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LEDEREN
AF PETER GREVSEN,   

LANDSFORMAND FOR DLO 

peter@grevsen.eu

Obligatorisk dagtilbud til 
børn i etårsalderen?
Vi hører nogle gange, at børn begynder i 
børnehave uden at kunne tale dansk. 
Hundredvis af nydanske børn eksempelvis 
i København har intet sprog eller sparsomt 
dansk sprog og er stærkt bagud motorisk, 
når de skal i børnehave. 2000 børn mel-
lem nul og fem år i København er ikke 
indskrevet i et pasningstilbud. Ifølge en 
opgørelse fra 2015 fra Københavns kom-
mune har mere end 40 procent af de to-
sprogede børn i kommunen et mangel-
fuldt dansk, når de starter i skolen.
 
I 2014 i Danmark gik 76 procent af de 1-2 
årige med ikke-vestlig oprindelse i dagtil-
bud, mod 86 procent med dansk oprindel-
se (kilde: Udlændinge- og Integrationsmi-
nisteriet).
 
Det er den sidste del af børnene, vi skal 
have fat i. Det gavner børnene fagligt og 
sprogligt at komme tidligt i en daginstitu-
tion. Stærke sprogkundskaber gavner in-

tegration, uddannelse og tilknytning til 
arbejdsmarkedet. At indgå i fællesskaber 
og kende til de værdier, der indgår i dag-
institutionslivet er også gavnligt for børns 
udvikling.

Vi skal ikke acceptere, at vi har danske 
børn, der er danske statsborgere, men al-
ligevel er bagud fra start. Selv om der al-
lerede sættes ind, og børn sprogtestes 
tidligt og kan få tilbudt obligatorisk 
sprogstimulering i en daginstitution, og 
selvom vi styrker sundhedsplejerskens ar-
bejdsfelt, er der stadig børn, der ikke får 
den hjælp, de skal have.
 
Det er nyttigt, at sundhedsplejersken ta-
ger ud til en familie for at overbevise for-
ældrene om at sende deres barn i institu-
tion, men vi fastholder et parallelsamfund 
ved ikke at stille krav om, at et barn skal i 
et dagtilbud. At give et forældrepar valg-
frihed til pasning eller ej kan medføre, at 

et barn ikke lærer dansk før skolegangen. 
Dette er ikke at varetage barnets tarv. Bli-
ver et barn indskrevet i en privat pasnings-
ordning, skal dansk være hovedsproget. Vi 
har i landet i dag 6000 børn, der er til-
knyttet en privat pasningsordning.
Selvfølgelig skal forældre kunne søge 
dispensation til selv at passe barnet i helt 
særlige tilfælde. Men hovedreglen skal 
være krav om deltagelse i fællesskabet 
gennem dagtilbud. For mig bør det være 
en ret for et barn i Danmark at lære dansk 
og derigennem får adgang til integration, 
fællesskaber, undervisningsinstitutioner og 
arbejdsmarkedet.

Med ønsket om et godt nytår for dig og 
dine!

Peter Grevsen 

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 Børnehaver 
www.steinerboernehaver.dk

www.titibo.dk

Foreningen af Kristne Friskoler
Kristne Friskoler
Foreningen af

Børneringen,  
www.borneringen.dk

KFUM Sociale Arbejde i Danmark  
www.kfumsoc.dk
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2  Leder
  Obligatorisk dagtilbud til børn i etårsalderen? Vi skal 

ikke acceptere, at vi har danske børn, der er danske 
statsborgere, men alligevel er bagud fra start.

3 Årsplan

4 Fyraftensmøder i DLO
  Du kan bestille forskellige møder til din institution.

4 Legepladsens pædagogik
 Få faglig inspiration sammen med dine kolleger.

5 Børns drivkraft
  Du kan lige nå at tilmelde dig DLOs store faglige     

konference i marts.

6 Vend blikket om
 ”Det dobbelte blik” giver et nyt syn på barnet.

8 Fra skrot til slot
  Cathrine Asylets børnehave var  tæt på at 
 lukke –  nu holder de 150 års fødselsdag.

12 Konsulentnyt
  Persondataforordningen 2018.
 On-linekurser 2018.
 Miniportræt af konsulent.

14  Pædagoger kan spotte børns  
psykiske mistrivsel tidligt

  Et førskolebarn, der mistrives, kan sende signaler, 
  der er svære at forstå. Og den tidlige børneindsats i 

Danmark er stadig langtfra systematisk.

18  Affaldspædagogik mellem   
daginstitution og hjem

  Affald og genbrug er ét bud på en indgang til bære-
dygtighed i børnehøjde.

20 Portræt af en leder
  Thinne Nielsen-Tjørnfelt fra Mølleløkkens private   

Børnehave & vuggestue i Kerteminde.

21 Skal vi slå pjalterne sammen?
 Klumme om vores politiske fællesskab i DLO.

22 Kærlighed er ikke nok
 Anmeldelse af Sofie Münsters nye bog.

23 Find det, der virker! 
 Mød Hanne Risager.

Se mere på www.dlo.dk/arrangementsoversigt 

DLO

INDHOLD
Årsplan for DLO’ kurser, 
foredrag og konferencer mm. 
(med forbehold for ændringer)

Temaaften: 
Børnemiljøvurdering – 
hvorfor og hvordan?
København 17/5

Personalejura for ledere
Odense 23-24/5
Valby 16-17/8
Horsens 10-11/9

Temaaften: 
Den selvejende 
institutions fremtid
Odense 24/5

Temaaften: 
De styrkede læreplaner
København 7/6

Konference for og om 
privatinstitutioner
Odense 30/8

Efterårskonference for 
selvejende 
daginstitutioner
Fredericia 2/10
København 9/10

Basis bestyrelseskursus
Kolding 24/10
Roskilde 30/10
Odense 13/11
Viborg 28/11

Personalejura
Odense 23 + 24/5
København 16 + 17/8
Horsens 10 +11/9

Temaften: Om 
legepladsens pædagogik 
om sommeren - mød 
Benny Schytte
Kalundborg 8/2
Skjern 14/3
Fredericia 5/4

Sygefravær
Valby 27/2
Odense 9/3
Viborg 6/6

Faglig konference: 
Børns Drivkraft
Heldagsforplejning
København 6/3
Fredericia 20/3

Temaaften om børns 
ressourcer - mød Hanne 
Alling Risager
Roskilde 11/4

Sikkerhed på legepladsen
Ry 16/4
København 23/4

Temaaften om 
pædagogens fordybelse 
og overblik.
Helsingør 18/4
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Er I opmærksomme på legepladsens pædagogiske muligheder?
Bruger I legepladsen hele året rundt?

”Når vi tænder bål om vinteren og serverer varm kakao om eftermiddagen, 
bliver børnene mindst en time længere ude på legepladsen”.

                         Pædagog, Lynghoved børnehave.

Benny Schytte vil i ord og billeder præsentere en legepladsens pædagogik, 
som tager afsæt i børns egen legekultur og pædagogiske aktiviteter. Med ud-
gangspunkt i konkrete pædagogiske udviklingsprojekter vil en række temaer 
blive belyst:

• Børns leg og legeformer
• Personalets rolle og funktion
• Pædagogiske aktiviteter og metoder
• Vaner, struktur og regler
• Bæredygtighed i børnehøjde
• Leg og læring på legepladsen
• Inklusion/eksklusion
• Ideer til indretning og udformning af legepladsen - for små midler!

Benny Schytte er kultursociolog, tidligere formand for Dansk Legeplads Sel-
skab, forfatter til en række bøger om udendørs lege- og læringsmiljøer. Han 
har mange års erfaring med ideudvikling og design af udendørs lærings- og le-
gemiljøer og har gennemført en række pædagogiske udviklingsprojekter om 
leg, bevægelse og uderum. Han modtag ERNA-prisen 2017.

LEGEPLADSENS 
Pædagogik
v/kultursociolog Benny Schytte

Kalundborg 8/2
Skjern 14/3
Fredericia 5/4

DLO inviterer til fyraftensmøde ● Tilmelding på www.dlo.dk 

DLO

Daginstitutionernes
Lands-Organisation

DLO

Daginstitutionernes
Lands-Organisation

Fyr-
aftens-
møder 
i DLO
DLO har i også i 2018 arrangeret en 
række fyraftensmøder med forskelli-
ge oplægsholdere.

Som navnet antyder, ligger fyraf-
tensmødet i direkte forlængelse af 
daginstitutionens lukketid og er selv-
følgelig en oplagt social oplevelse 
for personalegruppen. Det er også 
en mulighed for en ny bestyrelse for 
at blive rystet godt sammen på eller 
en helt ny måde at starte et foræl-
dremøde på.
At tage af sted sammen giver en 
fælles oplevelse, der både styrker 
den fælles refleksion og giver en 
fælles referenceramme i arbejdet/
samarbejdet fremover.

Ved fyraftensmødet serveres der lidt 
at spise og drikke, så man ikke går 
helt kold, hvis man kommer lige fra 
jobbet.

Gå ikke glip af de spændende op-
læg, vi har på programmet i foråret 
2018, hvor henholdsvis Hanne Risa-
ger og Benny Schytte kan nydes 
sammen med kolleger og/eller for-
ældre. De giver oplæg omkring ”At 
finde børns styrkesider” og ”Lege-
pladsens pædagogik”.

Tilmeld jer straks, på www.dlo.dk
Se også annoncen side 22.
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u   P rofessor v. TrygFondens 
  Børneforskningscenter - 
  Dorthe Bleses ”Hvordan 
  børn lærer sprog, og hvad 

voksne kan gøre”

t   Formand for Fagligt Selskab 
for Sundhedsplejersker

  ”Hvordan kan vi undgå at 
slukke børnenes drivkraft?”

Ressourcedetektiv  
- Hanne Aalling Risager  
”Barnets indre medfødte  
kraft til at mestre livet”

Forfatter og stifter af forældremagasinet Nordic Parenting 
- Sofie Münster ”Hvordan børn finder styrke i modgang”

Professor emeritus, dr. phil. 
- Per Schulz Jørgensen
“Vi skal styrke børns  
karakterdannelse”

Børns drivkraft
faglig konference i marts 2018
DLO inviterer til 

Den bedste måde, vi kan arbejde med barnets kompetencer på, er at 
tage udgangspunkt i barnets styrkesider. Men ved vi nok om, hvad 
der driver børn i deres udvikling?

