarder kroner ud for 77.407 personer, der ikke
har betalt børnebidrag. Det viser en aktindsigt, som avisen Danmark har fået af
Gældsstyrelsen. Tusindvis af forsørgere mangler samtidig at få udbetalt børnebidrag, de har ret til, for staten lægger ikke altid ud. Forældre skylder
over 250 millioner kroner på denne
konto. Og her har jeg ikke indregnet
manglende betaling af hustrubidrag, som er en manglende betaling der forringer børnenes situation - og staten betaler ikke pr.
automatik.
Det ville være enkelt at få pengene inddraget, men viljen mangler åbenbart. I alt har Gældsstyrelsen 117 milliarder til gode hos
danskerne.
Tænketanken DEA, som DLO er med i, vurderer, at ”børneområdet tit taber til
skoleområdet, der løber med pengene, og at børnene også taber til de ældre, når
budgetterne skal lægges”.
Ikke mange politikere har små børn, og derfor kan opmærksomheden ved budgetforhandlinger let komme til at dreje sig om folkeskolen og gymnasiet. Kendskabet til dagtilbuddene er derfor mangelfuld hos mange politikere. Derfor er det
så vigtigt, at vi har en stærk interesseorganisation på området. DLO vil fortsat
kæmpe for de bedste vilkår for børn i daginstitutionerne.

Sandheden er,
at hvis politikere havde
vilje og beslutsomhed,
var forbedringer i
daginstitutioner
gennemført.
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TEMA: OVERGANGE

Af Sanni Maria P. Korsgaard

Overgange og
sammenhænge
i børns liv

får betydning mange år frem
I den styrkede pædagogiske læreplan står ”sammenhænge” som et af de nye kerneværdier i den blå midte af ”læreplansblomsten”. Sammenhænge eller overgange, som det
også bliver kaldt, handler om, at børn oplever mange overgange i de første leveår.
Overgange og sammenhænge i barnets liv
fylder en del både i forskning, teori og praksis, og det er der god grund til. Det har nemlig vist sig, at det i alle typer af overgange
er afgørende vigtigt, at pædagogisk personale og forældre samarbejder om at skabe
en oplevelse af sammenhæng, tryghed og
trivsel hos barnet.
Hvis vi tager overgangen fra børnehave
til skole, trækker den lange tråde ud i fremtiden. Som man kan læse i Egmont Fondens
analyse af 5000 børns trivsel ved skolestart, så klarer de børn, der har trivselsproblemer eller er sårbare, når de starter i skole, sig generelt dårligere senere i deres
uddannelsesforløb. Således betyder en god
skolestart, at børnene klarer sig bedre både
socialt og fagligt langt op i skolealderen,
mens en dårlig skolestart omvendt kan påvirke negativt mange år frem.
I overgange er børn ekstra sårbare
Livet er fyldt med overgange og også i det
voksne liv kan overgange være udfordrende. Tænk bare på overgangen fra ung til
”voksen”, det er en rolle, som stadig for
mange midaldrene kan være svær at tage
til sig ... eller første gang den nybagte far
eller mor træder ind i forældrerollen ligesom også bopæl-, jobskifte og skilsmisse
betragtes som nogle af de mest stress- og
belastningsfyldte faktorer, vi kan udsætte
os selv for. Det gælder selvfølgelig også for
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børn. I overgange er børn ekstra sårbare,
og den sårbarhed, som nogle børn måske
allerede har, viser sig tydeligere lige netop
her, hvor alting er nyt, hvor usikkerheden
titter frem, og hvor de har ekstra brug for
nogen at støtte sig til. Det skal de voksne
omkring barnet samarbejde om og være
opmærksomme på og sammen hjælpe barnet med at komme trygt igennem. Men
hvilke parametre er de vigtigste for en god
overgang fx til skolen?
Når store bliver små i skolen, vil de gerne have en ven at følges med
Ja; spørger man børnene selv, som i Egmont-rapporten Når store bliver små, så er
det vist ikke så overraskende, at det, børnene er allermest optaget af, inden de starter i skole og i selve skolestarten, er, om de
får nye venner. Om de bliver en del af fællesskabet, og om de kan finde nogle at lege
med i frikvarteret. En pige siger det meget
tydeligt: ”Nogen gange kan jeg slet ikke
høre hvad lærerne siger, fordi jeg ikke ved

FOTOS: SANNI MARIA P. KORSGAARD

om jeg kan finde nogen at lege med i frikvarteret”. Igen og igen er det det, børnene
fremhæver, siger programchef i Egmont
Fonden, Mads Espersen Lyager, ”og det skal
vi tage alvorligt fx ved at arbejde med børnenes sociale, emotionelle og relationelle
forudsætninger og det at være en del af

Skoler, dagtilbud og SFOer skal have et
tættere samarbejde og lære af hinanden
fx gennem konkrete projekter, hvor børnene er
deltagende og involverede i overgangen.
FOTO: COLOURBOX

FAKTA
Egmont Fonden vil i kølvandet på rapporten Når store bliver små gerne
støtte lokale indsatser med fokus på
den gode skolestart. Der er afsat en
pulje på ca. 5 mio. kr., og der kan søges op til 500.000 pr. indsats, men
projekter af mindre økonomisk omfang bydes også velkommen.
Egmont Fonden ønsker at modtage
ideer til indsatser, der gør en konkret
og mærkbar forskel for børnene med
særligt fokus på de børn, der enten
er i risiko for en dårlig skolestart eller som faktisk oplever mistrivsel i
forbindelse med skolestart.
Hvem kan søge:
Lokale aktører:
Kommuner, skoler, dagtilbud, lokale
foreninger, forældregrupper, PPR og
andre, der arbejder lokalt med skolestart.
Fælles ansøgning: Flere skoler, dagtilbud og lignende kan gå sammen
om en fælles ansøgning, her skal det
klart fremgå, hvem der er ansvarlig
for indsatsen.
Hvor søger man:
Benyt Egmont Fondens digitale ansøgerskema.
Ansøgerfristen er 1. december 2019.
Svar forventes en uge efter fristen.
Er der projekter, hvor DLO kan være
en samarbejds- eller sparringspartner, så kontakt endelig DLO, vi hjælper gerne med at søge støtte.
Du kan læse mere i rapporterne:
Når store bliver små, Egmont Rapport
2019
Sen skolestart - Udviklingen af andelen af børn med sen skolestart, DEA
Notat marts 2019

Børns Hverdag 6 2019

5

TEMA: OVERGANGE

I DLO mener vi, det er vigtigt ikke at forenkle
kompleksiteten. Vi skal passe på med at foku
sere for entydigt på ét område, så vigtige facetter
glemmes.
børnefællesskabet. Da det netop er nogle
af de egenskaber, der viser sig at være afgørende for om børnene kommer i risiko
for at få en svær skolestart”.

3) Alle børn udvikler de sociale, emotionelle og kognitive kompetencer, der fremmer deres positive og alsidige udvikling
og giver dem lyst til at lære.

Skolestarten rejser mange spørgsmål
På DEAs netværksarrangement i Småbørnsløftet (Tænketanken DEA, er en uafhængig tænketank, der arbejder for at bidrage
til udviklingen af uddannelse og forsknings)
blev udfordringer og dilemmaer i forbindelse med den gode skolestart drøftet med
forskellige interessenter, nogle af de spørgsmål, der kom frem, var fx:
Er vi i dagtilbuddene gode nok til rettidigt at opdage de børn, der har brug for
ekstra støtte i forhold til en god skolestart?
Mangler der fagligt funderede nationale screeninger, der kan kvalificere og ensrette dette arbejde?
Er børnene skoleparate, eller er det skolen, der skal være børneparat? Hvad vil det
egentlig sige at være skoleparat? Har vi en
fælles fagligt begrundet forståelse af dette, både i dagtilbuddene og skolerne, forvaltninger og kommunerne? I Kristian Thor
Jakobsens artikel i dette temanummer kan
du læse mere om sen skolestart og hvilke
overvejende positive påvirkninger, det har
for børnene og deres familier. Ud fra denne rapport er der ingen grund til at være
så bange for at skoleudsætte de børn, der
har behov for det. Til gengæld er der god
grund til at overveje, om man i kommunerne burde have nogle mere ensartede retningslinjer for, hvornår børn skal skoleudsættes.
Men hvor skal vi egentlig sætte ind?

Det mener DLO
I DLO mener vi, det er vigtigt ikke at forenkle kompleksiteten. Vi skal passe på med
at fokusere for entydigt på ét område, så
vigtige facetter glemmes. Selvfølgelig kan
det være fint at udvikle projekter, hvor der
fokuseres fx på børnens sprog. Men generelt handler det om at have dagtilbud, der
er gode nok til at opdage de børn, der er i
risiko for at få en svær skolestart. Dernæst
skal vi have tiden og ressourcerne til at
sætte den rette indsats i gang i forhold til
det enkelte barn og familien, så det kan blive en del af børnefællesskabet. I tiden op
til skolestart skal der især arbejdes med
børnefællesskaber, hvor børnenes psyko-emotionelle, sociale og relationelle kompetencer stimuleres og udvikles. Det at kunne læse, forstå, afstemme og være en del
af et fællesskab, tro på sig selv, turde at
byde ind, bidrage og forstå, hvornår man
skal give plads til andre, viser sig at være
vigtige egenskaber i forhold til en god skolestart.
Skoler, dagtilbud og SFOer skal have et
tættere samarbejde og lære af hinanden
fx gennem konkrete projekter, hvor børnene er deltagende og involverede i overgangen. Dernæst skal vi have fokus på at udvikle faglige samarbejdsmiljøer, hvor rutiner
og struktur fx omkring overlevering af børn
bliver fast indarbejdet i den pædagogiske
praksis.
DLO har desuden i et tværministerielt
udvalg været med til at udarbejde rapporten: Om bedre udveksling af relevant viden
om børn i overgange, og her sørget for, at
ministeriet anbefaler at kommunerne husker at invitere de private dagtilbud med i
samarbejdet.
Der er altså ingen tvivl om, at det er et
område, vi fortsat skal være opmærksomme på med plads til forbedringer og udvikling af tiltag.

