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Bestyrelsens ansvar
De seneste begivenheder omkring Frie Børnehavers konkurs har
på ny sat spørgsmålet om bestyrelsens ansvar på dagsordenen.
På linje med bestyrelsen i en erhvervsvirksomhed har bestyrelsen i
en forening eller en selvejende eller privat selvejende daginstitution det overordnede juridiske, administrative og økonomiske ansvar for foreningen eller daginstitutionen. Ved at udøve dette ansvar i samarbejde med den ansvarlige ledelse sikres opfyldelsen af
formålet med den pågældende forening eller daginstitution.
En velfungerende bestyrelse i en daginstitution forudsætter at
bestyrelsen tager opgaven alvorligt, og ikke overlader alle beslutninger til lederen eller i værste fald til kommunen, hvorved hele
fordelen ved selvejet tabes på gulvet. Fordelingen af opgaverne
mellem bestyrelsen og lederen kan naturligvis variere afhængig
af, hvad man konkret beslutter i den enkelte daginstitution, men
det afgørende er, at det står klart for alle involverede personer,
hvad der forventes af dem.
Hvad kan bestyrelsen i den selvejende daginstitution udrette
og hvad betyder den? Den vil altid præge institutionen med dens
holdninger, og har mulighed for at beslutte at netop deres institution skal stå for noget særligt, hvad enten linjen skal være natur, idræt, musik eller? Det er bare om at komme i gang. Og
husk at gennem årene er nyudviklingen kommet fra de selvejende og nu også de private daginstitutioner.
Men påtager man sig ikke gennem bestyrelsesarbejdet et ansvar med uoverskuelige konsekvenser. Nej, det er heldigvis uhyre
sjældent, at der opstår problemer. Og der har indtil nu ikke været
eksempler på at bestyrelser for selvejende institutioner er blevet
draget personligt til ansvar, og bruger man sin sunde fornuft og
ikke handler mod bedre viden kommer der næppe nogen. Og
ønsker man at være helt sikker tilbyder DLO både rettidig og
kompetent konsulenthjælp – og yderligere en yderst favorabel
bestyrelsesansvarsforsikring.
Nu tilbage til sagen med Frie Børnehaver. Her er et eksempel
på at en bestyrelse har svigtet sin opgave. Ved at godkende at
bestyrelsesformanden også fungerede som daglig leder af foreningen var der lagt op til problemer. At bestyrelsen efterfølgende sad talrige advarsler overhørig, undlod at følge tæt op på
økonomien og ikke tog arbejdstilsynets rapport alvorlig, ja så
skulle det gå galt. Som bekendt endte det med en konkurs, hvor
alle institutioner som var tilknyttet Frie Børnehave havnede i en
meget vanskelig situation. Heldigvis lykkedes det at samle næsten alle op via de øvrige paraplyorganisationer og ved at en ny
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spiller i sidste øjeblik kom på banen med et tilbud om at overtage administrationen.
Desværre er det samtidig et farvel til Landsforeningen Frie Børnehaver og Fritidshjem, som hermed er ophørt med at eksistere efter i mange år at have været med til at præge udviklingen på daginstitutionsområdet. Med det pres der fra kommunernes side
lægges på de selvejende daginstitutioner er der mere end nogensinde brug for at vi holder sammen, hvad der heldigvis også er tradition for. DLO står meget gerne til rådighed som den samlende interesseorganisation på området.
Med ønsket om en god sommer til alle medlemmer og læsere!

INDHOLD
DLO

Årsplan for DLO’ kurser, foredrag,
konferencer mv. for 2015
(med forbehold for ændringer)

Konference for/om Private daginstitutioner
9/6-15, kl. 9-15.45 i Odense

Kredsgeneralforsamling i DLOs Region Midtjylland
9/6-15, kl. 19.30 – 21 i Børnehuset Løvbakken 1,
9400 Nørresundby

4

Folkeskolereformen

	Resultaterne lader vente på sig, skriver DLOs repræsentant i
Rådet for Børns Læring, Erik Hønge.