Vi kan lære børnene meget, men børn udvikler sig også ”af sig 
selv”. Vi voksne kan i bedste fald hjælpe ved at støtte, opmuntre, 
stimulere og udfordre, og i værste fald komme til at hæmme, brem-
se eller ligefrem forstyrre barnet i dets udvikling.

På den faglige konference har vi bedt en række eksperter se nær-
mere på den indre kraft, der driver barnet, og komme med bud på 
hvordan vi – som forældre og fagpersoner – bedst kan stimulere 
barnets udvikling.

København d. 6/3-18 kl 9.30-16 
Kulturhuset Islands Brygge

Fredericia d. 20/3-18 kl. 9.30-16 i Messe C

09:00 – 09:30 Ankomst, indskrivning og morgenkaffe m. brød
09:30 – 09:45 Velkomst og indledning  
 v/DLOs landsformand Peter Grevsen
09:45 – 10:45 Professor emeritus, dr. phil.- Per Schulz Jørgensen
 “Vi skal styrke børns karakterdannelse”
10:45 – 11:00 Pause
11:00 – 12:00 Forfatter og stifter af forældremagasinet Nordic  
 Parenting- Sofie Münster
 ”Hvordan børn finder styrke i modgang”
12:00 – 13:00 Frokost
13:00 – 13:45 Ressourcedetektiv - Hanne Aalling Risager
 ”Barnets indre medfødte kraft til at mestre livet”
13:45 – 14:30 Sundhedsplejerske Susanne Lücke
  ”Hvordan kan vi undgå at slukke børnenes drivkraft?”
14:30 – 14:45 Pause
14:45 – 15:45 Professor v. TrygFondens Børneforskningscenter  
 - Dorthe Bleses
 ”Hvordan børn lærer sprog, og hvad voksne kan gøre”
15:45 – 16:00 Afrunding v/DLO
16:00 Tak for i dag

Med forbehold for justeringer

PROGRAM: DLO

Daginstitutionernes
Lands-Organisation
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AF BJARNE W. ANDRESEN

”Et mindset skal trænes så meget, at det 
sidder på rygmarven i alle situationer,” 
fortæller Hanne Warming, som er med-
forfatter af bogen Det dobbelte blik, hvor 
hun beskriver projektet og får læseren til 
at reflektere over den måde, vi tænker 
om andre. I slutningen af bogen møder 
man ”Den særlige ordbog”, som over-
sætter mangel-sproget til ressource-spro-
get. ”Den særlige ordbog” kan downloa-
des fra saerlig.ruc.dk under 
”Publikationer”.

Børnene har mange ressourcer – 
når vi har blik for dem
En pige på 2-3 år bor på omsorgshjem. I 
det skjulte stopper hun mad i lommerne 
og gemmer dem under puslebordet. Det er 
en bekymrende adfærd, for den tyder på 
et vidtrækkende omsorgssvigt tidligere i 
hendes liv. Samtidig viser det også nær-

BLIKKET OM!

mest ufattelige kompetencer hos barnet. 
Hun har udviklet nogle overlevelsesstrategi-
er, som var hensigtsmæssige i den kon-
tekst, hvor hun lærte dem.

Når vi normaliserer, risikerer vi at fjerne 
de enestående kompetencer, barnet også 
har. I tilfældet med barnet må vi søge ind 
til de ressourcer, som har gjort pigen i 
stand til at planlægge og gennemføre en 
ret forfinet strategi. De ressourcer vil hun få 
brug for i en lang række andre situationer i 
sit liv, når hun skal udvikle andre strategier.

Møde på tværs af alder
I projektet mødtes udsatte unge med an-
dre deltagere med lignende baggrund. De 
var stolte over at kunne hjælpe både hin-
anden og de forskere, som var tilknyttet.

Flere unge fortalte, at det havde været 
en øjenåbner at møde ældre deltagere. En 
deltager beskrev det sådan: ”Nøj, det som 

er så problematisk for mig, og som jeg 
hele tiden bliver bedt om at lave om, det 
er en fordel for dig og har gjort, at du kan 
det i det, du kan.”

Eksempler på det dobbelte blik
Konferencen blev holdt i Tine Bryld-salen i 
Valby, og rundt om på søjler og vægge var 
vidnesbyrd fra tidligere arrangementer om 
det dobbelte blik. Plakater udfordrede del-
tagerne på deres forforståelse. Det barn, 
som har fået betegnelsen asocial, har også 
vist nogle positive sider af sig selv: Han/
hun er en ener, god til at være alene og 
ikke mindst god til at stå alene. Måske er 
det et barn, som trives i eget selskab. Det 
kan blive et menneske, som er god til og/
eller vant til at arbejde selvstændigt.

Deltagerne gennemgik selv processen 
med at skabe ”Den særlige ordbog”. Først 
kunne de frit fra leveren komme med alle 

VEND
Projektet ”Det særlige som potentiel ressource” vender begreberne på hovedet. I stedet for at se det 
særlige i barnet som en ulempe, kan man se de ressourcer, det er tegn på. Stædighed er også styrke 
og kampånd. Projektet er ikke en metode, det er et mindset. På en konference i Børns Vilkår i Valby 
var fokus på unge udsatte, som f.eks. havde været i familiepleje, men der var stærke tråde til de første 
år i barnets liv.
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Børns drivkraft

Til marts kan du komme til konfe-
rence med DLO om børns drivkraft. 
Oplægsholderne sætter fokus på 
den drivkraft, som også udsatte 
børn har. Vi kan holde fokus på, 
hvad der driver barnet og på den 
måde styrke svage sider ved at sti-
mulere styrkesiderne.

Som voksne skal vi ikke blot 
pege den vej, barnet skal følge ud i 
den store verden. Børn tør også 
selv, hvis vi tager udgangspunkt i 
deres egen drivkraft. Det er aldrig 
for tidligt at begynde. De unges liv 
er grundlagt i hjemmet, vuggestu-
en og børnehaven.

Forskningsprojektet ”Det særlige 
som potentiel ressource” indgår 
ikke i konferencen men kan overfø-
res til arbejdet med at hjælpe bar-
net til at overkomme barrierer, sto-
re som små.

de negative udtryk, som bruges om de 
børn, som giver udfordringer i institutio-
nerne. Der kom mange ord frem. Rigtigt 
mange. Ordene blev skrevet på flipovere, 
og bagefter skulle de give bud på den 
”positive forside” af de negative ord. Det 
kan anbefales!

Her må du løbe væk
En dreng reagerer på konflikter ved at 
løbe væk. Ikke bare væk fra konflikten, 
men fra de voksnes synsfelt og nogle gan-
ge helt væk fra institutionen. Det giver na-
turligvis anledning til bekymring hos per-
sonalet, som kommer til udtryk som 
bebrejdelser af barnet. Hans adfærd har 
også en positiv side: Han ved måske, at 
hvis han bliver stående, ender det ofte 
med, at han sparker eller slår. Så er det 
bedre at løbe væk. Han har fundet en løs-
ning på problemet. Det skaber et nyt pro-
blem, men det nye problem kan pædago-
gerne tage vare på.

De kan f.eks. tilbyde ham et sted at 
løbe ”væk” til. Et roligt hjørne, køkkenet 
eller måske et mødelokale? Utallige ledere 
rundt om i landet har omdannet deres 

kontor til midlertidigt løbe væk-om-
råde. Utallige børn har fået adrenali-
nen til at falde ved at sidde og tegne 
side om side med en sekretær, som 
ordner regnskaber.

Kan ikke genkende sig selv
Når professionelle taler eller skriver 

om barnet/den unge, handler det tit om 
problemer. Når den unge læser andres be-
skrivelser, kan de tit slet ikke genkende sig 
selv. Manon Alice Lavaud er forsker tilknyt-
tet ”Det særlige som potentiel ressource”, 
og hun mener ikke, man kan tale om, at 
fortællinger er ”sande”. Fortællinger kan 
være troværdige eller genkendelige. De 
professionelle kan også have forskellige 
fortællinger om barnet/den unge. ”Både 
professionelles og den unges egne histori-
er – og forældrenes i øvrigt – er brikker i 
den store fortælling,” siger hun. ”De er 
ikke konkurrenter om Den Sande Historie. 
Vi skal holde op med at lede efter historier, 
som modbeviser en af de andre.”

Fremtidsværksted på institutioner
Holdet bag projektet ”Det særlige som 
potentiel ressource” tager ud i institutio-
ner og holder fremtidsværksteder om at 
vende begreberne på hovedet. De under-
søger nutiden og bruger det som afsæt til 
en utopifase på workshoppen. Bagefter er 
opgaven at finde bare en lille del af utopi-
en, som virker realiserbar. Til sidst må de 
medvirkende gå til handling, så den nye 
viden bliver til realitet.

På fremtidsværkstederne bliver det ty-
deligt, hvor svært det kan være at gøre op 
med gamle tankemønstre. Hvis en ung 
f.eks. stikker af, er det som udgangspunkt 
en uacceptabel adfærd. Men hvis alterna-
tivet er at slå og sparke, er det måske en 
rigtigt god udvej at tilbyde et stikke-af-
sted indenfor institutionerne.
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Cathrine Asylets Børnehave i Haderslev kan 14. februar 2018 fejre 150 års fødselsdag. 
For blot seks 6 år siden det ellers ikke ud til at dette ville ske i huset, men Cathrine fik 
nyt liv i en alder af 143 år, og er nu agil og sund til mange år fremover.

AF ANITTA ANDERSON OG PREBEN RUGE HILDEBRANDT, LEDER OG FORMAND, CATHRINE ASYLETS BØRNEHAVE.

SØNDERBORG KOMMUNE

Haderslev Kommune, som havde stået for 
driften i den selvejende instituition igen-
nem mange år, havde planer om at bygge 
nye store institutioner i kommunen og hav-
de derfor et ønske om at lukke børnehaven 
og dermed slukke lyset for altid i huset. 

Daværende bestyrelse med formand 
Bettina Lau i spidsen kæmpede med hjælp 
fra DLO og fik i 2011 gjort børnehaven pri-

Fra skrot tilSlot
ingen økonomi, og det nytter nok ikke alli-
gevel, vi lukker jo snart” osv...

Preben Ruge Hildebrandt husker det før-
ste møde, hvor lederen Anitta sagde, at vi 
ejer huset, og vi betaler ikke husleje. ”Nå”, 
sagde formanden, ”det skal vi måske til i 
fremtiden?” Igen opstod undren og skep-
sis, hvad er nu meningen? Men meningen 
var lige præsis det, at vi har værdier for 1,6 
mio kr., men det er mursten og jord, hvor-
dan kan vi aktivere disse aktiver, så de kun-
ne gøre nytte for os?