Strategi for god skolestart
Både Egmont Fonden og Tænketanken DEA
har netop udgivet rapporter med nyeste
fund på dette område.
Egmont Fondens strategi for en god skolestart for alle børn er, at:
1) Alle børn oplever en tryg overgang fra
dagtilbud til skole
2) Alle børn indgår i sociale fællesskaber
og udvikles positive relationer til andre
børn
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POLITISK KLUMME

Af sekretariatschef Tanja Krabbe, tanja@dlo.dk

Som medlem bidrager du til

bedre daginstitutioner
En undersøgelse har vist, hvad vore medlemmer vægter højt ved at være med i DLO.
Det politiske arbejde vægtede suverænt
højst. Som medlem af DLO bidrager du til
kampen for bedre daginstitutioner.
I slutningen af september spurgte vi
DLOs medlemmer, hvad der er vigtigst ved
at være medlem af DLO.
Vi vidste godt, at mange er glade for at
bruge DLOs rådgivning og de netværksmuligheder, der ligger i DLOs kurser. Vi vidste
også, at DLOs arbejde for at skabe bedre
rammer for daginstitutionsdrift har båret
frugt, fx i forhold til den styrkede pædagogiske læreplan, en nedsat driftsgaranti
for nye private daginstitutioner og skattefrihed for selvejende institutioner. Men vi
ville gerne vide mere konkret, hvad vores
medlemmer gerne vil have. DLO er til for
jer, der knokler hver eneste dag for at skabe gode rammer for børnene, og for jer, der
bruger jeres fritid på at bidrage i bestyrelsesarbejdet. Så vi spurgte, hvad I vil synes?

Det politiske arbejde er vigtigst
Svaret vi fik, var helt entydigt. Alle angav
i deres besvarelser, at DLOs politiske arbejde er vigtigt. Tre ud af fire svarede, at
det er meget vigtigt.
De holdninger er vi glade for at få bekræftet, for det giver ekstra krudt til arbejdet. Det betyder også, at vi vil blive ved
med at spørge om jeres meninger og erfaringer til at kvalificere vores indsats overfor politikerne og forvaltninger. Det har
stor værdi, at DLO kan bringe erfaringer
fra den lokale ledelse og fra gulvet direkte ind i ministerkontoret og hos børneordførerne på Christiansborg.
Det gør vi i foråret 2020
Når du læser dette blad, er de kommunale
budgetter fastlagt for 2020 og vi ved, at

mange kommer til at opleve besparelser –
igen. Derfor vil vi i DLO i 2020 fokusere endnu mere på at hjælpe vores medlemmer og
andre gode kræfter med at påvirke de kommunale budgetforhandlinger, når de starter
igen i foråret 2020. Vi er nødt til at samle
alle kræfter for at få kommunalpolitikerne
til at prioritere daginstitutionsområdet mere.
Uanset hvilken form de kommende minimumsnormeringer får fra Christiansborg,
er der behov for kommunal handling nu og
her, hvis daginstitutionslivet skal være til at
arbejde med.
Vi synes egentlig, at alle daginstitutioner skulle være med til at støtte det politiske arbejde, og derfor må du også gerne
opfordre kolleger i andre institutioner til at
være med i DLOs fællesskab. Skriv altid med
meninger og input til dlo@dlo.dk.

Det har stor værdi, at DLO kan bringe
erfaringer fra den lokale ledelse og fra
gulvet direkte ind i ministerkontoret og hos
børneordførerne på Christiansborg.
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TEMA: OVERGANGE
LEDELSE

Af Helle Overballe Mogensen

Klar til skole?
Skoleparathedspyramiden er udviklet i et områdesamarbejde mellem daginstitutioner og
skole i Møllevangskolens distrikt, Aarhus V. Den giver et overblik over barnets færdigheder
og kan derfor hjælpe børnehaven til at yde en særlig indsats, hvor der er behov for det.

VIVE – Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.
Forskere har fulgt næsten 5.000 børn født i efteråret 1995 og frem til og med
22-årsalderen. Hvert sjette barn i undersøgelsen havde to eller flere trivselsudfordringer som syvårig. Det er for eksempel psykiske udfordringer, koncentrationsmæssige udfordringer og konflikter med kammerater eller læreren.

De børn havde ifølge rapporten større risiko for ikke at have gennemført
en ungdomsuddannelse og stå uden job eller uddannelse i starten af tyverne end de børn, der ikke havde nogen trivselsudfordringer som syvårige.

Hvornår er børn klar til at starte i skole? Når
de er 6 år? Når de kan alle bogstaverne og
tælle til ti? Eller når de kan koncentrere sig
om en lille tegneopgave? Medier og politikere taler ofte om, hvor vigtigt det er, at
børn kan så meget fagligt som muligt, og
har fastsat ved lov, at børnehaverne skal
træne fx sproglige og matematiske færdigheder for at forberede børnene bedst muligt. Det er derfor helt naturligt, at mange
forældre kan få det indtryk, at barnets evner omkring bogstaver og tal er det allervigtigste for at være skoleparat. Men hvad
er det egentlig, skolen har brug for, at de
nye skolebørn kan? Det ser vi nærmere på
i denne artikel.
For rigtig mange børn er det heldigvis
nok at deltage i børnehavens storbørnsgruppen for at blive klar til skolestart. Børn
lærer meget på et år og modnes i meget
forskelligt tempo. Alligevel kan vi komme
i tvivl om et barns parathed. Her kan skoleparathedspyramiden bruges som udgangspunkt for en mere grundig gennemgang af barnets færdigheder. Den kan
hjælpe med at finde ud af, hvad det helt
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konkret er, som barnet har behov for at
øve inden skolestart. Men før vi gennemgår de forskellige trin i pyramiden så husk,
at alle børn udvikler sig forskelligt, og ingen børn vil kunne alt det, der står i pyramiden. Pyramiden må aldrig bruges som
en test, et barn skal bestå, den er udelukkende et bud på et samtaleredskab.

FAKTA
Basale behov
 S
øvn. Sover mindst 10 timer i døgnet.
 M
ad. Gode spisevaner. Hyppige
måltider.
 D
rikke. Får drukket væske op gennem dagen.
 F
år spist energirigtig morgenmad,
så man kan klare dagen.

Skoleparathedspyramiden.
Skoleparathedsbegrebet vises som en pyramide for at understrege, at færdighederne hos det skolestartende barn ikke er ligestillede. De forskellige færdigheder i
pyramiden kommer først til udfoldelse, hvis
de står solidt ovenpå de foregående trin.
De nederste trin er de bredeste, da de er
vigtigst, og det allervigtigste trin beskriver
ikke færdigheder hos barnet, men derimod
hjemmets rolle.
Basale behov:
De basale behov er grundlaget for at kunne være skoleparat hver dag. De er desværre underprioriterede i mediernes omtale af
skoleparathed, og forældre kan komme til
at overse, at deres rolle i hverdagen er selve det fundament, som skolens læring skal
stå på.
Børn, som er trætte, uoplagte, sultne
eller tørstige, har nedsat overskud til at
klare sig igennem hverdagens strabadser,
fx at orke opgaver som er lidt svære, at
spørge efter hjælp i stedet for at give op
samt at vise omsorg for sine klassekammerater. Banale ting som søvn, mad og at
komme til tiden er uundværlige og kan
ikke tilgodeses af skolen på samme måde
som i børnehaven. Derfor øges forældreopgaven med at sikre dækning af barnets
basale behov i dagtimerne i forbindelse
med skolestarten.
Motorik og selvhjulpenhed
Forældrenes rolle som hjælpere i forbindelse med træning af motoriske færdigheder
kan ikke fremhæves nok. Læsning og matematik kan skolen sagtens tage sig af, men

Skoleparat
elev
Faglig viden
Sange - Rim og Remser
Kan tælle til 20 - Genkender
enkelte bogstaver og bog
stavlyde - Kender farverne.
Kommunikative kompetencer
Har viden om begrebers betydning Viser fantasi og forestillingsevne - Forstår, at
andre kan have andre motiver - Viser relevant
kommunikation og turtagning.
Sociale kompetencer og forestillingsevne
Får og bevarer venner - Forbliver i en leg - Takler simple
konflikter - Forstår følelser og handler relevant efter dem.
Respekt for voksne og børn grænser og andres ting - Spiller spil med en ven og gør spillet færdigt - Kan tåle at tabe
- Forstår at andre kan have andre motiver.
Opmærksomhed og hukommelse
Kender sit navn - Ved hvor gammel en selv er - Dækker bord - Finder ting frem
og rydder relevant op - Igangsætter en handling og færdiggør den - Kims leg,
huske 6 ting - Sorterer ting i kategorier - Efterkommer simple krav - Kender til
regler - Lytter og venter på tur til at tale - Kan stå i kø - Kan sidde fordybet med
en ikke-selvvalgt opgave i 10 minutter.
Motorik og selvhjulpethed
Pincetgreb, blyantsgreb på vej - Klippe simple former - Tegne skemategninger - Sidde på
en stol - Selvhjulpen hed ved spisning, af- og påklædning samt toiletbesøg - Hopper, slår
koldbøtter, løber en kort tur, bruger legetransportmidler.

Basale behov:
Mad og Drikke
Overskud - Søvn (mindst 10 timer pr. nat).

FAKTA
Motorik og selvhjulpethed
 H
older næsten rigtigt på en blyant.
 S
ætter perler på en perleplade. Slår søm i.
 T
egner enkelte, genkendelige tegninger. Et hus, et menneske m.m.
 F
arvelægger en tegning uden at komme alt for meget uden for stregerne.
 H
older på en saks og klipper rimeligt efter en streg.
 K
an sidde og skrive/spise/lave aktiviteter uden at falde ned af stolen, læne sig
op ad, eller forstyrre sidemanden.
 H
ar en rimelig balance ved løb, hop med samlede ben, gå på planke, klatre m.m.
 T
ørrer sig efter toiletbesøg. Vasker hænder. Børster tænder.
 Kan selv tage tøj og sko af og på.
 K
an vurdere korrekt mængde tøj efter vejret.
 K
an selv (eller med begrænset hjælp) øse mad op eller pakke madpakke op og
spise.
 S
piser inden for en tidsramme, kan selv gå i gang samt mærke, når man er færdig.

hvis barnet ikke selv kan holde på en blyant, tegne og forme bogstaver, klippe, lime
og klare toiletbesøg samt af- og påklædning, er der næsten garanti for, at barnet

bliver udfordret i skolen. Barnets faglige
læring og sociale liv i klassen understøttes
uvurderligt af motorikken. Det motorisk
svage barn vil ikke kunne få nær den hjælp

i skolen, som børnehaven før kunne tilbyde. Det betyder, at de motoriske færdigheder fylder rigtig meget i forbindelse med
en god skolestart.
Børn med gode grov- og finmotoriske
færdigheder er børn med overskud til læring, og børn, som kan følge med i fysiske
aktiviteter, har lettere ved at deltage i legen.
Sociale færdigheder
Børn som trives socialt i skolen, respekterer de voksne, deres klassekammerater og
andres ting. Her menes en naturlig form
for respekt, hvor barnet retter sig efter det,
den voksne siger, og behandler andre børn
og deres ting pænt. Børn med gode sociale
færdigheder kan også spille simple spil, forstå regler og vise tålmodighed overfor andre. Hvis de taber, kan de acceptere, at når
der er en vinder, er der også en taber. Det
er også godt, hvis børn forstår, at andre
børn kan have andre motiver. At en ven
måske ikke lige vil lege, fordi han er blevet
ked af det, eller bare hellere vil lege med en
anden lige nu.
Hvis barnet kan lege, fantasere om verden og finde nye venner, kan skolen let-
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FAKTA
Sociale færdigheder
 Har venner, én til flere.
 