6

Ny leder i gammel selvejende
daginstitution

	Kaptajnen skal udskiftes – men kursen skal holdes i Slangerup
Børnehave, hvor leder Ellen Ørnkilde gør klar til at gå på pension. Vi har været på besøg.

Kursus om Sygefravær
(fraværspolitik, samtaler, opsigelse mm.) v/konsulent i DLO;
Mette Fabricius
2/9-15, kl. 19-21 i Odense
29/9-15, kl. 19-21 i Fredericia

Kursus om Lederudviklingssamtaler (LUS 1)
v/konsulent i DLO; Mette Fabricius
3/6-15, kl. 17-21 i Valby
16/9-15, kl. 17-21 i Viborg
18/11-15,kl. 17-21 i Odense

8

Portræt af en pædagog

	Mød Mette Bonde Jensen fra specialbørnehaven Skovbrynet i
Århus, afd. Skovbo for 18 børn med autisme spektrum forstyrrelser.

9

Det lidt for selvbestemmende barn

	Læs dette nummers psykolog-brevkasse-svar fra Institutionspsykolog Helle Scheele

Kurset ”Børnene fortjener det bedste”

10 Brug af iPads eskalerer

v/Freelancekonsulent i DLO; Erik Hønge
4/6-15, kl. 9-15 i Århus

	Er det farligt for børn under 2 år at
bruge iPads? – Vi har spurgt hjerneforsker m.m. Ann E. Knudsen.

Basis bestyrelseskursus for private daginstitutioner
18/6-15, kl. 19-21.30 i Kerteminde,
v/Freelancekonsulent i DLO; Thinne Nielsen

Foredrag: ”Krop & bevægelse”,
v/motorikkonsulent; Nanett Borre
7/10-15, kl. 19-21 i Valby
28/10-15, kl. 19-21 i Ålborg
11/11-15, kl. 19-21 i Odense

Basis bestyrelseskursus for selvejende
daginstitutioner
8/10-15, kl. 19-21.30 i Odense,
v/ Freelancekonsulent i DLO; Thinne Nielsen
22/10-15, kl 19-21.30 i Valby, v/ Freelancekonsulent i DLO;
Thinne Nielsen & Konsulent; Mette Fabricius
25/11-15, kl. 19-21.30 i Ålborg,
v/konsulent i DLO; Mette Fabricius

Foredrag: ”Hvad med drengene?”
v/Freelancekonsulent i DLO; Erik Hønge
5/11-15, kl. 19.30-21.30 i Odense
12/11-15, kl. 19.30-21.30 i Valby
19/11-15, kl. 19.30-21.30 i Århus

Sommerferielukket i DLOs sekretariat
I uge 29 og 30. Læs mere på side 13.

13 Konsulentnyt
	Denne gang om slik og sukker i daginstitutionen

16 Reportage fra Ådalens skoles SFO i
Frederikssund
	Digital leg og læring og en mediefestival fuld af skærmtrolde

20 Hesteassisteret
Ledelsescoaching
I artiklen møder vi et ledelsesteam af lærere fra Kontiki Skolen i Hillerød, der har været på
et ledelseskursus hos psykolog
Inge Schoug Larsen og hendes
to islandske heste Rose og Byr

Se mere på www.dlo.dk/ arrangementsoversigt
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Folkeskolereform:

Resultaterne

lader vente på sig

I forbindelse med den nye folkeskolelov som trådte i kraft august 2014, blev det bestemt, at en
række eksisterende initiativer styrkes og at nye skulle implementeres. De overordnede formål med
loven er, at børnene bliver så dygtige, som de kan, at reducere betydningen af den negative sociale
arv og endeligt at styrke tilliden til og respekten for den professionelle viden og praksis.
AF ERIK HØNGE, DLO-FREELANCEKONSULENT OG DLOS REPRÆSENTANT I RÅDET FOR BØRNS LÆRING