Vi fik udarbejdet en forretningsplan: hu-
set skal være renoveret, legepladsen skal 
være moderniseret og helt ny, vi vil have 
ventelister, så vi må sige nej. Vores økono-
mi er sund, og vi har øget beskæftigelsen 
med flere ansatte. Der kom igen lidt smil 
og ”Ja vi hygger os, men vi tror ikke rigtigt 
på det”, det var talen fra de fleste.

Banken var med på ideen
Lederen Anitta og formand Preben gik i 

vat. Men da det ikke lige var kommunens 
tanker og ønsker, var samarbejdet mindre 
optimalt, og børnehaven led efterfølgende 
af mangel på børn og dermed meget dårlig 
økonomi, hvilket gjorde det meget svært at 
drive den private børnehave.

Børnehaven var normeret til 42 børn og 
den havde et snit på ca. 28, som på ingen 
måde var til at leve af eller til at drive bør-
nehaven for.

Hvad skete der?
Der var valg til bestyrelsen for 6 år siden, 
og med en ny sammensat bestyrelse samt 
en ny formand, som havde erfaring fra tid-
ligere med at drive en privat børnehave, 
satte den sig for, at elendigheden skulle 
have en ende. Sammen med ledelsen blev 
der udarbejdet en plan for, hvordan vi så 
børnehaven i 2018, når vi skulle fejre fød-
selsdag. Der var både i ledelsen og bestyrel-
sen stor skepsis: “Var det nu arbejdet 
værd?”, “Kommunen vil os ikke”, “Vi har 
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banken og havde møde med bankdirektø-
ren, hvor vi stolt og med kæmpestort en-
gagement fik fremført vore planer, tanker 
og ambition. Vi var også ærlige og sagde: 
”I vil jo nok ikke låne os penge lige nu, da 
vi ikke kan afdrage på en gældpost, men 
kan vi fremvise plus på driften i fremtiden, 
vil I så være med til næste skridt, således vi 
kan aktivere vore værdier?” Orla i banken 
sagde: ”Jeg synes, jeres plan er god. Den 
vildskab og det engagement kan jeg ikke 
stå for, så vi har en aftale.”

Vi gik opløftede hjem, og det var første 
skridt. Derefter gik vi i dalog med kommu-
nen, da vi gerne ville udvide i form af at 
kunne tage 2-årige ind, således vi havde 
mulighed for at udvide paletten af tilbud. 
Dette gik delvis godt. Kommunen sagde ja, 
men krævede på samme tid, at vi gik fra 
normering på 42 ned til 39 børn, for at de-
res samlede driftstilskud kunne være på 
samme niveau. Lidt øv, men videre måtte 
vi, og vi fik via omtale i avisen og lidt an-
noncering et åbent-hus arrangement sta-
blet på benene på en lørdag, hvor vi i for-
vejen havde planer om at tilbyde en 2-årig 
plads til en pris der var 500 kr. under pri-
sen, der blev taget i kommunalt regi. Der 
kom lidt besøg, og faktisk lykkedes det os 
at få 2 børn ind – waoo, men stadig lang 
vej hjem.

Vi fortsatte vores markedsføring, og der 
var en stille, men alligevel opadgående ten-
dens i tilgangen. Vi satte alle udgifter un-
der lup og fandt besparelser, således det 
også kunne bidrage til at skabe et plus på 
driften.

Vi havde fået et beløb fra Schaumann 
Fonden til legepladsen. Et pænt stort be-
løb, men langt fra nok til at løse opgaven. 
Trods dette iværksatte vi arbejdet med at 
indhente tilbud og lave skitser. Vi vurdere-

de, at det var vores første store milepæl, 
eftersom legepladsen var i en elendig stand 
og virkelig kun kunne skræmme alle væk. 
Vi fik tilbud hjem, men puha det var dyrt: 
langt over 600.000 kr., det virkede håbløst.

Er det børn eller kunder?
Vi satte også vores syn på forældre og børn 
under lup. Passer vi børn eller betjener vi 
”kunder”? Tilfredse kunder kommer gerne 
igen og bliver længe. Dette satte skub i 
måden, vi arbejdede på, måden vi så foræl-
dre og børn på. Vi valgte at tilbyde ”nul 
lukkedage”, lidt længere åbningstider samt 
tilbyde en normering, som var bedre end i 
andre børnehaver. Dette gjorde vi meget 
ud af at fortælle, og vi gjorde meget ud af 
at sikre, at vi fik omtale i de lokale aviser, 
hvilket påvirkede tilstrømningen og antallet 
af børn, således vi stille og roligt kunne se 
forretningen forbedre sig på økonomien. 

Hurra så gav det plus på driften, dog 
ikke på hele året, men de sidste 2 måneder 
af året. Det gav blod på tanden, og vi kun-
ne udarbejde et budget til året efter, der 
kunne fremvise et plus på driften. Med det-
te gik vi atter i banken og fremlagde alle 
vore tiltag, vores resultater og udsigten til 
at kunne afdrage på et lån og dermed få 
aktiveret vores midler, der stod bundet i hu-
set.

Mere modgang
Så let var det så alligevel ikke, og banken 
ønskede lige at se tiden an. Det var jo kun 
et budget, og det var kun de sidste 2 må-
neder, det var gået godt. Men aftalen blev, 
at var der fortsat fremgang et halvt år 
frem, så var de med på en aftale.

Atter lidt øv, men fair nok set fra ban-
kens synspunkt. Vi fortsatte vores arbejde 
med markedsføring og omtale samt vores 

arbejde med legepladsen, begyndte at ud-
arbejde planer og holdt forældremøder for 
at gøre dem klar til at hjælpe; alt sammen 
noget der gjorde, at tilstrømningen fortsat-
te, og dermed var alt dette med til at hjæl-
pe os på vej.

De 2-årige guldklumper
Vi havde også flere personalemøder, fordi 
de 2-årig, vi havde fået ind, var alt andet 
lige mere krævende med hensyn til pas-
ning, så det var da nu lidt øv med disse 
børn. Dette fik vi vendt meget hurtigt, kort 
og godt, hør nu her: De-2 årige er vigtige, 

de 2-årige bliver, hvis kunden er tilfreds, 
indtil de er 6 år og skal i skole, altså er de 
langtidsholdbare. Dernæst giver de et mar-
kant bedre drifsttilskud pr. barn, så ja, de 
skal have skiftet ble, men når I næste gang 
står og gør dette, bliver I nødt til at betrag-
te dem og sige ”Nå min lille Guldklump, nu 
skal jeg skifte dig” og smile alt det du kan, 
kære pædagog.

Pist var det problem væk, og vi fik atter 
justeret synet på kunderne, da Guldklum-
perne kunne være med til at sikre vores 
plan og fremtid.

6 måneder af år 2 var omme, og driften 
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viste fortsat, at den var bæredygtig. Der-
med atter afsted til banken, for nu skulle 
det være, og ja de ville være med - men 
hvilket lån! De ville have pant i huset, og 
det blev en noget længere proces, end vi 
lige havde forestillet os, så et Quick lån var 
det bestemt ikke. Men vi holdt hovedet 
oppe og kunne nu se frem til at få de sidste 
manglende penge til at realisere legeplad-
sen.

Forældrene ind i ligningen
Summen, de ville låne os, var lidt mindre 
end det, vi havde brug for, så vi manglede 
fortsat 150.000 kr, men alligevel var det så 
mange penge, at vi måtte i gang med at 
tænke kreativt. Vi fik sat møder op med 
dem, der skulle bygge og levere legeplad-
sen. Hvordan kunne vi reducere, hvordan 
kunne vi få det til at nå samme? Der op-
stod ret hurtig den tanke, at hvis, så var 
kravet, at hjælpen fra forældrene skulle 
være af en størrelsesorden, der havde en 
værdi af de 150.000 kr., vi stod og mangle-
de, og dette uden at ville gå på kompromis 
med slutproduktet.

Næste udfordring var, at vi som bybør-
nehave ikke kunne leve med at have vores 
udearealer ude i meget lang tid, hvilket sat-
te et krav til os om, at vi har brug for mas-
siv hjælp i 2 weekender - både lørdag og 
søndag med 14 dages mellemrum, da vi 
skal have brudt den gamle legeplads ned 
og gjort klar, og vi skal bygge det hele op 
igen.

Mobilisering af forældre, venner og be-
kendskaber samt udarbejdelse af arbejds-

planer helt ned i detaljen. Det lykkedes at 
få det godt solgt, og der var massiv opbak-
ning fra forældre, bedsteforældre, venner, 
bekendte, ansatte og deres mænd, besty-
relsen og deres bedre halvdel til at hjælpe. 
Således var vi over 50, der bidrog over de 
to weekender, og en stor del af dem var 
der alle fire dage og lidt til, da der var lidt, 
der skulle gøres efterfølgende. Nogle hekti-
ske dage, masser af timer, men hold op 
hvor blev det også starten til et helt fanta-
stisk sammenhold mellem personale, besty-
relse og forældre. En helt fantastisk ople-
velse! Vi sikrede selvfølgelig masser af 
avisomtale gennem vores hotline hos Jyske 
Vestkysten og Ugeavisen, som blev bom-
barderet med billeder og artikler som vi 
mente de absolut måtte bringe; altid kryd-
ret med at vi snart bliver 150 år og vi har 
dit og dat at tilbyde.

Indvielsen af legepladsen
Da vi planlagde legepladsen, planlagde vi 
også, at vi ville have en fra kommunen til at 
klippe snoren og indvie pladsen. Dette 
mødte lidt hovedrysten, da de jo ikke ville 
os, sagde alle; men som planlagt så gjort, 
og vores viceborgmester, og nuværende 
borgmester, kom og indviede og roste os 
for initiativet, og de fremtidige planer som 
børnehaven havde. Hvad de fleste ikke vid-
ste var at formanden Preben boede i sam-
me kvarter som daværende viceborgmester 
H.P. Geil.

Første store milepæl blev nået, vi havde 
plus på driften, havde fået frigjort en del af 
vores værdier, så de blev aktiver for os, og 

vi havde fundet et unikt sammehold i og 
omkring børnehaven. Troen var begyndt at 
indfinde sig og tilstrømningen af børn og 
indmeldinger havde fortsat et godt flow.