Kan deltage i en leg. Forbliver i en
leg.
 
Takler simple konflikter. F.eks.
uenighed om et stykke legetøj.
 
Forstår følelser og handle relevant efter dem. Fx ”Hvorfor kan
jeg ikke lige få min vilje/bestemme over legen eller hvem der skal
være med, selvom det er mig der
har startet legen?” Eller ”Ole skubbede mig, så jeg faldt og slog mig,
hvorfor må jeg så ikke slå Ole?”
 
Er omsorgsfuld og nærværende
i det sociale samspil.
 Inviterer andre børn til leg.
 
Skelner mellem rigtigt og forkert,
sandhed og løgn, samt godt og
ondt.
 
Kan lade, som om ting er andet
end det, de er.
 Leger rollelege.

tere være med til at sikre, at alle børn bliver en del af klassens sociale liv og
læringsfællesskab.
Sprog og kommunikation
Et godt udviklet sprog og en forståelse for,
hvordan vi mennesker kommunikerer med
hinanden, er en forudsætning for at kunne deltage i klassens sociale liv og følge
med i fagene. Det betyder, at barnet skal
have øvet sig i at lytte og i at vente på tur
til at tale. Barnet får brug for tålmodighed
og forståelse for, at andre taler, og for at
kunne lade andre komme til orde uden at
afbryde, selv om dét, barnet selv vil sige,
er vigtigt. I en klasse med 24 børn og én
voksen, vil der altid være ventetid.
Samtidig har alle børn brug for at kunne aflæse andres kropssprog og mimik. Er
han ked af det eller sur? Er han vred eller
forskrækket?
Børn, som kan fortælle, hvad de har på
hjerte, aflæse andres behov og hjælpe de
voksne med at forstå egne frustrationer
og glæder, er godt rustede til hverdagen i
klassen.

10
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Hukommelse og opmærksomhed
Hukommelsen og opmærksomheden danner grundlaget barnets erfaringsdannelse og skaber fokus på læring. En svag hukommelse kan forvirre barnet i forhold til
det faglige stof, og en svag opmærksomhed kan medføre letafledelighed, som sænker koncentrationen. Barnet får brug for
at kunne efterfølge beskeder med mere
end ét led, fx ”Gå ud og tag tøj og sko på,
og når du kommer ud, så vent ved lågen”,
samt at kunne lytte til historier og at huske dele af indholdet. Barnet får også brug
for at kunne koncentrere sig (i kort tid),
selv om barnet ikke selv har valgt opgaven. fx at sidde med en opgave i ca. 10 minutter. Krav til en vis arbejdsindsats vil
være en naturlig del af skoledagen, og barnet vil med garanti opleve krav, som ikke
er lystbetonede. Derfor har alle skolestartere brug for en vis modenhed omkring
selvstyring og motivation.
Børn, som kan huske fagligt stof, koncentrere sig og danne nye, faglige erfaringer, har lettere ved at lære. Børn, som vi-

FAKTA
Hukommelse og opmærksomhed
 F
inder ting frem og rydder op.
Barnet ved, hvor legetøjet står og
kan nogenlunde sætte på plads
bagefter.
 K
ender sit fulde navn og evt. sin
adresse.
 Kender egen alder.
 K
ender navnene på familiemedlemmer, legekammerater og nære
voksne.
 D
ækker bord med dét, som hører
til. Hvor mange er vi, hvor mange glas skal på bordet osv.?
 H
usker 6 ting uden hjælp (Kims
leg)
 S
orterer i kategorier. Fx hvad er
dyr/frugter/legetøj/ting til et køkken.
 I
gangsætter en handling og færdiggør den.
 V
iser ihærdighed i forhold til at
øve nye færdigheder.

FAKTA
Sprog og kommunikation
 Kan forklare egne behov.
 B
ruger sproget som konfliktløsende redskab.
 K
an genfortælle hændelser sammenhængende.
 K
an fastholde en samtale om et
emne i længere tid.
 V
iser viden om fortællingers
struktur, med en start – en handling – en slutning
 S
ituations-uafhængigt sprog, kan
tale om andet end det, man kan
se/oplever her og nu.
 K
an danne sætninger med korrekt ordstilling, herunder brug af
ordene ”fordi” og ”som”.
 K
an anvende spørgeordene korrekt (hvem, hvad, hvor, hvornår
og hvorfor).
 F
orstår de personlige stedord
(han, hun, den, det, min, din, vores).
 K
an forstå stedordene (over, under, foran, mellem, bagved osv.).
 L
eger med sproget. Kan fortælle
gåder og vittigheder.
 K
an ”læse mellem linjerne” i kommunikationen.

ser selvstændighed og ansvarsfølelse
overfor en opgave, vil lettere kunne klare
skolens krav i forbindelse med læring.

Faglig viden
De fleste skolestartere kan genkende nogle af de letteste bogstavlyde; eksempelvis
I eller Å og genkende enkelte bogstaver fx
i eget navn. Nogle børn kan legestave og
mange fx skrive deres eget navn, tælle til
20 og sige remsen 10, 20, 30, 40 osv. Det
er godt, hvis barnet genkender de mest almindelige farver og former fx rund og firkantet og kender til størrelsesforhold. Samtidig vægtes det i børnehaverne, at barnet
er undersøgende og nysgerrig overfor sin
omverden, eksempelvis naturen, og spørger til temaer som liv og død.

FOTO: COLOURBOX

Som I kan se, fylder det, vi kalder for
”faglig viden”, fx bogstaver og tal, ikke så
meget i pyramiden. Det er, fordi vi véd, at
det kan børnene lære, når de starter i skolen. Viden om tal og bogstaver er selvfølgelig altid godt, men de faglige færdigheder er ikke vigtigst for at sikre et godt
grundlag for barnets skolestart. Skolen er
altså ikke interesseret i, at I fokuserer på
at træne og øve eksempelvis bogstaver og
tal med de ældste børnehavebørn, med
mindre de andre trin i pyramiden er i god
udvikling. Børn, der starter i skolen, skal
kunne mærke, at de mestrer de vigtige,
nederste trin i pyramiden, så de føler sig
trygge og selvstændige. Dét er det bedste
udgangspunkt for en skoleelevs læringsmuligheder.
Sårbare skolestartere
Hos enkelte børn er det sidste år i børnehaven desværre ikke tilstrækkeligt. De savner færdighederne fra de nederste trin i
pyramiden og er forsinkede i deres parathed. Det tager tid at modne hjernen, og varigheden er forskellig for hvert eneste barn.
Følgelig giver det ikke mening, hvis barnets
omverden vil fremskynde færdigheder, som
endnu ikke er parate. Her vil det altid være
relevant at overveje skoleudsættelse. Men
skoleudsættelse er svært for både barn og
forældre; alle mister relationer og føler tab.
Derfor kan I, helt forståeligt, vælge skoleudsættelsen fra. Dette tilskyndes ovenikøbet fra politisk side.
Hvis forældrene vælger at gennemføre skolestarten trods udfordringer, er det
vigtigt at minde om, at mange børn regredierer en smule, når de udsættes for så
stort et skift, som overgangen mellem børnehave og skole er. Det betyder, at barnet
midlertidigt kan tabe færdigheder og dermed fremstå mere sårbart, end det var i
børnehaven. Alle forældre kender til dette, fx at renlighed sættes tilbage, når man
går fra vuggestue til børnehave. En kortvarig regression betyder ikke så meget for
det robuste barn, men for et sårbart barn
kan skolestarten være så overvældende,
at de færdigheder, som alle så i børnehaven, ikke kommer til udfoldelse i skolen.
Hvis det medfører, at barnet får brug for
et ekstra år i børnehaveklassen, kan tabet
af kammerater føles ekstra svært, når de
er lige ovre på den anden side af gangen.
Derfor skal vi altid tænke os godt om. Der
findes ingen entydige svar på hvilke børn,

FAKTA
Faglig viden
 
Bruger rim og remser, og kan huske dem.
 
Synger med og husker de mest
kendte sange. Mariehønen Evigglad, Lille Peter Edderkop, m.m.
 
Kan skrive/børnestave enkelte
ord.
 
Kender farverne. Rød, blå, grøn,
gul osv.
 
Har kendskab til former, mængder og størrelsesforhold, matematisk set.
 
Er undersøgende og nysgerrig
overfor sin omverden, eksempelvis naturen og spørger til temaer
som liv og død.

som klarer skolestarten godt, og hvilke
børn, som får det svært. Derfor er skoleparathedspyramidens fornemste opgave
at skabe konkret basis for den bedst mulige, og forebyggende dialog mellem alle
parter.
For uddybning og spørgsmål, skriv til
helle@helleoverballemogensen.dk.

Helle Overballe Mogensen er lærer, fagbogsforfatter, erfaren oplægsholder og inklusionsvejleder.
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kommunale forskelle
på, om børn har
sen skolestart

12

Børns Hverdag 5 2019

Af Kristian Thor Jakobsen

Der er klare indikationer på, at en udskudt skolestart betyder noget for barnets såvel
som familiens trivsel i årene umiddelbart efter skolestart og for barnets faglige præstationer i grundskolen. Derfor bør kriterierne for udskudt skolestart blive tydeliggjort bedre mellem de enkelte kommuner.

Når børn nærmer sig skolestartsalderen,
skal forældre tage stilling til, om deres barn
skal starte i skole i det år, som Folkeskoleloven foreskriver, eller om de vil søge om at
få udsat deres barns skolestart. De skal altså vurdere, om deres barn er klar til at starte i skole med dets jævnaldrende, eller om
barnet vil have bedre af at vente et år mere.
Men andelen af børn, der bliver skoleudsat, svinger markant fra kommune til kommune. Kommunerne har ikke samme praksis, og derfor har børn forskellige vilkår alt
afhængig af, hvilken kommune de bor i.
DEA har undersøgt skolestarten
Det viser en analyse fra Tænketanken
DEA, foretaget blandt 630.000 børn. Undersøgelsen er baseret på tal fra Danmarks
Statistik, hvor populationen består af alle
børn, der starter i børnehaveklasse i 20072016.
En række danske studier har set på de
målbare konsekvenser af, at børn starter
senere i skole end, hvad fødselsåret bestemmer, også kaldet ”sene skolestartere”.
Studierne peger på, at børn med sen skolestart fx har færre udfordringer med hyperaktivitet sammenlignet med børn, der
starter i skole med deres jævnaldrende.
Sene skolestartere opnår også bedre resultater ved blandt andet de nationale test i
de små klasser og ved 9. klasses afgangsprøver i dansk og matematik. Andre studier viser også, at børn, som oplever en succesfuld overgang, har større sandsynlighed
for at klare sig godt i indskolingen, og det
er endda påvist, at overgangen til skolen
påvirker eleverne på lang sigt i forhold til
skolepræstationer, interesser og generel
udvikling.
En senere skolestart påvirker også barnets familie positivt i form af højere beskæftigelse for moren, mere stabile parforhold og højere karakterer for ældre
søskende i udskolingen. Der er derved klare indikationer på, at en udskudt skolestart betyder noget for barnets såvel som