Den obligatoriske undervisningstid øges,
hvorved der er tid til anderledes dage
med faglig fordybelse, fysisk bevægelse,
lektiehjælp og understøttende undervisning. Det interne og eksterne samarbejde
styrkes, fx øges lærer- og pædagogsamarbejdet, skolen åbner sig mere i lokalsamfundet og inddrager andre undervisere. Fagenes fælles mål forenkles. SFO’er
og klubber definerer deres opgaver på
ny, da åbningstiderne reduceres, kravet
om øget samarbejde, hvor pædagogerne
påtager sig flere undervisningsopgaver,
og børnenes læring styrkes. En stærkere
samordning af ledelserne anses for nødvendigt.
Selvom skolerne havde et års tid til at
forberede sig, er der tale om så omfattende forandringer, at de egentlige udfordringer først rigtig dukkede op, da
ændringerne skulle blive til virkelighed i
dagligdagen.

Al kompetent undervisning er
understøttende
Når nu formålet for det første er, at børnene bliver så dygtige, som de kan, rejser
spørgsmålene sig: hvor dygtige kan de
blive, – hvad er de konkrete mål? Hvilke

4

BØRNS Hverdag Nr. 4 - juni 2015

didaktiske overvejelser, pædagogiske og
samarbejdsmæssige tiltag er nødvendige
for at optimere børnenes læring? Hvilke
organisatoriske, ledelsesmæssige og metoder skal anvendes for at sikre en undervisningsdifferentierende og inkluderende
pædagogik? Hvilke evalueringsredskaber
er anvendelige for at kunne registrere og
vurdere børnenes læring?
Et andet formål er at bidrage til at bryde den negative sociale arv, altså at øge
den sociale mobilitet via en mere varieret
skoledag og dermed øget læring og trivsel. Også her rejser der her sig et behov
for nogle svar på: Hvornår er formålet opfyldt, og hvordan kan det registreres og
vurderes? Hvor mange børn skal øge deres mobilitet – hvordan og hvor meget?
Hvilke mål understøtter mønsterbrydningen? Hvilke initiativer er nødvendige, at
skolen tager i et samarbejde med forældrene og andre interessenter for at understøtte mønsterbrydning?
Nogle af svarene på hvilke initiativer,
der skal tages, er indførslen af ’understøttende undervisning’ og lektiehjælp for at
kunne skabe ’faglig fordybelse’. Mange –
om end de fleste lærere og pædagoger –
stod med stor usikkerhed: Hvad skal un-

derstøttende undervisning, lektiehjælp og
faglig fordybelse være i fremtidens skole?
Nogle konkluderede at al undervisning er
og skal være understøttende for børnenes
trivsel og læring, og at det ikke er muligt
at adskille fra kompetent differentieret undervisning. Formålet med lektiehjælp er,
ud over at børnene ikke behøver at lave
lektier hjemme, at skabe et miljø med faglige fordybelse for alle børn. Her kan de få
støtte til at løse de opgaver, lærerne og
pædagogerne har bedt dem om at løse
og øve sig i at blive bedre til. Lektiecafeerne er ikke alene for de børn som har uløste opgaver, men også for de som har
brug for udfordringer, som de ellers ikke
får i undervisningen. Med de flere timer
åbner mulighederne sig for anderledes
dage med øget nytænkning, differentiering og fleksibilitet.