Vi holdt en super sommerfest det år, 
som bestyrelsen afholdt. Omgivelserne var i 
top, solen skinnede og der kom over 75 
det år - året før var vi 45 og året inden kun 
26 deltagere.

Kampvalg til generalforsamlingen
Det var også året, hvor vi første gang til vo-
res generalforsamling havde kampvalg om 
pladserne i bestyrelsen, igen noget vi optog 
positivt og atter brugte aviserne til at omta-
le. Hele tiden med fokus på positiv omtale 
af børnehaven.

Vi kom ud af endnu et år med plus på 
driften, lavede nye budgetter, og kiggede i 
vores planer. Tja, nu betaler vi af på lege-
pladsen og driften hænger sammen, men 
hvad med resten? Vi er normeret til 39, 
men hvad nu, hvis vi kan få forhandlet med 
kommunen og komme tilbage eller udvide 
til 45 børn, det er 6 børn ekstra? Det ville 
kunne være med til at løfte økonomien.

Som tænkt så gjort! Vi gik i dialog og 
havde igennem positiv dialog fået et så 
godt forhold til kommunen, at de var med 
på ideen. De vidste, der var søgning til os, 
så det endte med, at det blev godkendt, og 
dermed var næste bølge mulig.

Wellness i børnehaven
Vi var atter i banken og fik forhandlet os 
frem til at udvide rammen for vores lån. 
Samtidig gav den forbedrede økonomi os 
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muligheder der kunne supplere ønskerne. 
Vi kaldte bølge 2 for Energi og Wellness, 
da det handlede om at renovere huset, sik-
re lav energi og varmeudgift samt give 
”kunderne” en ”wellness” oplevelse, når 
de var i huset. Banken var igen med på ide-
en og støttede os med bedre lånevilkår.

Enkelte i personalegruppen spurgte, om 
de fik en massagestol til wellness - nok 
mest for sjov, men de har alle fået et well-
ness cruise til Oslo, som blev sponsoret af 
en forældre med en virksomhed, så deres 
spørgsmål havde alligevel effekt.

Vi kunne nu se, at vi inden 2018 kunne 
nå i mål og få realiseret alle vores mål og 
ønsker, såfremt vi kunne fastholde tilgan-
gen af børn under hele perioden.

Hvad har vi så alt fået lavet, og hvor 
står vi i dag?
Vi har fået nyt tag på huset, vi har fået to-
talrenoveret husets køkken, vi har fået 
etableret køkken på første sal, vi har ud-
skiftet al belysning til lavenergi, vi har fået 
isoleret rør i hele huset, vi har renoveret og 
fået to nye bade- og toiletrum, vi har skif-
tet vinduer, vi har fået skiftet dørpartier, vi 
har fået nye gaderober, vi har fået ny gulv-
belægning i huset, vi har fået nyt inventar 
på stuerne, vi har justeret vores lærerplaner 
så de er moderne og tidsvarende, vi har re-
designet vores hjemmeside og bragt den 
op på en præsentabel stand, vi har de se-
neste 4 år haft en fast pedel, vi har udvidet 
medarbejderstaben, vi har ventelister til 
helt ud i år 2020 osv. Så vi har ikke kedet 
os og dette gælder både personalet, ledel-
sen, bestyrelsen og alle de frivillige hjælpe-
re.

I alt har vi brugt for 1,7 mio kr. i projek-
tet. Der har været masser af opgaver, mas-
ser af møder, masser af opfølgning - men 
hvert et skridt har været en fornøjelse, dels 
fordi alle har trukket, og alle har bidraget 
alt det de kunne, for at det hele kunne rea-
liseres.

Vi har hvert år i de seneste fem år og 
indtil nu haft kampvalg til bestyrelsen, vi 
var til den seneste sommerfest over 175 
deltagere, vi har på femte år plus på drif-
ten, og vi har fået ændret vedtægterne så-
ledes, at der i dag er to i bestyrelsen som 
ikke har børn i børnehaven. Disse “profes-
sionelle bestyrelsesmedlemmer” vælges af 
forældrene i børnehaven, og de er med til 
at sikre kontiunitet i bestyrelsen, således vi 

kan stabilisere måden at drive børnehaven 
på som den lille selvstændige virksomhed, 
den er.

Er vi nu i mål, eller har vi nye planer?
Ja det har vi, men først vil vi nyde hele 
2018 og fejre vores store dag. Dette kom-
mer til at vare hele 2018, hvor den 14. fe-
bruar er den officielle dag. Dagen starter 
med morgenmad til børn og forældre samt 
en tryllekunstner, der kommer på besøg 
om formiddagen og underholder.

Til middag kommer pølsevognen forbi, 
og der er pølser og sodavand ad libitum.

Kl. 14.30 bydes VIP gæster indenfor 
samt alle, der har haft en form for tilknyt-
ning til børnehaven igennem de seneste 

150 år. Her vil der være god mad, taler, un-
derholdning og fremvisning af vores hus - 
vi venter rigtig mange gæster, og har til-
sagn fra aviserne og TV Syd, som også 
dukker op.

Resten af året byder på en stor fest, 
gourmet middag for alle børn på fin re-
staurant, cirkusforestilling, udvidet som-
merfest, ekstra ture og ekstra juleunder-
holdning sidst på året, så ”kunderne” i 
børnehaven får virkelig mange gode ekstra 
oplevelser i året, hvor vi fylder 150 år.

Nye planer i årene fremover er en multi-
bane i forhaven, en tilbygning til den ene 
stue, nye lofter på 1. sal, fjerne og løse lidt 
støjproblemer osv.. Vi holder ikke her og vil 
år for år fastholde det momentum, vi har, 
for at udvikle vores tilbud igen og igen. 
Dette ikke alene de fysiske rammer men 
også rammerne omkring det produkt, vi til-
byder vores kunder, når de kommer hos os.

Vi kan det, vi vil
Alt dette er sket under mottoet ”Vi kan 
det, vi vil” - hold fokus på målet, og du kan 
nå det.

Nu lyder artiklen rosenrød, men der har 
været bump på vejen. Vi har haft langs-
tidsyge medarbejdere, som har kostet øko-
nomi og dermed udfordret projektet, Frie 
gik konkurs og kostede os 65.000 kr, vi har 
været igennem udskiftning af enkelte med-
arbejdere, så ja, der har været store og små 
udfordringer undervejs. Men hver gang har 
vi fundet en løsning og en vej samt mere 
og mere fundet troen i projektet, og at det 
umulige var muligt.

Vi ser lige nu ind i flere år med en sund 
økonomi samt god søgning til børnehaven. 
Vi har fået skabt et sammenhold, som gør 
os stærke, og vi kan fastholde vores nor-
mering og de små stuer.

Vi han fastholde og sikre en stabil ar-
bejdsplads, hvor der er plads til udvikling 
og fokus på vores børn og deres udvikling, 
men vi taler også altid om truslen, som kan 
ramme os. Dette alene for at fastholde, at 
alt det, vi har opnået, kan være borte i 
morgen, hvis ikke vi bevarer vores fokus på 
at betjerne vores ”kunder” godt, og give 
dem en oplevelse, de gerne fortæller om 
ude i byen.

Vi er mega stolte, og alle, der har bidra-
get stort som småt, kan vi ikke takke nok 
for deres flotte indsats, uden dem og kun-
derne var det ikke blevet til.
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Opslå job på dlo.dk
Indryk din jobannonce på www.dlo.dk

KONSULENTNYT

Flere har spurgt til den ny persondataforordning, som træder 
i kraft d. 28. maj 2018.

DLO vil udarbejde nem og praktisk vejledning om, hvad 
man skal sørge for at have på plads inden forordningen træ-
der i kraft. Datalovgivningen er hverken særlig enkel eller til-
gængelig, så mange har brug for vejledning om de nye reg-
ler. 

Vejledningerne vil være at finde på DLOs hjemmeside og 
bliver sendt ud til alle medlemmer med nyhedsbrev et par 
måneder inden forordningen træder i kraft. Lige nu venter vi 
på, at den danske implementeringslov bliver vedtaget. Den 

I DLOs inspirationskatalog for 2018 og på hjemmesiden kan 
du se eksempler på kurser, der kan bestilles skræddersyet til 
jeres institution. Fremover kan disse kurser også bestilles on-
line til en nedsat pris i forhold til, hvis oplægsholderen kom-
mer ud på institutionen. På den måde kan kurset fås via en 

Persondataforordningen 2018
forventes færdigbehandlet i folketingets retsudvalg 1. februar 
2018. Når den danske lovtekst er klar, kan vi udarbejde vej-
ledningerne. Vi forventer derfor at have vejledningerne klar 
senest i marts 2018. Sæt allerede nu tid af til at arbejde med 
de ændrede arbejdsgange, der skal defineres og indøves i 
foråret.

I er altid meget velkommen til at skrive til os, hvis I har 
konkrete spørgsmål til kommende ændringer i jeres praksis 
omkring opbevaring og håndtering af personfølsomme oplys-
ninger.

On-linekurser 2018
skærm på institutionen eller individuelt hjemme i sofaen. Der 
vil både være mulighed for at stille spørgsmål direkte under-
vejs i kurset, samt ved chat funktion i pausen.

Skriv til os, hvis I har interesse i at prøve et online kursus.
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Her skriver DLOs konsulenter om 
deres arbejde. Vi modtager meget 

gerne konkrete spørgsmål eller 
forslag til emner i disse spalter. 

Skriv til mette@dlo.dk

Mette Fabricius 

Portræt af DLOs 
juridiske ekspert

Du kan møde Frederik her: 

Personalejura for ledere

Kurset for dig der gerne vil håndtere 
personalet efter bogen 
                                                                                                           
Odense d. 23 & 24 maj 2018  

Valby d. 16 & 17 august  2018 
                                                                                                           
Horsens d. 10 & 11 september 2018                                   
                                                                                                          
Tilmeld dig nu på www.dlo.dk

Frederik Blichfeldt har fra januar 2017 været tilknyttet DLO som juridisk 
konsulent. Han superviserer DLOs sekretariat i spørgsmål om jura, organisa-
tion og ledelse og rådgiver DLOs medlemmer i udvalgte sager om ansæt-
telsesret, rammevilkår for daginstitutioner m.v. 