familiens trivsel i årene umiddelbart efter
skolestart og barnets faglige præstationer i grundskolen.
Sådan er konsekvenserne
Konsekvenserne af sen skolestart er på
længere sigt væsentligt mindre udfordrende at kortlægge rent metodisk. Studier fra
en række nordiske lande har set på, om den
samlede uddannelseslængde for unge bliver påvirket af en senere skolegang. Den
gennemgående konklusion er, at senere
skolestart kun påvirker den samlede uddannelseslængde meget lidt eller slet ikke.
En senere skolestart vil dog med sikkerhed medføre, at barnet med sen skolestart
indtræder senere på arbejdsmarkedet. Hvilket indebærer en lavere samlet indkomst
for sene skolestartere i deres unge år sammenlignet med øvrige unge.
Der bliver færre sene skolestartere
Tænketanken DEAs analyse fra marts viser, at andelen af børn, der er startet se-

altså om et barn kan vente med at starte i
skole, blev derimod ikke formelt ændret.
I samme periode er andelen af børn, der
går børnehaveklassen om, også faldet fra
lidt over tre pct. i 2007 til knap to pct. i dag.
Der tegner sig altså et billede af, at færre
børn end tidligere starter sent i skole, og
færre børn går børnehaveklassen om
Drenge har omtrent dobbelt så stor sandsynlighed for at starte sent i skole sammenlignet med pigerne. I 2016 var godt ni
pct. af drengene sene skolestartere, mens
det kun var tilfældet for godt 4 pct. af pigerne. Børn født sent på året har også klart
større sandsynlighed for at starte sent i
skole. I 2016 var to ud af tre børn med sen
skolestart født i sidste kvartal af året, hvor
de fyldte seks år, mens kun fem pct. var
født i første kvartal.
Sådan kan forskelle forklares
Forældrenes ressourcer spiller også ind, da
flere børn fra relativt ressourcesvage hjem,
målt på forældrenes indkomst, alt andet

I nogle kommuner er det skolelederen på den
pågældende distriktsskole, der endeligt god
kender en senere skolestart, mens centralforvalt
ningen træffer denne afgørelse i andre kommuner.
nere i skole end det kalenderår, hvor de
fylder seks år, er faldet fra 17 pct. i 2007
til 7 pct. i 2016. Disse børn kalder vi også
”sene skolestartere”. Andelen af sene skolestartere faldt mest markant i perioden
2007-2011. Dette er sammenfaldende med
ændringen i Folkeskoleloven i 2009, hvor
undervisningspligten blev ændret til at
dække ti frem for ni år og starte fra barnets sjette år frem for syvende år. Kriterierne for, om et barn kan blive skoleudsat,
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lige får udskudt deres skolestart, sammenlignet med børn fra mere ressourcestærke
familier. Omkring en ud af otte børn, hvis
forældre ligger blandt de ti pct. laveste indkomster blandt alle forældre, er sene skolestartere, mens det samme kun er gældende for knap fem pct. af børnene med
forældre, der ligger blandt de ti pct. højeste
indkomster.
Familiens ressourcer, barnets køn og
fødselsdag forklarer imidlertid ikke hele
forskellen. Derfor er det særligt interessant at se nærmere på andre kommunale
forhold. Her viser det sig, at der er stor forskel på andelen af børn, der får udskudt
deres skolestart eller ej. Og denne kommunale forskel gælder også for kommuner
med fælles kommunegrænser. Kalundborg
Kommune har fx den laveste andel på 2,5
pct. af børn med sen skolestart, mens nabokommunerne Odsherred og Slagelse
Kommune har andele på henholdsvis 10,5
pct. og 7,4 pct.
Kommunerne har forskellige beslutningsveje
De kommunale forskelle kan skyldes, at
forældrene i de enkelte kommuner har forskellige ønsker i forhold til deres barns alder ved skolestart. Men der er samtidig stor
forskel på, hvem der i de enkelte kommuner afgør, om et barn kan få udskudt sin
skolestart eller ej. I nogle kommuner er det
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Studierne peger på, at børn med sen skole
start fx har færre udfordringer med hyper
aktivitet sammenlignet med børn, der starter i skole
med deres jævnaldrende.

skolelederen på den pågældende distriktsskole, der endeligt godkender en senere
skolestart, mens centralforvaltningen træffer denne afgørelse i andre kommuner. En
tredje mulighed er et udvalg bestående af
forskellige fagligheder. Denne forskel kan
føre til, at de overordnede kommunale begrundelser for sen skolestart eller ej varierer.
Hvis andelen af sene skolestartere i de
enkelte kommuner fx bliver sammenholdt
med antallet af ansatte per barn i daginstitutionerne, viser det sig, at kommuner med
relativt mange børn per ansat i daginstitutionerne, altså lave normeringer, også typisk har relativt få børn med sen skolestart.
Dette gælder også, når der bliver taget højde for forskelle i sammensætningen af børn
og skoleformer. Her er det samtidig vigtigt
at holde sig for øje, at en lav andel af børn
med sen skolestart også kan være udtryk
for, at de kommuner er rigtig gode til at

håndtere børnene i overgangsfasen mellem daginstitution og skole.
Uanset hvad tyder de relativt markante
forskelle i andelen af børn med sen skolestart på, at kommunerne ikke behandler
området ud fra helt ens kriterier. Mulighederne for at få udskudt et barns skolestart
risikerer derfor eksempelvis at afhænge af,
om man bor på den ene eller anden side af
en given kommunegrænse.
Det kan derfor være nyttigt at se på, om
kriterierne for udskudt skolestart måske
kan blive tydeliggjort bedre mellem de enkelte kommuner, givet de tilsyneladende
positive afledte effekter af sen skolestart
for nogle familier – selvfølgelig med respekt
for det kommunale selvstyre.

Kristian Thor Jakobsen er cheføkonom i Tænketanken DEA.

DLO

DLOs

kurser, arrangementer og konferencer 2020

Hos DLO har vi lyttet til medlemmerne og glæder os over at kunne præsentere vores tilbud
om kurser i en ny form. Vores tilbud findes nu
under følgende kategorier: åben tilmelding,
bestilling til egen institution og skræddersyet. Derudover tilbyder vi fortsat konferencer og nu også digitale løsninger.
Vi oplever en øget efterspørgsel på kurser i eget
hus eller lokalområde, og på en dato, der matcher jeres kalender. Det vil vi gerne imødekomme. Du vil derfor i dette kursuskatalog opleve,
at vi har taget øget hensyn til institutionernes
individuelle behov, ved at du har flere muligheder for at bestille forberedte kurser til egen institution. Ligeledes får vi flere og flere forespørgsler på kurser og personaledage med et
indhold, der retter sig specifikt til en særlig kontekst i den enkelte institution. Derfor tilbyder
vi at skabe ”skræddersyede” kurser og forløb.
Fordi mange bestyrelsesmedlemmer ønsker
DLOs vejledning om bestyrelsesarbejdet men
ikke altid kan få logistikken til at gå op, har vi
som noget nyt udviklet digitale udgaver af bestyrelseskurset. Kurset er for dem, som gerne
vil kvalificere deres viden og arbejde i bestyrelsen, blot i eget hjem og i henhold til egen tid
og prioritering. De digitale bestyrelseskurser
hentes til egen pc eller tablet og kan rekvireres både i en basisdel og i supplerende temaområder.
Som endnu et tiltag har vi udviklet et kursusforløb, der faciliterer oprettelse af netværk, og
et kursus, der søger at skabe større udbytte af
eksisterende netværk.
Sidste nyt er tilbud om et arrangement, hvor
forældre, ledere og medarbejdere skaber fællesskab og oplevelser i naturen med en pædagogisk, guide der har specialiseret viden om
naturen som oplevelses-, opdagelsesrum og
med udgangspunkt i læreplanstemaet natur,
udeliv og science og i forlængelse af den styrkede læreplans intention om øget forældresamarbejde og inklusion.

KURSER MED ÅBEN TILMELDING
●	
Den styrkede læreplan modul 2: Implementering og praksis
●	
Den styrkede læreplan modul 3: Dokumentation og evalueren-

de pædagogisk kultur
●	
Basiskursus for bestyrelsesmedlemmer i selvejende daginsti-

tutioner, med og uden driftsoverenskomst
●	
I samarbejde med EVA: Pædagogiske læringsmiljøer med sam-

spil og relationer af høj kvalitet

KURSER TIL EGEN INSTITUTION
●	
Fokus på psykisk arbejdsmiljø
●	
Fra selvejende til privat
●	
Netværksfacilitering (forløb) eller kvalificering af samarbejdet

i eksisterende netværk (enkeltstående)
●	
Børn, dyr og natur; natur, udeliv og science i børnehøjde
●	
Begyndende matematisk opmærksomhed
●	
Den styrkede læreplan modul 1, 2 og 3
●	
Fokuseret basisbestyrelseskursus

DIGITALE LØSNINGER
●	
Basisbestyrelseskursus

for selvejende daginstitutioner med
eller uden driftsoverenskomt
●	
Bestyrelsen som økonomisk ansvarlig
●	
Bestyrelsens som arbejdsgiver
●	
Bestyrelsen som pædagogisk ansvarlig

SKRÆDDERSYEDE KURSER
●	
Oplæg, kurser, forløb og arrangementer ud fra den enkelte in-

stitutions eller det enkelte netværks behov og ønsker.

KONFERENCER
●	
Privatkonferencen
●	
Selvejerkonferencen
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KURSER MED ÅBEN TILMELDING
Den styrkede læreplan modul 2 om implementering og praksis
Målgruppe: Ledere og medarbejdere.
	Hvad får du? Repetition af kernebegreber i den styrkede
læreplan, forudsætninger for implementering i praksis håndtering af modstand mod forandring og praksisøvelse i at justere den eksisterende læreplan.
	Hvor og hvornår: Valby: Torsdag d. 12 marts, Odense: Torsdag d. 23. april, Skanderborg: Torsdag d. 4. juni. Alle dage kl.
17.00-20.00.
	Vilkår og pris: Gennemføres ved min. 20 deltagere.
Arrangementet er inklusive let forplejning. Pris 325,-.

Den styrkede læreplan modul 3 om dokumentation og evaluerende praksis
Målgruppe: Ledere og medarbejdere.
	Hvad får du? Overblik over delelementerne i etablering af
en evalueringskultur, herunder dokumentationsmetoder, tilrettelæggelse af evaluerende pædagogisk praksis og indblik
i aktionslæring som metode til praksis baseret på refleksion.
	Hvor og hvornår: Valby: Torsdag d. 19. marts, Odense: Torsdag d. 30. april, Skanderborg: Torsdag d. 18. juni. Alle dage kl.
17.00-20.00.
 ilkår og pris: Gennemføres ved min. 20 deltagere.
V
Arrangementet er inklusive let forplejning. Pris 325,-.