Målstyret synlig læring
Da al pædagogik i sit væsen er intentionel, altså viljebestemte handlinger rettet
mod opnåelse af bestemte mål, som kan
registreres og vurderes opfyldelse af, er
formålet med undervisning at initiere målstyret synlig læring. Dermed ikke sagt at al
læring altid og alene vil være resultatet af

lærernes og pædagogernes indsats, idet
der også finder såkaldt situeret læring
sted. Men, at det som legitimerer lærernes
og pædagogernes indsats, er den faglige
bevidste forestilling om, at indsatsen fører
frem til bestemte resultater, nemlig at børnene bliver dygtigere til at mestre de ønskede fælles mål.
Formålet med lektiehjælp, faglig fordybelse og understøttende undervisning må
således være at fremme opnåelsen af de
fastlagte mål og som igen understøtter
mulighederne for, at børnene lærer alt
det, de kan, og medvirker til at bryde den
negative sociale arv.
Lykkedes det så? Nej! Det kan på nuværende tidspunkt ikke konkluderes.

Uden mål og indikatorer ingen
kvalificeret evaluering
Formandsskabet for Rådet for Børns Læring har med hjælp fra konsulentfirmaet
Rambøll indhentet erfaringer fra primært
skoleledere. Og ikke specielt tankevækkende lader konkrete resultater vente på
sig. Det tager tid at indføre nye tiltag, skabe effekt og ikke mindst at kunne registrere betydningen af de nye initiativer. Mange skoler forsøger sig frem ud fra egne
konditioner at skabe egne erfaringer, arbejde for at etablere et ejerskab og indføre ny pædagogisk og samarbejdende
praksis.
Dette er et væsentligt forhold som

nødvendigvis må tages i betragtning, når betydningen af
folkeskolereformen vurderes i
dag. Et andet mindst lige så
vigtigt forhold er, at der ikke
benyttes kvalificerede redskaber til at registre effekten og
foretage fælles evalueringer.
Når skolens tiltag i form af lektiehjælp, faglig fordybelse og
understøttende undervisning
evalueres, kræver det en række
konkrete fælles mål med tilhørende indikatorer samt valide dataindsamlingsmetoder som knytter sig til formålene.
Skolerne kan i sagens natur
ikke svare kvalificeret på, hvorvidt
skolereformen fører nogle bestemte resultater med sig, uden
at disse er udmøntet i mål og indikatorer, som sandsynliggør børnenes konkrete progression og kompetencetilegnelse. Reformens udmøntning i ny lov
hjælper ikke skolerne med dette, men
overlader – i bedste fald med hjælp fra
ministeriets læringskonsulenter og kommunale forvaltninger - det til den enkelte
skole at konstituere redskaber til at foretage kvalificerede evalueringer af tiltagenes
betydninger.

Kvalificerede redskaber nødvendige
At kunne registrere effekten af en indsats
er nødvendigt. Dels for at vurdere om målene har været relevante men også for at
kunne tage stilling til, hvorvidt de konkrete metoder, organiseringer og praksis har
været kvalificerede. Og endeligt for at
skabe læring hos lærere, pædagoger og
ledere. Dette kræver kvalificerede evalueringsredskaber. Al den stund der ikke eksisterer fælles redskaber endsige fælles mål
med indikatorer, som knytter sig snævert
til formålene, vil enhver statusopgørelse
være ukvalificeret. Endvidere savnes fælles
evidensbaserede konkretiseringer af, hvad
børnene faktisk kan lære sig og tegn på
hvordan mønsterbrydning kan registreres.
Hvis der skal skabes tillid til og ikke
mindst viden om, at reformen er svaret
på, hvordan børn optimerer deres læring
og øger deres sociale mobilitet, skal der
tages mere kvalificerede evalueringsredskaber i anvendelse end, hvad der mere
eller mindre tilfældigt benyttes i dag.
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”Det summer af kærlighed: Der møder én
en ganske varm følelse, når man træder
ind i Slangerup Børnehave – man er velkommen og ønsket.”

Følg dit

hjerte...

karriereplan, nej tak!