Frederik har solid erfaring som advokat, konsulent og leder og kender 
dagtilbudsområdet godt. Til daglig driver han selvstændig rådgivningsvirk-
somhed med fokus på udvikling af faglig kommunikation og samarbejde 
med udgangspunkt i dialog om medarbejdernes praksisfortællinger. I sin 
fritid finder Frederik Blichfeldt sine vandrestøvler og et spansk eventyr frem.

Min dialog med lederne handler ofte om en 
vanskelig beslutning. Jeg plejer at sige: 

” Du skal ikke handle hvis du er i tvivl. Og 
hvis du er i tvivl, så vælg den beslutning, hvor 
hensynet til børnene er det vigtigste.

” Mine rådgivningsopgaver for DLO handler ofte om situa-
tioner, hvor en daginstitutionsleder ønsker at få rådgivning 
om sine handlemuligheder, hvor en medarbejder udfordrer 
praksisfællesskabet. Nogle gange bliver det til en udviklings-
proces, andre gange en afviklingsproces. I min rådgivning 
tilstræber jeg at se på udfordringerne ud fra børnenes og 
praksisfællesskabets perspektiv. Det juridiske fylder selvsagt 
meget i min rådgivning, men udfordringernes betydning for 
børn og kollegaer er centrale i min dialog med institutions-
lederne.

” Det er spændende at stille min rådgivning til rådighed for DLO, fordi jeg på den 
måde har en løbende kontakt til de mange private og selvejende daginstitutioner, 
der ofte skaber gode alternativer til de kommunale tilbud. Det er en fornøjelse at 
blive modtaget så positivt som det altid sker, når jeg kontakter en DLO institution.
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Nogle børn indtager legepladsen med stor 
tillid – både til sig selv og verden - og trives 
åbenlyst godt.  Andre børn er mere utryg-
ge: Det er sværere at finde ud af, hvad 
gråden handler om, de kommer ofte i kon-
flikter eller trækker sig fra fællesskabet. De 
er svære at ”læse” og deres hverdag er i 
det hele taget præget af mindre trivsel. 

15-20 procent af de danske børn kan betegnes som udsatte og i risiko for mistrivsel, 
men selvom barnet tidligt viser tegn på psykisk mistrivsel, bliver mange børns pro-
blemer først opdaget, når barnet når skolealderen. Antallet af underretninger fra 
daginstitutioner er alarmerende lavt. Men giver vi pædagogerne de rette redskaber, 
kan de være de nøglepersoner, der kan spotte de små børns tidlige tegn på psykisk 
mistrivsel så tidligt, at barnet og familien kan få effektiv hjælp.  

AF METTE SKOVGAARD VÆVER, LEDER 
AF CENTER FOR TIDLIG INDSATS OG 
FAMILIEFORSKNING, KØBENHAVNS 
UNIVERSITET

Pædagoger 
kan spotte 
børns 
psykiske 
mistrivsel 
tidligt

Skal dagplejeren eller pædagogen så 
være bekymret? Og hvad skal man stille op 
med den bekymring? 

Et førskolebarn, der mistrives, kan sende 
signaler, der er svære at forstå. Barnets for-
ældre deler måske ikke pædagogens be-
kymring, og barnets trivsel er altid et sår-
bart emne, som det kan være svært at tale 
om. Men dagplejere og pædagoger er 
nøglepersoner i samfundets mulighed for 
at opdage tidlige tegn på mistrivsel, og 
selvom der skal specialister til at udrede sa-
gen og afgøre et eventuelt behov for støtte 

til familien, så er det nyttigt at vide, hvor-
dan man i dagtilbuddet kan spotte helt tid-
lige tegn på psykisk mistrivsel.

Mistrivsel hos et lille barn kan have 
mange årsager: Det kan være medfødte 
problemer, men kan også skyldes tilknyt-
ningsproblemer der fx kan opstå, hvis bar-
net ikke får sine behov for tryghed og om-
sorg mødt i tilstrækkelig grad.  Der er i dag 
omfattende bevis for, at tidlig psykisk 
mistrivsel i barndommen udgør en alvorlig 
risiko og kan have langsigtede, negative 
udviklingsmæssige konsekvenser for bar-
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net, som fx depression, aggressivitet, ad-
færdsforstyrrelser og indlæringsvanskelig-
heder senere i livet.  

Og det drejer sig om langt flere børn, 
end vi bryder os om at tænke på. Nyere 
skøn viser, at der i 15-20 procent af de 
danske familier er risiko for utilstrækkelige 
forældreressourcer og omsorgssvigt, 12 
procent af alle børn lever i familier med al-
koholmisbrug og 18 procent af de halvan-
det-årige børn, viser tegn på psykiske for-
styrrelser. Tusinder af danske børn vokser 
med andre ord op i risiko for at udvikle tid-
lig psykisk mistrivsel, som ofte veksles til 
livslange problemer, og de danske kommu-
ner bruger enorme summer – i 2014 var 
det godt 14 mia. kr. - på sociale indsatser 
knyttet til udsatte børne- og unge. 

Pædagogen er nøglepersoner i 
opsporing af mistrivsel

Mange kommuner har i dag fokus på 
nødvendigheden af tidlig indsats, men den 
tidlige børneindsats i Danmark er stadig 
langtfra systematisk eller tidlig nok, og An-
kestyrelsens tal for underretninger vedrø-
rende børn viser, at der stadig er alt for 
mange af de små børn, der går ”under ra-
daren”. Derfor er pædagoger, dagplejere 
og andet pædagogisk personale nøgleper-
soner i indsatsen med tidligt at opspore 
børn, der mistrives.

Næsten alle børn i Danmark bliver pas-
set udenfor hjemmet, og pædagoger og 
dagplejere er den gruppe af fagprofessio-
nelle, der har den tætteste relation til de 
små børn. De kender barnet og familien 
godt og kan og skal reagere, når de bliver 
bekymret for, om et barn trives godt nok. 

Alligevel kan vi se, at antallet af under-
retninger er lavt, når de gælder de yngste 
børn. Kun fem procent af de godt 96.000 
underretninger om børn, der mistrives, 
kommer fra personale i dagpleje eller en 
daginstitution. Og kun hver tiende under-
retning drejer sig om et barn under to år. 

Selvom statistikken over underretninger 
ikke fortæller den fulde historie om, hvad 
det pædagogiske personale evt. har gjort, 
hvis de har været bekymret for et barn, så 
viser det lave antal af underretninger sær-
ligt for gruppen af 0-5-årige, at mange ud-
satte børn enten helt bliver overset eller 
blot ikke bliver opfattet som værende i al-
vorlig risiko. 

Pædagoger, dag -
plejere og pædagogisk 
personale certificeres i 
brug af ADBB-metoden 

•  ADBB-metoden er en 
screeningsmetode udviklet af 
spædbarnsforskere. 

•  Metoden har fokus på at op-
dage eventuelle tidlige tegn 
på social tilbagetrækning hos 
spæd- og småbørn.

•  Forskere på Københavns Uni-
versitet udbyder et 2-dages 
ADBB-certificeringskursus og 
et efterfølgende supervisions-
forløb for sundhedsplejersker, 
læger, psykologer, pædago-
ger, dagplejere og andet pæ-
dagogisk personale.

•  Se mere på Center for tidlig 
indsats og familieforskning. 
www.psy.ku.dk/cif.

Kender du tegn på
utryg tilknytning hos 
det 1-6-årige barn?

•  Et barn, der oplever ikke at bli-
ve mødt i sine følelser og be-
hov, har ofte vænnet sig til at 
klare sig selv tidligt. Dette barn 
betegnes som undvigende og 
kan udvise vildledende signaler. 
Barnet har en tendens til at un-
dertrykke sit behov for trøst og 
omsorg og søger sjældent de 
voksne om hjælp – selv i situati-
oner, som er svære for barnet. 

•  Et barn, der ikke blevet støttet 
tilstrækkeligt i sin udforskning 
og selvstændighed betegnes 
som modstandspræget og ud-
sender også vildledende signa-
ler. Barnet har tendens til at vir-
ke uselvstændigt og 
hjælpsøgende og holder sig 
gerne tæt på en voksen. 

•  Et barn, der fremstår forvirret, 
skræmt og særdeles vanskeligt 
at forstå, udsender mere kaoti-
ske signaler. Dette barn kaldes 
desorganiseret tilknyttet og ad-
skiller sig fra de to forgående 
typer af utrygge børn. Barnet 
kan, når det bliver ældre (3-6 
år), enten udvikle en kontrolle-
rende adfærd og bliver aggres-
sivt og styrende eller modsat 
blive til et barn, som i udsæd-
vanlig høj grad passer på og 
hjælper til. I forhold til disse 
børn anbefales, at institutionen 
søger ekstra hjælp, fx via PPR.

Læs mere om at arbejde med til-
knytning i daginstitutioner i bogen 
”Se barnet indefra”, skrevet af 
Brandtzæg, Torsteinson og Øie-
stad, udgivet af Hans Reitzels 
Forlag i 2016  
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Det tyder på, at sundhedsplejersker, pæ-
dagoger, dagplejere og andet pædagogisk 
personale har svært ved at identificere tid-
lig mistrivsel hos de helt små børn, og at de 
er i tvivl om, hvorvidt deres eventuelle be-
kymring er alvorlig nok til, at de bør reage-
re, og det er kritisk for barnet, for vi ved i 
dag to afgørende ting:

•  Psykisk mistrivsel grundlægges oftest i 
barnets tidligste år

Mange af de børn, hvis mistrivsel først 
identificeres, når de bliver ældre, kunne 
være blevet opdaget og tilbudt hjælp man-
ge år tidligere – længe inden de som teen-
agere viser åbenlyse tegn på psykisk 
mistrivsel, fx i form af misbrug, spiseforstyr-
relser eller adfærdsproblemer. 

•  Tidlig hjælp er afgørende for at stoppe 
problemudvikling og bringe barnet til-
bage på et sundere udviklingsspor

Jo yngre barnet er, når den psykiske mistriv-
sel opdages, des mere effektiv hjælp kan 
man tilbyde familien, og des mindre er risi-
koen for, at barnet får langvarige psykiske 
problemer. Og des mindre indgribende vil 
indsatsen også ofte være. 

Derfor er det en forudsætning, at alle 
faggrupper, der arbejder med små børn, 
arbejder systematisk og standardiseret, så 
vi kommer væk fra, hvad man kan kalde 
”vi venter og ser”-kulturen.