Basiskursus for bestyrelser i selvejende dag

KURSER TIL EGEN INSTITUTION
Psykisk arbejdsmiljø, trivsel og motivation


på arbejdspladsen

	Målgruppe: Ledere og medarbejdere og bestyrelsesmedlemmer.
	Hvad får du? Oplæg om fokuspunkter i relationen bestyrelse – leder – medarbejdere, om opmærksomhed på skelnen mellem professionel, personlig og privat, om betydningen af tydelige aftaler i praksisfællesskabet og tydelig
ledelse og om gode afsæt for trivsel og social kapital.
	Hvor og hvornår: Efter bestillingssted.
	Vilkår og pris: Kurserne kan bestilles enten til den enkelte institution eller til flere i et område eller netværk.
Pris: 3 t. 2.995,- / 6 t. 5.995,-

Fra selvejende til privat
	Målgruppe: Ledere og medarbejdere og bestyrelsesmedlemmer i selvejende daginstitutioner med driftsoverenskomst.
	Hvad får du? Med afsæt i jeres aktuelle vilkår og forudsætninger leder DLO jeres opmærksomhed hen på de vigtigste områder og støtter jer i at strukturere og kvalificere
jeres drøftelser.
	Hvor og hvornår: Efter bestillingssted.
	Vilkår og pris: Kurserne kan bestilles enten til den enkelte institution eller til flere i et område eller netværk.
Pris: 3 t. 2.995,-

institutioner med og uden driftsoverenskomst
Målgruppe: Bestyrelser og ledere.
	Hvad får du? Grundlæggende viden om pligter og kompetencefordeling mellem leder og medlemmer af bestyrelsen.
Bestyrelsens roller som arbejdsgiver, økonomisk ansvarlig
og pædagogisk ansvarlig.
	Hvor og hvornår: Odense: Torsdag d. 24. september, Skanderborg: Torsdag d. 8. oktober, Valby: Torsdag d. 19. november. Alle dage kl. 18.00-20.30.
	Vilkår og pris: Gennemføres ved min. 12 deltagere.
Arrangementet er inklusive let forplejning. Pris 325,-.

INSPIRATIONSOPLÆG I SAMARBEJDE MED EVA:
PÆDAGOGISKE LÆRINGSMILJØER MED SAMSPIL
OG RELATIONER AF HØJ KVALITET

Etablering af netværk – kursusforløb
	Målgruppe: Ledere og souschefer.
	Hvad får du? Et solidt afsæt for netværksarbejdet, fordelagtige samarbejdsmetoder og relevante dagsordener.
Fokus på netværkets styrker og meste effektive og strategisk fordelagtige udbytte af samme. DLO faciliterer 4
gange i løbet af et år 4 kursusdage, som er designet ud fra
kvartalerne med relevans både til det politiske år og
driftsåret i institutionerne.
Hvor og hvornår: Efter bestillingssted.
	Vilkår og pris: Kurserne bestilles af flere institutioner der
ønsker at etablere netværk sammen. Pris pr. deltager for
årsforløb (4 kursusdage) inklusive forplejning: 3.995,-.

Målgruppe: Ledere og medarbejdere.
	Hvad får du? Indsigt i hvad forskningen siger om samspil
og relationer og inspiration til det pædagogiske personales
arbejde med skabelsen af læringsmiljøer af høj kvalitet.
	Hvor og hvornår: Odense: marts 2020
	Vilkår og pris: Gennemføres ved min. 50 deltagere Arrangementet er inklusive let forplejning. Pris 870,-

Kvalificering af samarbejdet i eksisterende
Tilmelding til alle arrangementer på
www.dlo.dk. Tilmelding senest 3 uger
før arrangementets afholdelse. Efter tilmeldingsfristen er tilmelding bindende.
Skræddersyede kurser bestilles på
dlo@dlo.dk.
Alle priser er for medlemmer af DLO.
Andre er også velkomne, tjek dlo.dk.
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Den styrkede læreplan modul 2
netværk – dagsforløb

Målgruppe: Ledere og medarbejdere.

	Målgruppe: Ledere.
 vad får du? Styrket afsæt for netværket, fordelagtige
H
samarbejdsmetoder og relevante dagsordener. Fokus på at
udnytte netværkets styrker mest effektivt og strategisk fordelagtigt. Kurset er designet ud fra kvartalerne relateret til
både til det politiske år og driftsåret i institutionerne.
Hvor og hvornår: Efter bestillingssted.
	Vilkår og pris: Kurserne bestilles af institutioner, der indgår
i eksisterende netværk. Pris: 6 timer 5.995,- / Lørdag 7.995,-

Børn og natur, natur, udeliv og science
i børnehøjde
Målgruppe: Ledere og medarbejdere.
	Hvad får du? Kobling mellem den styrkede læreplans nye
indhold og udfoldelse af læreplanstemaet ”Natur, udeliv og
science” i praksis. I får konkret inspiration og anbefalinger
til hverdagens pædagogiske aktiviteter, projekter, forløb og
tiltag i daginstitutionen.
	Hvor og hvornår: Efter bestillingssted.
	Vilkår og pris: Kurserne kan bestilles enten til den enkelte institution eller til flere i et område eller netværk. Pris: 3
t. 5.495,- / 6 t. 7.495,- / Lørdag 3 t. 5.995,-/ 6 t. 7.995,-

Begyndende matematisk opmærksomhed

	Hvad får du? Repetition af de nye kernebegreber i den
styrkede læreplan, indsigt i væsentlige forudsætninger
for implementering i praksis, gode råd om håndtering af
modstand mod forandring og praksisøvelse i at justere den
eksisterende læreplan efter de nye standarder. Vi tager
udgangspunkt i jeres aktuelle læreplan og praksis og tilnærmer os en procesplan for jeres fortsatte arbejde.
	Hvor og hvornår: Efter bestillingssted.
	Vilkår og pris: Kurserne kan bestilles enten til den enkelte institution eller til flere i et område eller netværk. Pris: 3
t. 2.995,-/ 6 t. 5.995,- / Lørdag 3 t. 5.995,-/ 6 t. 7.995,-

Den styrkede læreplan modul 3
	
Målgruppe: Ledere og medarbejdere
	Hvad får du? Overblik over delelementerne i en evalueringskultur herunder dokumentationsmetoder gode råd om
tilrettelæggelse af evaluerende pædagogisk praksis og indblik i aktionslæring som metode til praksis baseret på refleksion. Vi tager udgangspunkt i jeres aktuelle læreplan og
praksis og tilnærmer os en procesplan for jeres fortsatte
arbejde.
Hvor og hvornår: Efter bestillingssted.
	Vilkår og pris: Kurserne kan bestilles enten til den enkelte institution eller til flere i et område eller netværk. Pris: 3
t. 2.995,-/ 6 t. 5.995,- / Lørdag 3 t. 5.995,-/ 6 t. 7.995,-

	Målgruppe: Ledere og medarbejdere.
	Hvad får du? Viden om hvad matematisk opmærksomhed
er, når vi taler de helt små børn i dagtilbud. Inspiration til
hvordan rutiner, dagligdag og aktiviteter kan arbejde med
børnenes medfødte matematiske fornemmelse og støtte og
udvikle denne gennem leg og undersøgelse.
	Hvor og hvornår: Efter bestillingssted.
	Vilkår og pris: Kan bestilles enten til den enkelte institution eller til flere i et område eller netværk. Pris: 3 t. 5.495,/ 6 t. 7.495,-/ Lørdag 3 t. 5.995,-/ 6 t. 7.995,--

Den styrkede læreplan modul 1
Målgruppe: Ledere og medarbejdere.
	Hvad får du? Et styrket afsæt for arbejdet med den styrkede læreplan som helhed. Uddybning af den styrkede læreplans nye perspektiver og kerneelementer og indsigt i det
fælles pædagogiske grundsyn, og hvad det betyder for den
pædagogiske tilgang i daginstitutionerne.

Fokuseret

basisbestyrelseskursus

Målgruppe: Bestyrelser og ledere
	Hvad får du? Med udgangspunkt i jeres lokale aktualiteter og temaer får I grundlæggende viden om arbejdet i bestyrelsen, om rettigheder og pligter og kompetencefordeling mellem leder og medlemmer af bestyrelsen. Vi ser
nærmere på bestyrelsens roller i forholdet som arbejdsgiver, som økonomisk ansvarlig og som pædagogisk ansvarlig og giver gode råd om det gode samarbejde. Vi arbejder
med gode råd og anvisninger i forhold til jeres aktuelle behov.
Hvor og hvornår: Efter bestillingssted.
	Vilkår og pris: Kurserne kan bestilles enten til den enkelte institution eller til flere i et område eller netværk. Pris: 3
t. 2.995,-, ved flere institutioner 4.995,-.

	Hvor og hvornår: Efter bestillingssted.
	Vilkår og pris: Kurserne kan bestilles enten til den enkelte institution eller til flere i et område eller netværk. Pris: 3.
5.495,- / 6 t. 7.495,-/ Lørdag 3 t. 5.995,-/ 6 t. 7.995,-
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DIGITALE LØSNINGER

KONFERENCER

Digitale kurser

Privatkonferencen 2020

	Målgruppe; Medlemmer af bestyrelser og ledere.

	Målgruppe: Leder og medarbejdere fra daginstitutioner
der er godkendt til privat drift.

	Hvad får du? Grundlæggende viden om arbejdet i bestyrelsen, om rettigheder og pligter og kompetencefordeling
mellem leder og medlemmer af bestyrelsen. Vi ser nærmere på bestyrelsens roller i forholdet som arbejdsgiver, som
økonomisk ansvarlig og som pædagogisk ansvarlig og giver gode råd om det gode samarbejde. Alt sammen som en
mulighed for øget viden og indsigt via egen pc, enten individuelt eller i samlet forum for bestyrelsen.
	Hvor og hvornår: Efter egen prioritering og valg.
	Pris: Basismateriale 995,-/ tematiseringer pris pr. stk: 295,samlet pris: 1.500,	Der gives følgende 500,- rabat på bestyrelseskursus på institutionen ved bestilling af et sådan inden for 12 måneder.

	Hvad får du? Inspiration og stof til eftertanke i et fælles
fagligt forum udgøres af private aktører. Oplæg og fælles
drøftelser om faglige og politiske aktualiteter med relevans
for DLOs medlemsinstitutioner. Programmet har afsæt i
følgende overskrifter: Den private institution som en styrke for samfundet, praksisfortællinger om metoder til pædagogisk evalueringskultur, har den styrkede læreplan
styrket noget i daginstitutionernes hverdags-virkelighed?
	Efter hvert oplæg lægges op til spørgsmål og debat med
relevante paneldeltagere.
Hvor og hvornår: Skanderborg: Torsdag d. 20. august.
	Vilkår og pris: Konferencen gennemføres ved minimum
45 deltagere. Pris 995,-

Selvejerkonferencen 2020
Målgruppe: Leder og medarbejdere fra selvejende daginstitutioner med driftsoverenskomst og puljeinstitutioner.