Socialstyrelsen har udgivet en guide til 
tidlig opsporing af udsatte børn, som pt. 
afprøves i fem kommuner. Her skal der i in-
stitutioner mindst to gange om året udfø-
res en trivselsvurdering af alle børn. Barnets 
primære pædagog skal vurdere barnets fy-
siske, sociale, kognitive og psykiske trivsel 
ud fra en række spørgsmål, men mange af 
de elementer, som der spørges til - særligt 
vedrørende barnets psykiske og sociale triv-
sel - kan det være ganske vanskelige for de 
fagprofessionelle at foretage en systema-
tisk og objektiv vurdering af.  

ADBB-metoden 
gør bekymringer konkrete
Men giver man sundhedsplejersker, dagple-

Tryg tilknytning er 
fundamentet for et 
psykisk sundt voksenliv

•  Tryg tilknytning opstår, når det 
lille barn oplever stabil om-
sorg fra voksne, der forstår og 
rummer barnets følelser og 
opfylder dets behov for mad, 
søvn og tryghed

•  Tryg tilknytning er vigtigt for 
barnets sociale kompetencer, 
empati og evne til at tilegne 
sig læring og indgå i sunde re-
lationer privat og professio-
nelt. 

•  Den tidlige forældre-barn-til-
knytning fungerer som en 
slags ”skabelon” for barnets 
fremtidige sociale relationer, 
og hjælper barnet til at udvik-
le psykisk robusthed og evnen 
til at håndtere stressede situa-
tioner og negative følelser se-
nere i livet.

•  Det pædagogiske personale 
er sekundære tilknytnings- og 
omsorgsfigurer i barnets ud-
vikling, og er derfor helt cen-
trale personer for det lille 
barns udvikling.

jere, pædagoger og andre fagprofessionel-
le, som har tæt kontakt til barnet, en stan-
dardiseret undersøgelsesmetode, så har de 
en unik mulighed for tidligt at opdage bar-
nets mistrivsel. Det viser erfaringen fra Cen-
ter for Tidlig Indsats og Familieforskning, 
hvor vi siden 2015 har undervist særligt 
sundhedsplejersker over hele landet i at an-
vende en forskningsbaseret ba-
by-screenings-metode kaldet Alarm Distress 
Baby Scale (ADBB), som kan anvendes til 
børn fra 2-24 måneder. 

Her observerer sundhedsplejersken un-
der det normale hjemmebesøg det lille 
barn med fokus netop på at opdage helt 
tidlige tegn på social tilbagetrækning hos 
barnet. ADBB-metoden indeholder en ”be-
kymrings-skala” hvor sundhedsplejersken 
fx vurderer spædbarnets øjenkontakt, gråd, 
smil og andre måder, som det lille barn 
bruger til at udtrykke sit behov. 

Hvis et barn scorer over fem på skalaen, 
er der grund til bekymring, og så skal un-
dersøgelsen gentages for at bekræfte, om 
barnets problemer er vedvarende. Forsknin-
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Psykisk mistrivsel i 
barndommen kan 
grundlægge livslange 
problemer

Psykisk mistrivsel i barndommen fø-
rer ofte til et liv med massive proble-
mer i familie- og venskabsrelationer 
og dårlig tilknytning til uddannelses- 
og arbejdsmarkedet. 

•  5 procent af en årgang modta-
ger specialundervisning i 8.klas-
se.

•  15 procent kommer i behand-
ling for en psykisk lidelse, inden 
de fylder 18.

•  10 procent er på kontanthjælp, 
dagpenge eller sygedagpenge 
som 25-årige.

•  16 procent får aldrig en uddan-
nelse

kilde: Politiken 7. August 2017, via 
AE-rådet, Socialstyrelsen, Undervis-
ningsministeriet, Finansministeriet.

gen viser, at en høj ADBB-score udgør en 
alvorlig risikofaktor for barnets psykiske 
sundhed - også på lang sigt.

I løbet af 2015-2018 vil to ud af tre af 
alle danske sundhedsplejersker have været 
på ADBB-kursus, og de har dermed fået en 
fælles metode og fælles kriterier at arbejde 
med, når de vurderer, det enkelte barns 
trivsel. I praksis betyder det, at når sund-
hedsplejersken kommer tilbage fra et hjem-
mebesøg og rapporterer, at et barn har 
fået en høj ADBB-score, kan hun give be-
sked om, hvorfor der er grund til bekym-
ring, og sundhedsplejerskens konkrete og 
objektive dokumentation af bekymring kan 
bidrage til, at der iværksættes en tidlig 
forebyggende indsats, evt. via kommunens 
socialforvaltning.

Pædagoger og dagplejere kan også an-
vende ADBB-metoden og får dermed sam-
me viden om de helt små børns tidlige 
sundheds- og risikoudvikling. Det giver 
dem mulighed for objektivt at kunne vur-
dere barnets trivsel og udvikling og for tidli-
gere at identificere børn og familier med 

behov for en ekstra udredning, indsats eller 
egentlig behandling.  Dermed får pædago-
gen større tryghed i at bedømme, hvornår 
en bekymring bør føre til, at der kommer 
yderligere fokus på familiens situation. 

Når man arbejder med de 1-6-årige 
børn, kan man især være opmærksom på 
de tilknytningserfaringer, som børnene har 
med sig. Man kan ikke i institutionsregi 
lave en komplet vurdering af et barns til-
knytningsmønster, men det kan være nyt-
tigt at vide noget om forskellen på tryg og 
utryg tilknytning, da det utrygge barn kan 
sende signaler, der kan gøre det svært at 
forstå, hvad barnet har brug for.

Læs mere på www.psy.ku.dk/cif og 
www.samf.ku.dk/boern-og-unges-trivsel.

DLO

Daginstitutionernes
Lands-Organisation

Har du 
som leder 
styr på 
reglerne 
om personale sager 
og personalesamtaler, 
ansættelser og 
opsigelser? 

På DLOs kursus får du overblik 
over dine handlemuligheder og 
bliver guidet til, hvordan du kører 
processerne ordentligt.
 
Underviserne er DLOs erfarne kon-
sulent Mette Fabricius og cand.jur. 
Frederik Blichfeldt:
 

Odense: 
23.+24. maj 2018

København: 
16.+17. august 2018 
(NB: NY DATO!)

Horsens: 
10.-11. september 2018
 

Tilmelding på www.dlo.dk
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AF KATRINE DAHL MADSEN, NANNA JORDT JØRGENSEN OG LAURA EGELUND, ADJUNKTER VED PROFESSIONSHØJSKOLEN UCC OG JEPPE LÆSSØE, 
PROFESSOR, DANMARKS INSTITUT FOR PÆDAGOGIK OG UDDANNELSE (DPU), AARHUS UNIVERSITET

mellem daginstitution og hjem

Artiklen bygger på to forsknings- og ud-
viklingsprojekter, gennemført i 2015-
2017, i samarbejde mellem Københavns 
Kommune, DPU/AU og professi-
onshøjskolen UCC. Målet 
med projekterne har dels 
været at undersøge 
daginstitutioner og 
skoler som lærings-
rum for genanven-
delse af hushold-
ningsaffald, dels at 
undersøge forskel-
lige typer familiers 
affaldspraksisser. 
Som led i projekterne 
har vi besøgt 10 dagin-
stitutioner og skoler rundt 
om i landet og 8 forskellige fami-
lier (se: skodanet.blokspot.dk for nærmere 
beskrivelse af forsknings- og udviklings-
projekterne).  

Flyvende biler og byer under havet
I de daginstitutioner vi har besøgt, var 

kreative aktiviteter ofte indgang til læring 
om håndtering af affald. I én børnehave 
blev en del af en gammel gulvskrubbe 

forvandlet til en flyvende frem-
tidsbil. I en anden instituti-

on blev gamle knapper 
og plastikbokse for-

vandlet til robotter, 
og i en tredje in-
stitution blev 
gamle tandbør-
ster og sæbe-
dispensere om-
skabt til en by 

under havet med 
farverige fisk med 

haler formet som tand-
børster. Et af de temaer, 

der træder frem i disse aktivite-
ter, og som er interessant i et bæredygtig-
hedsperspektiv, er det tidsmæssige aspekt 
i affald. Børnene berører i mange af ek-
semplerne fra daginstitutionerne netop 
visioner for fremtiden og fremtidsscenari-
er; fantasibyer og futuristiske biler skabes 

ud af materialer, som institutionen har 
fået fra lokale firmaer, fra børnenes fami-
lier, som de har fundet på stranden eller 
andre steder i lokalmiljøet. De æstetiske 
læreprocesser, der involverer sanser og fø-
lelser, rummer potentialer for at opløse 
grænser for tid og rum – virkeligheden 
kan vendes på hovedet, og børn kan un-
dersøge og eksperimentere med emner i 
kreative processer ladet med håb, drøm-
me og følelser. Aktiviteterne mindsker i 
sig selv ikke mængden af affald, men 
genbrugen af materialer kan være med til 
at styrke børns dobbeltblik på skrald: Det 
er både noget, der kan smides ud, og no-
get, der kan få et nyt liv, før det igen bli-
ver til affald. Affald kan samtidig udgøre 
en indgang til arbejdet med tidsperspekti-
vet i bæredygtighed i daginstitutionerne: 
Fremtiden er ikke givet, men kan se an-
derledes ud, og at det vi gør her og nu 
har betydning for fremtidige generatio-
ner, ligesom det vi gør her, har betydning 
for mennesker, der lever et andet sted på 
jorden. 

AFFALDS-
PÆDAGOGIK
Bæredygtighed indgår som et centralt begreb i udkastet til en styrket pædagogisk læreplan for dagtilbud 
(2017). Her lyder et af målene indenfor temaet natur, udeliv og science, at dagtilbud skal bidrage til børns 
begyndende forståelse for betydningen af en bæredygtig udvikling. Men hvordan griber vi arbejdet med 
bæredygtighed an, så vi ikke lægger ansvaret over på de små skuldre, men derimod engagerer børnene i 
spørgsmål om bæredygtighed, miljø og klima? Og hvordan kan arbejdet indgå på en meningsfuld måde i 
institutionernes hverdagsliv? Denne artikel foreslår affald og genbrug som ét bud på en indgang til bære-
dygtighed i børnehøjde. Affald er konkret, det er sanseligt, det er nærværende og til at se – der ligger affald 
på legepladsen, vi træder i det på vej hjem fra børnehaven, papiret fra madpakken bliver til affald, og der 
ligger gamle æbler i haven og rådner.
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ting, som er gået i stykker, kan repareres. 
For børnene kan tingenes fortid have en 
særlig betydning: bukserne, jeg har på, 
har været min kusines, og den der lille 
kapsel, som min far vil smide ud, har jeg 
fundet ude i gården sammen med min 
ven. 

Afsluttende perspektiver
•  I stedet for at ignorere forskellene på 

affaldssortering i forskellige kontekster 
(daginstitution og forskellige hjem), 
kan de gøres til en drivkraft i børnenes 
undersøgelse og læring om affald, så-
ledes at de både kritisk og kreativt læ-
rer at se affald og affaldshåndtering i 
sammenhæng med livets andre gøre-
mål.

•  I stedet for at skjule dilemmaer om-
kring tid- og affaldshåndtering i hver-
dagen, kan det gøres til udgangspunkt 
for læring. 

•  Tings livsbaner er et godt udgangs-
punkt for læring om bæredygtig ud-
vikling, fordi det kan give anledning til 
at koble forbrug og affald, at overveje 
tings betydning for os og at drøfte 
materialisme, vækst og affald. 
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Ram skraldespanden eller skab en 
medborger?
Et spørgsmål, vi har været optagede af i 
forskningsprojekterne, er koblingen mel-
lem de tekniske og de pædagogiske 
aspekter af arbejdet med affald. Pædago-
ger fremhæver i den sammenhæng, at de 
tekniske affaldsløsninger og det pædago-
giske arbejde kan supplere hinanden, og 
affaldssortering efterspørges i de instituti-
oner, hvor man ikke har muligheden. Det 
ville ifølge pædagogerne give god mening 
at tage børnene i hånden, når der er ryd-
det op efter frokost eller en aktivitet, og 
sammen finde ud af, hvilket skrald, der 
skal i hvilken affaldsbeholder (er det plast, 
papir, mad) og snakke med børnene om, 
hvor affaldet kommer fra og hvor det for-
svinder hen, når skraldebilen har hentet 
det. Samtidig peger interviewene på, at 
arbejdet med affald og genbrug er i tråd 
med et dannelsesideal, hvor pædagoger-
ne søger at åbne børns øjne for den 
verden, der omgiver dem. Her tales der 
om, at børnene får ”blik for skrald”, at 
skrald bliver en ”øjenåbner”, så de ser, at 
”vi vader i skrald”. Målet er at gøre bør-
nene mere opmærksomme på skrald i de-
res nærmiljø og i verden og herigennem 
styrke deres fornemmelse af sted og deres 
ansvarlighed. På den måde knytter den 
pædagogiske indsats for bæredygtighed 
og affald sig her også til omsorg som et 
centralt begreb i daginstitutionerne. Det 
handler om, at børn lærer at drage om-
sorg for hinanden, for sig selv og for den 
verden, de er en del af. 

Hverdagens rytmer
I projektet har vi oplevet, at der kan være 
en forventning om, at man i daginstitutio-
ner kan give børn en viden om affaldssor-
tering, som de umiddelbart kan tage med 
sig og bruge i hjemmet. Her er det dog 
vigtigt at være opmærksom på, at selvom 
børnene i daginstitutionen kan lære om 
sortering af de samme affaldstyper, som 
findes i hjemmet, så er hverdagsrytmer og 
rutiner i hjemmet meget anderledes end i 
en institution. Affald i hjemmet hænger 
sammen med rytmer knyttet til bl.a. mad-
lavning, indkøb, rengøring og hygiejne, 
som ikke er del af en institutionshverdag. 

Selvom der er stor forskel på, hvordan 
man i forskellige familier forholder sig til 
og tænker om affald, er det en del af alle 
familiers hverdag. Nogle forældre bekym-
rer sig om deres børns fremtid i lyset af 
klodens bæredygtighedsudfordringer, an-
dre vil bare gerne gøre det, kommunen 
beder dem om. Samtidig har en del famili-
er svært ved at få en detaljeret affaldssor-
tering og ambitioner om genbrugsprojek-
ter til at hænge sammen med det travle 
børnefamilieliv og oplever, at tomme glas 
og mælkekartoner hober sig op i hjem-
met.   

De fleste af børnene i de familier, vi har 
interviewet, deltager på en eller anden 
måde i affaldshåndteringen i hjemmet og 
er med til at diskutere, hvornår og hvor-
dan ting skal smides ud. Ofte er børnenes 
perspektiver anderledes end forældrenes. 
De ser muligheder for at genbruge embal-
lage til legetøjsprojekter eller peger på at 
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Portræt af en leder
Navn: Thinne Nielsen-Tjørnfelt

Hvor og hvornår er du uddannet? 
Uddannet pædagog ved Odense Social-
pædagogiske seminarium 2001, diplom i 
ledelse ved ledelsesakademiet Lillebælt 
2013 og Master i Public Management ved 
Syddansk Universitet 2017. 

Hvor er du leder henne? 
Jeg er leder ved Mølleløkkens private Bør-
nehave & vuggestue i Kerteminde på Fyn. 
Det har jeg været siden 2008 eller 2009, 
hvor jeg var konstitueret i leders fravær 
det første år.

Hvad er det særlige ved din 
institution? 
Institutionen er et gammelt asyl fra 1880. 
Man indgik i 1973 driftsoverenskomst 
med Kerteminde Kommune. Den aftale 
blev opsagt i 2009, og fra 2010 har insti-
tutionen været selvejende i privat drift. In-
stitutionen har en lang historie og dybe 
rødder i lokalsamfundet. Vores motto er 
det samme som i 1880 ”Ej den mindste 
fugl savner ly eller skjul, vi skal ej heller 
om FRISTED lede”. Vores værdigrundlag er 
skabt i samme ånd – det synes jeg er no-
get særligt. I institutionen fastholder vi 
stædigt troen på det selvejende og det ci-
vile engagement, ligesom vi fastholder vo-
res grundlæggende tro på det gode bør-
neliv. Sidstnævnte koster ind i mellem 
nogle kampe i forhold til tidens strømnin-
ger, men vi regnes for en daginstitution af 
høj kvalitet og er gode til at argumentere 
for vores faglige og værdimæssige sag – 
derfor lykkes vi ofte både med troen og 
resultaterne. Det betyder ultimativt, at vi 
fortsat arbejder med de fokuspunkter, 
værdier og aktiviteter, som giver os selv ar-
bejdsglæde, børnene en god hverdag og 
huset social kapital.

Hvilke erfaringer har gjort dig til den 
leder du er i dag? 
”Learning by doing” var mit afsæt. Jeg 
blev konstitueret i leders fravær, og hun 
kom aldrig tilbage. Det var hårdt og 
angstprovokerende, men også utroligt læ-
rerigt.
Kriser og sejre er de yderligheder der sæt-
ter størst spor – og begge er lige meget 
værd, når erfaringerne skal gøre en forskel 
for fremtidens lederskab. Netop erfarin-
gerne som samlet pakke har stor betyd-
ning, jeg har altid reflekteret meget. En-
gang tænke jeg det som en svaghed altid 
at skulle stille spørgsmål ved mig selv, men 
i dag kan jeg se, at det er en styrke– det 
handler jo ikke om at vakle i troen, men 
om vedholdende at ville gøre sin gerning 
bedre dag for dag. Den akademiske di-
mension har suppleret de praktiske erfa-
ringer med en ny og bredere vinkel – den 
har i tillæg været helt uvurderlig.

Hvilke tre værdier finder du vigtigst i 
forhold til dit lederskab?
Troværdighed, ordentlighed og mod.

Hvad er en god arbejdsdag for dig - 
nævn evt. sidst du havde en rigtig 
god oplevelse fra dit liv som leder?  
En god arbejdsdag generelt er en dag 
hvor jeg har haft relativt travlt. Jeg elsker 
at være produktiv. Selvom jeg er meget 
struktureret, er jeg også en drømmer og 
elsker at arbejde med visioner. Især min 
souschef, en tilknyttet konsulent og mine 
medarbejdere kan lægge kimen, gøde el-
ler generere virkeligt spændende visioner 
– det er et fedt samarbejde. For et par år 
siden fik jeg en souschef. Det har været 
enormt givende, også for rollen som leder 
og den der skal understøtte dannelse og 

udvikling for en ny leder. Vi har for nyligt 
indgået samarbejde med en ekstern kon-
sulent. Hun og jeg designede sammen en 
kompetenceudviklingsprojekt for instituti-
onen. Designet udsprang af en kreativ dia-
log om faglige visioner – det var en fed 
oplevelse siden at kunne konkretisere, ar-
gumentere for medarbejdere og bestyrel-
se, finansiere og facilitere ud i virkelig 
praksis. Det har været en rigtig god ople-
velse som leder. Men generelt er jeg leder 
i et hus, hvor der er plads til at være krea-
tiv, nytænkende og utraditionel, så længe 
jeg kan argumentere sagligt, og resulta-
terne viser sig. 

Hvad syntes du er den største 
udfordring i forhold til at være leder? 
og hvordan forholder du dig til den? 
Krydspres, dilemmaer og paradokser. Det 
er generelt altid de elementer, der er svæ-
rest at håndtere. Jeg kan ikke altid lykkes 
med at imødekomme alle hensyn og be-
hov, jeg kan ikke altid træffe populære 
beslutninger og jeg kan ikke altid ramme 
rigtig i mine skøn og vurderinger. Det sy-
nes jeg er svært at være i. Min erfaring er 
dog, at alene det at erkende, at du ikke 
altid kan lykkes med alle fronter, og aner-
kende, at der eksisterer interesseforskelle, 
giver en form for ro, fordi det faktisk er et 
vilkår, når man er leder. Det skal man kun-
ne leve med.

Hvad gør du som leder for pleje og 
fastholdelse af dit personale? 
Jeg prøver at forstå dem både som indivi-
der og som gruppe. At tolke deres behov 
for ledelse og prøve at imødekomme det. 
Så holder jeg utroligt meget af dem, og 
mange hænger også ved, og jeg bliver al-
tid glad når de ”gamle” kommer forbi og 
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Tip til Leder-portræt

Kender du en leder, som Børns 

Hverdag bør portrættere – så send 

en mail til Sanni Maria Korsgaard, 

sannimar@yahoo.dk

stadig føler sig hjemme. Men jeg stiller 
også krav og udfordrer dem. Det tror jeg 
måske godt de kan lide – altså at man 
som leder både skærmer og skubber. Jeg 
tager opgaven alvorligt og ved, at det har 
stor betydning for dem, hvordan jeg age-
rer. Jeg prøver at være oprigtig i rollen og 
tage opgaven alvorligt – uanset hvad der 
kunne ligge dem på hjertet. Hvis jeg begår 
fejl, adresserer jeg dem i reglen oprigtigt, 
og hvis jeg tror på en afgørelse, står jeg 
fast – jeg tror på, at det skaber tryghed 
for medarbejderne.