SKRÆDDERSYEDE KURSER
Hvad er jeres behov?
Målgruppe: Bestyrelser, medarbejdere og ledere.
	Hvad får du? Måske har I fokus på udvikling af kernekompetencer og profil, på udvikling af jeres kommunikation, på
konflikthåndtering, på metodeudvikling i prakisfællesskabet eller på noget helt andet. Blandt DLOs konsulenter og
samarbejdspartnere er en bred palet af viden og erfaringer, som giver os et solidt udgangspunkt for at imødekomme jeres specifikke behov for kurser, oplæg og forløb. Ring
til DLO og fortæl om jeres ønsker, og vi skræddersyer en
løsning, der møder jeres behov.

	Hvad får du? Inspiration og stof til eftertanke i et fælles
fagligt forum mellem institutioner, der indgår i forpligtende samarbejde med kommunen. Oplæg og fælles drøftelser om faglige og politiske aktualiteter med afsæt i følgende overskrifter: Den selvejende eksistens som medskaber
af velfærdssamfundet, den særlige ledelseskontekst under en selvejende bestyrelse, driftsoverenskomsten som
præmis; vilkår og autonomi – hvad skal vi nu, lille du?
	Efter hvert oplæg lægges op til spørgsmål og debat med
relevante paneldeltagere.
	Hvor og hvornår: København: Torsdag d. 27. august
	Vilkår og pris: Konferencen gennemføres ved minimum
45 deltagere. Pris 995,-

	Hvor og hvornår: Efter bestillingssted.
	Vilkår og pris: Kurserne kan bestilles enten til den enkelte institution eller til flere i et område eller netværk. Pris:
3 t. 3.495,-/ 6 t. 5.995,-/ Lørdag 3 t. 5.995 6 t. 7.995,-

Daginstitutionernes
LandsOrganisation, DLO
DLO
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Høffdingsvej 34, 2500 Valby
Tlf: 70275520
dlo@dlo.dk

TEMA: OVERGANGE

Af Bjarne W. Andresen, DLO

Børnebøger om overgange
Vi har spurgt efter børnebøger om overgange. Det kom der følgende liste ud af. Vi har
ikke læst alle titler selv.

Albert på potte
af Emmanuelle Massonaud og Mélanie Combes.
Bolden, 2019
Alberte-bøgerne
af Line Kyed Knudsen.
Carlsen
Bølle 2 Bølle begynder i skole
af Åsa Karsind. Gyldendal,
2018
Find fidusen med
Læsefidusen
af Maj-Britt Westi og Tove
Krebs Lange. Dansklærerforeningen, 2013.
Den lille prinsesse:
Hvor er min sut?
af Tony Ross. Bolden,
2017
Den lille prinsesse:
Hvor er min potte?
af Tony Ross. Bolden,
2017
Fortæl mig om
børnehaven
af Simone Nettingsmeier.
Bolden, 2017
Jeg går i børnehave
af Liesbet Slegers.
Turbineforlaget, 2018
Jeg skal starte i skole.
Bolden, 2013
K for Klara-bøgerne
af Line Kyed Knudsen.
Carlsen

Laura går i børnehave
af Liane Schneider.
Bolden, 2018
Man må ikke spise sine
klassekammerater
af Ryan T. Higgins.
Carlsen, 2019
Med Lasse i børnehave
af Pauline Oud.
Turbineforlaget, 2017
Min bog om børnehaven
af Liesbet Slegers.
Turbineforlaget (udkommer februar 2020)
Min dag i vuggestue
af Ina Victoria Schou
Haller. Carlsen, 2016
Min dag i børnehave
af Ina Victoria Schou
Haller. Carlsen, 2017
Min dag i nulte
af Ina Victoria Schou
Haller. Carlsen, 2018

Mus og elefant går
på toilettet
af Julie Rotne. Bolden,
2018
Mynte Morgenprinsesses første skoledag
af Henny Nørgaard og Bo
Odgaard Iversen.
Turbineforlaget, 2019
Ny i nulte
af Janus Kodal og Jenz
Koudahl. Jensen &
Dalgaard, 2013
Prinsesse Polly skal
i børnehave
af Amanda Li. Bolden,
2014
Prinsesse Pollys potte af
Andrea Pinnington. Bolden, 2014
Søren og Mette - Min første læsebog af Knud Hermansen. Carlsen

Sørøver Sam skal i
børnehave af Amanda Li.
Bolden, 2014
Sørøver Sams potte
af Andrea Pinnington.
Bolden, 2014
Vi skal i skole
af Helena Bross og
Emma Göthner.
Turbineforlaget 2019
Villads fra
Valby-bøgerne
af Anne Sofie Hammer og
Dina Gellert, Høst & Søn.
Især Villads fra Valby i
0.V
Vilma-bøgerne
af Boline Skovly. Carlsen
Willi begynder i børnehave af Kirsten Sonne
Harild. Gyldendal, 2007
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KONSULENT NYT

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

Afskedigelse

på baggrund i økonomi
kan blive lettere at håndtere for alle parter, hvis den
er kendetegnet af ordentlighed.

FOTO: COLOURBOX

På baggrund af budgetprocessen i kommunen og i den enkelte daginstitution kan det
blive nødvendigt at forholde sig til en mindre økonomisk ramme for driften i institutionen. Når daginstitutionen rammes af
sparerunder, nedgang i tilskud, reduktion
i tildelingerne eller nedgang i børnetal, er
det nødvendigt at genetablere balancen
mellem indtægter og udgifter. Det kan i
nogle tilfælde betyde afskedigelser. Når én
eller flere medarbejdere skal afskediges,
hvor årsagen ikke har grund i kompetencer, samarbejdsevner eller opgavevaretagelse, men alene i økonomi, er der tale om
en driftsmæssig tilpasning. I en velfungerende og værdsat medarbejdergruppe er
situationen svær for både ledelse og medarbejdere. Situation bliver aldrig let, men
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Overenskomst eller ej
Hvis institutionen er omfattet af overenskomst, er
der i overenskomstmaterialet beskrevet, hvordan og
i hvilket omfang der bør
være løbende orientering
fra ledelsen til medarbejderne om institutionens drift
og situation. Men anbefalingen skal lyde fra DLO
uanset overenskomstforhold: Det handler om tryghed i ansættelsen og gennemsigtighed i de processer,
der vedrører medarbejdernes ansættelse og vilkår.
Det kan også være et relevant punkt i en
personalepolitik at beskrive, hvordan indbyrdes orienteringer og drøftelser er organiseret i institutionen. Man kan i tillæg anføre, hvordan ledelsen forventes at gribe det
an i tilfælde af behov for reducering af medarbejderstaben.
Når der er løbende orientering,
fx i forbindelse md personalemøder,
skabes forudsætning for, at viden
om institutionens aktuelle situation, og nærmeste og udstrakte fremtid er til stede i praksisfællesskabet.
Det skaber tryghed, også selvom
der er udfordringer i horisonten. Har
institutionen i tillæg drøftet, besluttet og skrevet, hvordan man griber
nødvendige afskedigelser an, er

både medarbejdere og ledelsen vidende om
processen, når og hvis den skal sættes i gang.
Beslutninger skal kunne forklares
Ordentlighed i afskedigelser funderer sig i
begrebet saglighed. Det vil sige, at ledelsen
kan forelægge en velbegrundet forklaring.
Til en velbegrundet forklaring hører dels en
rimelig årsag; her økonomi. Der hører også,
at man har været i dialog med medarbejderne og har afsøgt øvrige muligheder for at
imødekomme de økonomiske udfordringer,
fx omstrukturering eller fratrædelse af frivillighedens vej. Når ingen andre muligheder findes, må ledelsens indstilling til afskedigelse bero på saglige kriterier, fx er det
nødvendigt at fastholde medarbejdere med
flest kompetencer, flest ansvars- og opgave
områder, som er mest fleksible eller mest
stabile. Valget af den medarbejder, man i situationen bedst kan undvære, må falde ud
fra grundige samtaler med hver enkelt medarbejder og en velovervejet ledelsesmæssig
vurdering af, hvilke medarbejdere der må
fastholdes, og hvilke der må undværes.
I afskedigelsessager, uanset deres årsag,
anbefaler vi vores medlemmer at søge råd og
sparring hos DLO.

Situation bliver
aldrig let, men
kan blive lettere at
håndtere for alle parter,
hvis den er kendeteg
net af ordentlighed.

NETVÆRK

sammen er vi stærkere
DLO kan hjælpe
Hvis du har interesse i at være en del af et
netværk, kan du skrive til DLO, som tilbyder at samle en liste over institutioner og
sætte jer i kontakt med hinanden.
I kursuskataloget 2020 tilbyder vi et årsforløb med organisering og struktur af nystartede netværk og et dagsforløb til inspiration for eksisterende netværk. Se
kursuskataloget eller skriv til thinne@dlo.
dk for nærmere information.

På sekretariatet bliver vi jævnligt kontaktet af ledere eller bestyrelser, som savner
et netværk. Det kan vi godt forstå, for de,
som er i velfungerende netværk, har ofte
godt udbytte af det. Hos DLO ser vi netop
fællesskabet som en helt grundlæggende
styrke og er derfor optagede af også at understøtte de netværk, som eksisterer blandt
vores medlemmer. Netværk har potentiale
til at styrke både den enkelte og netværket samlet set. Der kan både hentes og bidrages med gensidig inspiration, der kan
formes fælles kræfter i forhold til lokale
udfordringer. Netværket kan også være
stedet hvor man kan drøfte både sorger og
glæder ved daginstitutionsdriftens mange facetter.

dagsordener med opmærksomhedspunkter, der matcher processer over institutionens driftsår. Netværk kan være en base
og en relation for deltagerne, men arbejdet i netværket skal også skabe merværdi
i bytte for de ressourcer, deltagerne investerer.
Hvordan bruger vi vores netværket mest
effektivt? Vi er alle optagede af at bruge
egen og hinandens tid mest effektivt og
med størst værdi til udbytte. Hvis dit eksisterende netværk trænger til ny inspiration om både struktur og relevant indhold i samarbejdet og dagsordenerne, kan
DLO hjælpe med en oplægsdag for netværket.