DLO er en service- og interesseorgani-
sation for bestyrelser, ledelser og forældre-
bestyrelser i selvejende, private og kom-
munale dagtilbud. 

Tænker du, at du i dit hverv som 
leder kan bruge DLO eller nogle af 
vores arrangementer og aktiviteter til 
noget? 
Ja da! Almindelig rådgivning om dette og 
hint, interessevaretagelse og repræsentati-
on, historisk tilknytning betyder også no-
get for den selvejende institution, netvær-
kene, bestyrelseskurser, nyt om lovgivning 
og diverse kurser, oplæg og foredrag.

I næste nummer af BØRNS hverdag kan 
du læse mere om Thinne og et udviklings-
projekt i Mølleløkkens private Børnehave 
& vuggestue.

Når man taler om at slå pjalterne sam-
men, taler man ofte om ægteskab el-
ler en lignende form for partnerskab. 
Det fællesskab, der binder os sammen 
i DLO, er ikke helt så tæt eller af sær-
lig romantisk karakter. Det betyder 
ikke, at der ikke er følelser med i spil-
let. Heldigvis er mange af os dybt en-
gagerede i at skabe bedre vilkår får 
børnene og for de rammevilkår, dagtil-
buddene drives under. DLO handler 
om, at daginstitutioner landet over 
står sammen i det arbejde. Det er vel 
også en slags ”slåen pjalterne sam-
men”. 

Mange ringer først til DLO, når der 
er akutte problemer, der skal løses nu 
og her. Hvis vi kommer ind i billedet 
før problemerne bliver akutte, har vi 
typisk bedre mulighed for at hjælpe 
med en god løsning af det konkrete 
problem. Og derudover sætter vi pris 
på at blive tippet om en problematik, 
der er ved at udvikle sig, eller som I 
har fundet en løsning på – som andre 
måske kunne have glæde af. Mange 
af de udfordringer, I slås med i jeres 
institution, slås de også med en masse 
andre steder rundt om i landet. Og det 
er her, vi skal slå pjalterne sammen. 

Et område, hvor DLO især gerne 

Politisk klumme

Skal vi slå 
pjalterne sammen?
POLITISK KLUMME AF SEKRETARIATSCHEF TANJA KRABBE

hører om udfordringer, er samarbejdet 
med kommunen. Mange steder er sam-
arbejdet heldigvis tilfredsstillende for 
alle parter. Men der er nogle indbygge-
de knaster i den måde, dagtilbudsloven 
er skruet sammen på, som kan give ud-
fordringer i samarbejdet mellem et lille 
dagtilbud og en stor kommunal forvalt-
ning. Det kan fx være i tilfælde, hvor 
man både skal tale med det kommunale 
tilsyn om forskellige krav og samtidig er 
presset af andre dele af forvaltningen, 
der leder efter sparemuligheder. 

I de kommende år samler DLO syste-
matisk eksempler på, at samarbejdet 
har vanskelige kår. Ikke for at rette kritik 
mod den enkelte forvaltning, men for at 
sætte ord på de generelle problemstillin-
ger, hvor der kan skabes bedre rammer 
for samarbejdet i lovgivningen. Vi for-
venter, at der i den kommende tid kom-
mer mere debat om dagtilbuddenes 
rammevilkår, og vi er ved at støbe kug-
lerne til rigtig gode skyts. Også derfor 
giver det god mening at være medlem 
af DLO: Fordi vi er stærkere, når vi slår 
pjalterne sammen.

Kontakt os med dine erfaringer og hold-
ninger på dlo@dlo.dk.
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Sofie Münster har de sidste år gjort sig be-
mærket hos pædagoger og forældre med 
sine letlæste bog Klog er noget man øver 
sig på og populære foredrag om børneop-
dragelse. Nu har hun udgivet en ny bog 
Kærlighed er ikke nok, der fokuserer på at 
styrke børns evner til at klare modstand. 

Sofie Münster er en dygtig formidler, 
og hendes varemærke er at omsætte vi-
denskabelig forskning til klart sprog i en 
empatisk og ikke-moraliserende tone. Det 
har givet bred appel til hendes første bog 
Klog er noget, man øver sig på, og til on-
line magasinet NOPA – Nordic Parenting, 
der med 500.000 læsere om måneden er 
Danmarks største magasin for forældre. 
”Kærlighed er ikke nok” er overskueligt 
bygget op og forklaringerne korte, hvilket 
man sætter man pris på, hvis man som de 
fleste forældre sover for lidt, har alt for 
lidt tid til at læse bøger og generelt har 
mange bolde i luften. Fordi der er så man-
ge konkrete handlingsanvisninger i bogen, 
vil de fleste erfarne pædagoger også kun-
ne få inspiration til nye vendinger, der kan 
bruges i hverdagen.

Sofie Münsters overordnede pointe 
med den nye bog er, at børn, der er gode 
til at klare modstand, får bedre selvværd. 
De bliver gladere, bedre til at håndtere 
konflikter og mere omsorgsfulde. De kla-
rer sig endda bedre i skolen og videre i li-
vet. Sofie Münster pointerer, at det jo ikke 
er svært at have det godt de dage, hvor 
alt glider problemløst. Men hvis vi hjælper 
børnene til at få erfaring med at overkom-
me modstand, så bliver barnet mere rolig 

Anmeldelse:

Kærlighed er ikke nok 
– Hvordan man ruster børn til modstand 

AF TANJA KRABBE, SEKRETARIATSCHEF

Anmeldelse af Sofie Münsters nye bog Kærlighed er ikke nok.

ved den modstand, som livet nu en-
gang byder ind med – og får det altså 
generelt bedre på alle parametre. Dette 
grundlæggende udgangspunkt forkla-
rer hun bogens første del, hvorefter 
hun i bogens anden del giver helt 
konkrete råd til, hvordan man kan ud-
vikle børns modstandsstyrke med sine 
ord og handlinger.

Bogens gode råd er opdelt i 5 kla-
re temaer, som Sofie Münster kalder 
de 5 centrale byggesten til at ruste 
børn til livet. Det er rart at få så 
komplekse og abstrakte mål som at ”få 
børn til at have det godt” og ”lære dem 
at klare modstand” delt op i enkle over-
skrifter:

-  At gribe udfordringer og holde fast, 
 selv om det er svært
-  At turde fejle og styrken til at klare 
 nederlag og skuffelser
- At tage ansvar og bidrage til fælles -
 skabet
-  At sætte sig selv til side og bidrage til 
 fællesskabet
- At håndtere svære og sårbare følelser

I hvert kapitel forklarer Sofie Münster, 
hvorfor netop den omtalte evne er vigtig, 
og giver derefter konkrete forslag til, hvor-
dan man støtte barnets udvikling på dette 
felt. Bogens styrke er især eksemplerne 
på, hvad man kan gøre og sige i forskelli-
ge situationer. Når man læser bøger om 
pædagogik kan man nemt komme til at 
tænke ”Ja, selvfølgelig!” og ”Ddet synes/

gør jeg da også.” De fleste er jo enige om, 
at børn skal elskes, ses, støttes, udfordres, 
have tydelige retningslinjer og så videre. 
Men man får ikke altid gennemtænkt, 
Hvordan man vil omsætte værdierne kon-
kret i situationer, hvor man er presset, har 
travlt, eller bliver følelsesmæssigt påvirket 
af et barn, der er ked af det. De situatio-
ner er hverdagen fyldt med, og den ind-
sigt er afgørende for, at Sofie Münster gi-
ver sine råd en form, så de faktisk kan 
flytte noget. 

Du kan i øvrigt høre Sofie Münster fortæl-
le om bogen og om nyeste forskning på 
området til DLOs konference om Børns 
Drivkraft i marts. Se www.dlo.dk og på 
side 5. her i bladet for mere information 
om konferencen. 
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Fyraftensmøde med forfatter og 
ressourcedetektiv Hanne Aalling Risager

Find det, der virker!
På fyraftensmødet viser populære Hanne Al-
ling Risager, hvordan du kan få en bedre forståelse for barnets in-
tention bag det, vi kalder en uhensigtsmæssig adfærd og kommuni-
kation. Hanne giver en række konkrete redskaber til, gennem den 
voksnes forandring og syn på barnet, at skabe gode relationer og 
derved et fundament for et godt barneliv i samspil med barnet. En 
aften, hvor der med humor sættes fokus på at finde det, der virker - 
og gøre mere af det.

D. 11. april 2018 kl. 17.30 – 20 i Roskilde. Der serveres en sandwich, 
sodavand og kaffe/the. Pris kr. 249,- for medlemmer 
af DLO/ kr. 300,- for øvrige. Tilmeld dig på www.dlo.dk

DLO

Daginstitutionernes
Lands-Organisation
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ER DU OGSÅ VILD MED SNE?
Det er vi - og en vinter med sne byder altid på en masse sjove lege som f.eks. 
sneboldkampe, kælketure og leg i sneen. Vi har derfor udvidet sortimentet af 
vinterudstyr, med flere spændende nyheder.

Så er du klar til når sneen falder?

Årets største hit er en tang, som kan forme snebolde med et snuptag. Det siges 
faktisk, at du kan lave 60 snebolde på 60 sekunder. Se mere på WWW.TRESS.DK 
eller kontakt din TRESS-ambassadør for mere information.

TRESS AS • 86 52 22 00 • tress@tress.dk • www.tress.dk • facebook.com/tressdk

Funbob triangle slæde
Pandeslæde  i en triangle formet mod-
el med 3 håndtag, 1 håndtag i hvert 
hjørne. Leveres i rød, blå, grøn og sort.

Snowhoover slæde
Den ultimative slæde med perfekt fart 
og kontrol. Når slæden transporters, 
kan ”pinden” nemt foldes op eller ned. 
Leveres i grøn, gul og fuchsia.

Snebold former
Med denne snebold former bliver man 
hurtig klar til kamp. Leveres enkeltvis eller 
som sæt med 2 røde, 2 blå og 2 orange.

KÆMPE 
HIT

Varenr. 776766 Varenr. 776756 Varenr. 776758

 