Sådan gør du
Hvordan kommer man i gang? Er du ikke
en del af et netværk, kan DLO hjælpe. Dels
kan vi samle henvendelserne og hjælpe
institutionerne med at samle passende
grupper. Vi har også udviklet et opstartsforløb, som har til formål at understøtte
nye netværk og kvalificere indholdet med
henblik på effektivt samarbejde og størst
muligt udbytte for deltagerne. Vi hjælper
med at strukturere netværkets møder, ins
pirere til relevant indhold og passende

Netværk har potentiale til at styrke både
den enkelte og netværket samlet set. Der
kan både hentes og bidrages med gensidig inspi
ration, der kan formes fælles kræfter i forhold til
lokale udfordringer.
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TEMA: OVERGANGE
LEDELSE

Af Sanni Maria P. Korsgaard

DET GODE BØRNELIV
handler også om gode overgange

Kan en lille blå kuffert med historier, rim og remser, sange og lege være med til at lette
overgange for små børns liv? I en klynge i København er sprognetværket på tværs af flere institutioner gået sammen om at udvikle et konkret sprogmateriale, der skal være med
til at lette overgange for børnene i bydelen Ørestads liv.
Ideen opstod, efter at sprognetværket havde deltaget i en konference, hvor forsker
Stig Broström præsenterede den nyeste
forskning på området. Blandt andet hvordan genkendelighed, børnefællesskaber
og overgangsobjekter kan være med til at
skabe tryghed i børns overgange, fortæller en af drivkræfterne bag projektet, Lene
Krogh Larsen, der er læsevejleder i indskolingen på Ørestad skole.
Sprognetværket, som består af en børnehavepædagog, en vuggestuepædagog,
klyngens tilknyttede tale-hørelærer og læsevejleder Lene Krogh Larsen, gik derfor
sammen om at udvikle et materiale, der
netop kunne imødekomme nogle af de kriterier for gode overgange, som Stig Broström havde fremlagt. De blev enige om at
lave deres egen overgangskanon med tre
billedbøger, tre sange, tre rim og remser og
tre lege, som alle børn skal have mødt og
lære at kende allerede i vuggestuen, op i
børnehaven og siden i den første tid i skolen.
”Tanken er at disse overgangseffekter i
overført betydning for børnene bliver ’en
ven at holde i hånden’ - noget som børnene er trygge ved og genkender, når de starter det nye sted”, fortæller Lene Krogh Larsen.
Nu er alle kufferter pakket og sendt ud
til de forskellige institutioner i hele klyngen, som er i fuld gang med at indarbejde
materialet i deres pædagogiske praksis.
Samtidig mener Lene Krogh Larsen også,
at hele løsningen på de vigtige overgange
ikke kun ligger i den lille kuffert, men den
er et godt skridt på vejen og har vist sig at
være et rigtig fint afsæt. Fordelen ved no-
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Tanken er at disse overgangseffekter i over
ført betydning for børnene bliver ”en ven at
holde i hånden” - noget som børnene er trygge ved
og genkender, når de starter det nye sted.
get, der er så håndgribeligt som en kuffert
med visuelle og konkret artefakter, er, at
det er nemt at gå til for alle, det sikrer, at
der er en fælles faglig retning og kvalitet og så kan det genbruges mange år i træk.

STILLINGSOPSLAG

DLO

DLO tilbyder

Er du vores
nye underviser?
Over hele landet har DLO medlemsinstitutioner, hvor dygtige og engagerede ledere og bestyrelser hver dag arbejder for at skabe gode daginstitutioner. I DLO er vores styrke, at vi er et fællesskab af mange daginstitutioner. Vi støtter hinanden, og vi er stærkere sammen.

Dagsorden for generalforsamlingen er i henhold til DLOs vedtægter:
Har du en spidskompetence som leder eller bestyrelsesmedlem, som
du kunne undervise andre i?
Vi har alle noget, vi er ekstra dygtige til, og din særlige evne vil vi gerne have glæde af i DLO.
Måske er du særlig stærk i planlægning og afholdelse af personalemøder? Måske har du fundet de vises sten i omsætning af en af læreplanstemaerne? Måske har du opfundet en god budgetmodel eller har lavet
en ideel forretningsorden for bestyrelsen?
Send en kort beskrivelse af din spidskompetence, så kontakter vi dig,
hvis vi vurderer, at den kan indgå i DLOs ressource-bank. Når det bliver
relevant, vender vi også tilbage med forslag til undervisning/formidling, som vi sammen finder en form på.
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Af Bjarne W. Andresen

Julen

står i bøgerne

December er en tid, hvor der læses ekstra mange bøger. Gerne bøger, som handler om vinter og jul. I år er der udkommet
mange gode julebøger. Her omtaler vi en række af årets bøger, som egner sig til at læse i tiden op til jul. Både i dagtilbud
og i hjemmet.
Det er slet ikke så enkelt at vælge den rigtige bog til oplæsning i børnegruppen. Der
er en lang række hensyn, man skal tage:
● Passer sproget, handlingen, temaet og
eventuelle illustrationer til aldersgruppen?
● Har kapitlerne en tilpas længde, så det er
realistisk at læse ét pr. dag?
● Hvor mange kapitler er der? Mange julehistorier har 24 kapitler.
Hvor 24 kapitler lyder som det helt rigtige i en julehistorie, så giver det udfordringer i et dagtilbud. I år har december fx kun
15 hverdage inden jul, hvis man ikke tæller
den 23. og 24. december med, hvor mange
af børnene er gået på ferie.
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Frit efter klassikeren
Engelske Michael Morpurgo har netop 15
kapitler i sin højtlæsningsbog, Snemanden, som tager afsæt i Raymond Briggs’
billedbog af samme navn fra 1978 (og tegnefilmen fra 1982). I højtlæsningsbogen
bliver Jacob inspireret af sin yndlingsbilledbog og laver en snemand, som er ”fantastisk; den største og bedste snemand, Jacob
nogensinde har set!”
Også danske Kasper Hoff har taget fat
på en klassiker. I 1977 var tv-julekalenderen på monopolet DR Ole Lund Kirkegaards
Kikkebakke Boligby (genudsendt 1985).
Hvor tv-udgaven ikke levede op til Jullerup
Færgeby og Vinterbyøster, som er lavet i
samme karakteristiske stil, har bogen nogle kvaliteter, som nok skal sikre en ”genudsendelse” flere år frem. Et vanvittigt persongalleri og mange, mange gentagelser
både af replikker og handling gør bogen
både sjov og til at følge også for børnehavens yngste. Mette-Kirstine Baks hundredvis af illustrationer vil vække jubel hos børnene, om end det nok skal irritere en del
højtlæsere, når ”Vi vil se tegningen!” lyder
midt i den spændende historie.
Der er ikke så meget jul i Kikkebakke Boligby. Moster Esmaralda skriver ganske vist
i sine hyppige postkort, at hun kommer til
jul, men vi skal helt frem til kapitel 21, inden sneen kommer. Og inden moster Esmaralda kommer.
I 2012 sendte DR1 Wikke & Rasmussens
Julestjerner, og den bliver genudsendt i år.
Om den også får klassikerstatus, kan man

kun spå om, men det er med god timing, at
den nu udgives som bog til højtlæsning,
genfortalt af Kim Langer. Så kan man jo
sammenligne de to fortolkninger af historien om Sus, som venter en lillebror til jul.
Mor (med det passende navn Maria) har en
”kuglerund” mave, og hele familien kører
til ”Udkantsdanmark”, fordi far (John) har
arvet Blomsterland af sin grandonkel (Julius). Som man kan høre, er Julestjerner ikke
ligefrem politisk korrekt og ordblomsterne
står i kø. Fx kører Den store gravedyst på
kanal 24. Der dog også plads til at liste lidt
seriøs viden ind om bl.a. Santa Lucia og Geminiderne.
Disney classic
Det er svært at komme uden om Disney,
når man siger jul. Carlsen har udgivet Fra
alle os til alle jer med ”alle klassikerne fra
Disneys Juleshow”. Det vil sige Peter Pan,
Bambi, Pinocchio, Aristocats, Askepot, Snehvide og de syv dværge og Lady & Vagabonden. Det er tegnefilm fra Disneys første
guldalder, som er omsat til billedbog. Snehvide blev filmatiseret af Disney i 1937, og
den nyeste historie er Aristocats fra 1970.
Det bærer historierne også præg af. Kønsroller og andre værdier holder ikke til en
nærmere pædagogfaglig undersøgelse i
2019, men så meget større er skæret af
gamle dage og bedstemorhygge.
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Et vanvittigt persongalleri og
mange, mange gentagelser
både af replikker og handling gør
bogen både sjov og til at følge også
for børnehavens yngste.
Hvis man vil have lidt nyere historier fra Disney, kan man vælge
5 minutter i jul, hvor historierne modsat i Fra alle os til alle jer handler om jul. Her kan vi også møde Peter Pan, Lady & Vagabonden, Pinocchio og Askepot, men ikke i de originale, klassiske, historier. Og
der er også kapitler med nyere Disney-figurer som WALL-E og Bumle (fra Biler).
Filmen støtter læsningen af bogen
Ligesom Disneys Juleshow er fast indslag i julens tv-program, er en
eller flere film i Alene hjemme-tetralogien det også. Endnu en ”baseret på”-billedbog er Alene hjemme, illustreret af Kim Smith. Kevin
efterlades, da familien tager på juleferie. Da den Palle alene i verden-agtige eufori har lagt sig, må han tage kampen op med de to
indbrudstyve, Marv og Harry.
Bogen står ikke så godt alene. Der er lidt for mange løse ender og
ubesvarede spørgsmål. Men har man set filmen, er bogen et godt
supplement og kan give anledning til at genopfriske højdepunkterne.
Seriefigurer holder også jul
Sallys far er kendt fra seks tidligere bøger, og nu har vi også Sallys
far kringler julen. Den pinlige og kiksede far handler ofte, før han
når at tænke. Juletræet er for højt, så han saver næsten halvdelen
af, da han kommer hjem. Vel at mærke er det toppen af juletræet,
der ryger ud igen. Da farmor og farfar og mormor og morfar kom-
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Da farmor og farfar
og mormor og morfar
kommer med masser af
gaver, bliver det alligevel jul.
Så betyder det ikke noget,
at der kom sovsekulør i
risalamanden.

mer med masser af gaver, bliver det alligevel jul. Så betyder det
ikke noget, at der kom sovsekulør i risalamanden, at Sallys far
har glemt mandlen (mandelgaven går bare til den, der har mest
ondt i maven), og at der går ild i juletræet.
Dina Gellerts serie om Ella og Ollie har også fået en 7’er: I Ollies julegave følger vi juleforberedelserne, som de ser ud for et
børnehavebarn. Julekalender, kalenderlys, juleklip, julebagning,
julepynt. Man kan roligt sige, at der er lidt mere styr på det end
hjemme hos Sally! Ollie får også besøg af familien, og hos ham
er risalamanden hvid. Der er ovenikøbet en mandel både i hans
og i lillesøster Ellas portion ”ligesom sidste år”. Og da Julemanden har været der, har mor og far endda en ekstra gave til Ollie.
Han har allerede smugkigget gennem nøglehullet og set far
pakke en papkasse med et billede af en kaffemaskine ind, men
den forventede skuffelse bliver afløst af jubel, da der er noget
helt andet i papkassen.
Nyillustreret og revideret
Hanne Hundiges jul fra 2002 er kommet i år med Thomas
Hjorthaabs illustrationer. Nu er vi tilbage ved højtlæsningsbøger med 24 kapitler. Rigtigt genialt lavet, at hvert kapitel begynder med et billede af et kalenderlys, som naturligvis bliver
kortere for hvert kapitel, der går. Hanne Hundiges jul er sjov
både for børn og voksne. Hannes to hunde hedder Frederik og
Mary og bliver kaldt kronprinsparret. Hendes onkel Bobby Brun
fra Slagelse Syds Lokalcirkus er en nisse. Og Hanne kan slet
ikke vente på, at det bliver jul. ”Er det jul?” lyder indledningsreplikken til kapitel 1, hvor der stadig er 162 spændende sider til
juleaften.
Bøger nævnt i artiklen:
5 minutter i jul af adskillige forfatter og illustratorer.
Carlsen 2019.
Alene hjemme, illustreret af Kim Smith. Carlsen 2019.
Fra alle os til alle jer. Carlsen 2019.
Hanne Hundiges jul af Thomas Lagermand Lundme
og Thomas Hjorthaab. Carlsen 2019.
Julestjerner af Kim Langer og Thorbjørn Christoffersen.
Carlsen 2019.
Kikkebakke Boligby af Kasper Hoff og Mette-Kirstine Bak.
Gyldendal 2019.
Ollies julegave af Dina Gellert. Carlsen 2019.
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Sallys far kringler julen af Thomas Brunstrøm og Thorbjørn
Christoffersen. Carlsen 2019.
Snemanden af Michael Morpurgo og Robin Shaw. Carlsen 2019.

Bjarne W. Andresen er pædagog og master i børnelitteratur. Litteraturredaktør og boganmelder på paedagogen.dk og formand for Selskabet for
Børnelitteratur, IBBY Danmark.
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Skab netværk
DLO opruster nu vores indsats for at skabe lokale netværk, hvor DLO-institutioner kan
sparre med hinanden i et fortroligt rum. Vi matcher institutioner, der ønsker at indgå i
netværk med andre, og vi holder opstartsmøder eller booster allerede eksisterende netværk. Læs i Konsulentnyt i dette nummer af Børns Hverdag og kontakt thinne@dlo.dk
for at høre mere.

Hjælp os med
danmarkskortet
Er jeres institution med på DLOs Danmarkskort på privatedagtilbud.dk?
På www.privatedagtilbud.dk har DLO lavet et interaktivt
kort over alle landets private daginstitutioner.
Du bør gå ind på siden og tjekke, om jeres institution er korrekt placeret og har de rigtige oplysninger. Dermed gør du
det nemmere for forældre at finde netop jeres institution,
når de søger plads til deres barn i en privat dagdaginstitution.
Kortet hjælper også til at skabe bedre synlighed for de private daginstitutioner. Endelig hjælper vi initiativtagere til
Hvad skal du gøre?
Gå ind på www.privatedagtilbud.
dk/danmarkskortet og under ”rettelser” udfyld det korte skema. Har
du spørgsmål, så skriv til
sofie@dlo.dk
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nye private daginstitutioner med at finde ud af, hvor der er
mangel på nye institutioner, og hvor der omvendt allerede
eksisterer gode institutioner.

FRA MASKINRUMMET

Af Tanja Krabbe, sekretariatschef i DLO

Hjælp os

med at lave
et godt blad
Har du en god historie der skal i Børns
Hverdag? Så skriv til os.
Børns Hverdag er DLOs medlemsblad. I DLO
er vores styrke, at vi er et fællesskab af
mange daginstitutioner. Vi støtter hinanden, og vi er stærkere sammen. Vi har til
gengæld ikke mange midler at gøre godt
med, for DLO drives af kontingenter fra vores medlemsinstitutioner, og pengene i
daginstitutionerne er små.
Derfor er Børns Hverdag, ligesom resten
af DLOs lille sekretariat, skabt på idealisme, gode kompetencer og få ressourcer.
Det betyder, at vi fx sjældent har mulighed
for at dække en begivenhed med kort varsel eller med længere rejsetid til fx en institutionsåbning, som vi ellers ofte inviteres til. Det betyder også, at vi hiver hjælp
ind, hvor vi kan:
Har du gode billeder fra daginstitutionslivet, der må komme på forsiden af Børns
Hverdag? Måske har I gode billeder fra en
havedag, en udflugt eller et projekt, som
(med forældrenes tilladelse, selvfølgelig)
må bruges som smukke illustrationer til artikler i Børns Hverdag?
Har du en god historie, der kan være vigtig for andre institutioner at læse om – og
kender du en, der kan skrive den godt? Så
send gerne til os på dlo@dlo.dk.

Tekster og billeder, der er relevante for
Børns Hverdag, er især fokuseret på børn,
på små øjeblikke og på hverdagssituationer fra daginstitutionen. Husk at få tilladelse fra personer, der medvirker i tekst
eller på billeder.

Måske har I gode billeder fra en have
dag, en udflugt eller et projekt, som
(med forældrenes tilladelse, selvfølgelig) må
bruges som smukke illustrationer til artikler i
Børns Hverdag?
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FRA MASKINRUMMET

Af Thinne Nielsen, DLO

DLO er en medlemsorganisation,
og vi tilstræber altid at aflæse og
imødekomme de behov, vi oplever ud
trykt fra medlemmerne.

Aktuelle og forbedrede
kurser i 2020

I dette Børns Hverdag præsenterer vi DLOs kurser, arrangementer og oplæg i en ny struktur og med en ny vægtning. Hvorfor
nu det? Mange institutioner fortæller os, at de foretrækker at
bestille kurser hjem, enten til egen institution eller sammen med
andre institutioner. Samtidig er der vigende tilmelding til de selvsamme kurser, som vi har annonceret i lokaler booket ude i byen.
I DLO knokler få medarbejdere med at give den bedst mulige service til vores medlemmer, så I kan få det, I ønsker, billigst muligt.
Derfor vil vi i 2020 lade være med at bruge tid og ressourcer på
at planlægge og forberede kurser, der måske alligevel bliver aflyst, hvis tid eller sted ikke trækker tilmeldinger nok. De sparede kræfter bruger vi i stedet på at udvikle og afholde de kurser,
I efterspørger, på mere medlemsservice og på det politiske arbejde for bedre rammevilkår for daginstitutioner.
I DLO ser vi fordele både i de kurser, I bestiller hjem til institutionen, hvor vi kan skræddersy kurset til jer, og til de kurser, hvor
man møder andre institutioner fra samme område og udveksle
erfaringer om kursets emne.
DLO er en medlemsorganisation, og vi tilstræber altid at aflæse og imødekomme de behov, vi oplever udtrykt fra medlemmerne. Ved at have færre udvalgte kurser til åben tilmelding og et
bredt sortiment af kurser, der bestilles hjem, søger vi at bevare
kurser og arrangementer med hver deres styrker, men bruger
også DLOs ressourcer mere effektivt og målrettet.
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Sekretariatschef: Tanja Krabbe
Konsulent: Thinne Nielsen
Studentermedhjælper: Sofie Hede
Kommunikationskonsulent: Katrine Amtoft
Varesalg: Rosendahls Schultz Distribution
Bogholderi: Landsorganisationen LDD
Freelancekonsulenter: Karsten Egeager, Sanni
Maria Korsgaard Pedersen og Frederik Blichfeldt
Formandsskab: Landsformand Peter Grevsen
Næstformand: Eva Djurhuus

DLOs regioner
DLOs politiske (frivillige) organisation er
opdelt i 5 regioner.
Kontaktpersonerne er:
Hovedstadsregionen
Allan Bäck
Tlf. 40 52 97 95
Maill: alb-sjg@mail.dk
Region Sjælland
Charlotte Westergaard Jensen
chweje@hotmail.com
Region Syd-Danmark
Eva Djurhuus
Tlf. 23 32 51 44
Mail: evd@esbjergkommune.dk
Region Midtjylland
Alex Kejlberg
Tlf. 22 53 68 43
kejlbergalex@gmail.com
Region Nordjylland
Hanne Høy Larsen
Tlf. 98 29 63 38
Mail: hmhl-fb@aalborg.dk

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
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Høffdingsvej 34, 2500 Valby.
Tlf. 7027 5520.
E-mail: dlo@dlo.dk.
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Freelancekonsulent
for DLO
Er du leder eller bestyrelsesmedlem i en daginstitution?
Har du viden om reglerne for bestyrelsesarbejdet i daginstitutioner og erfaring fra
samarbejde mellem leder og bestyrelse?
Har du lyst til at undervise?
Så er du måske DLOs nye freelance konsulent, der kan undervise og løse mindre ad
hoc-opgaver 3-10 gange årligt. Det er især en fordel, hvis du bor i Nordjylland eller
Midtjylland, men resten af landet har også interesse.
DLO tilbyder undervisning i bestyrelsesarbejdet til vores medlemsinstitutioner, som
fortrinsvist er selvejende og private, men også kommunale daginstitutioner. Undervisningen varetages især af DLOs faste konsulent, Thinne Nielsen, og et korps af
freelancekonsulenter, som med viden og erfaring på området kan introducere andre i bestyrelsesarbejdet.
DLOs bestyrelseskurser er bygget op om en basisdel og en række fokusområder,
hvor bestyrelsens medlemmer har kompetence og ansvar; økonomi, arbejdsgiverrollen og pædagogik. DLO har udviklet undervisningsmateriale, som du skal undervise efter, og du modtager instruktion og supervision fra DLOs sekretariat.
Formidling af kursets indhold kræver indsigt i vedtægter, dagtilbudsloven, driftsoverenskomst, godkendelseskriterier samt samarbejdet internt i bestyrelsen og mellem ledelse og bestyrelse i driften af en daginstitution. Viden om den selvejende
driftsform og regler for institutionsbestyrelsen er væsentlig, ligesom du skal have
viden om eller hurtigt kunne sætte dig ind i reglerne for forældrebestyrelsen (tostrenget model).
Din erfaring skal kunne bidrage til at gøre kurset relevant for det aktuelle sted, og
du skal være klar til at besvare spørgsmål generelt og ud fra en praksisvinkel. Du
kan alt efter kvalifikationer blive tilbudt opgaver, der handler om at bistå bestyrelser i særlige situationer som fx ved ledelsesskift eller afholdelse af LUS.
Du modtager timeløn for forberedelse og undervisningstid samt godtgørelse af
transportudgifter. Har du spørgsmål til stillingen kan du kontakte thinne@dlo.dk.

DLO tilbyder undervisning i bestyrelses
arbejdet til vores medlemsinstitutioner,
som fortrinsvist er selvejende og private, men
også kommunale daginstitutioner.
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DLO

AL HENVENDELSE TIL : DLO, Høffdingsvej 34, 2500 Valby

Ansøgninger modtages løbende, men send gerne en ansøgning inden 15. januar
2020.