Slangerup Børnehave skal have ny leder, fordi Ellen Ørnkilde nu har valgt, at tiden er inde til pension.
AF LONE JAKOBSGAARD, VOLAPYK! APS

Det er ikke altid lige nemt, når en karismatisk og samlende kaptajn
vil forlade skuden, hverken for kaptajnen eller for gasterne. Den
afgørende forskel er imidlertid, at man selv har valgt det. Og det
har Ellen Ørnkilde, der nu efter en periode på sammenlagt 31 år
som henholdsvis vikar, ansat, souschef og leder stopper til september, i år.
”Mit motto om at jeg hvert 5. år skal noget nyt…. Tja, det kan
jo godt være inden for samme organisation, men regnestykket
holder ikke helt, - jeg følger dog først og fremmest mit hjerte og
ikke én karriereplan, nej tak!!”, lyder det med et smil fra Ellen.

En krumtap bliver til
Ellen startede i 1981 som vikar i Slangerup Børnehave. Den mest
rammende betegnelse for at det lige blev Slangerup Børnehave er
vel egentlig, at det var en tilfældighed. Her manglede der en vikar,
og det blev Ellen. Efter en tid blev en stilling som pædagog ledig,
og den fik Ellen. Hun arbejdede frem til 1985, hvor hun søgte orlov. Udlængsel og en spændende mulighed var opstået, og Ellen
flyttede til Grønland.
”Det var egentlig ikke min tanke at vende tilbage til Slangerup
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Børnehave, da jeg skulle af sted til Grønland, men… ja, der var
mange, der stoppede lige omkring det tidspunkt, hvor jeg var kommet hjem igen, og så faldt det sådan ud. Det er jo et dejligt sted at
være”, fortæller Ellen.
Årene gik, og i den periode var Ellen efterhånden blevet souschef i Slangerup Børnehave, og da lederen så i 2007 gik af, blev Ellen opfordret til at søge stillingen.
”Jeg har aldrig haft ambition om at blive leder, men som så
mange andre haft en lille solid fornemmelse af, hvad man synes er
det rigtige at gøre”, lyder det fra Ellen, om valget at blive leder.

Overalt er der positivt ladede ord
Det første, der møder én, når man træder ind i Slangerup Børnehave er først og fremmest hjemligheden. Det er tydeligt at huset en
gang i slutningen af 1940’erne har fungeret som et helt almindeligt
hjem. De mange små rum, hvor der ikke er 100 m2 og højt til loftet, masser af ophængt materiale og et tydeligt nærvær i form at
små ord, der hænger på farvede stykker papir. Ord som Engagement, Fælleskab, Anerkendelse, Glæde, Venlighed og God Sprogkultur hænger over alt – tilmed ude på toilettet.
”Kortene er en del af vores fælles værdigrundlag – og når de
hænger dér, er de en del af os, og noget vi kan tale til i hverdagen”, siger Ellen.

Institution god – solid og stor
søgning
Slangerup Børnehave er kendt i lokalområdet som en af de bedste institutioner, og derfor er der en stor søgning
til at få en plads.
Også for personalet er det et godt
sted at være og ….. sygefravær er ikke
eksisterende.
”Vi har alle årene været medlem af DLO, og vi har haft god
gavn af den rådgivning vi har fået, så vi ved godt hvordan vi skal
gøre”, fortsætter hun.

Hva’ så nu

Ellen vil have kedeldragten med, når hun stopper. Den har fulgt
hende i så mange år, og vil være det hun tager med sig, den
dag hun stopper

Det opleves ved selvsyn, da vi på en tur rundt i institutionen står
og drøfter hvor mange ord, der hænger i garderoben. Èt af børnene leger der, og nævner at der står Fællesskab. Ellen spørger hvad
det betyder, og barnet svarer med sin definition. Værdigrundlaget
lever…
Ordene blev valgt i en proces, hvor der skulle defineres det nyt
værdigrundlag, og i den proces havde man valgt at samarbejde
med en erhvervspsykolog.
”Hun sagde at hun, da hun tog i håndtaget til døren ind i børnehaven kunne mærke, at der var kærlighed herinde” fortsætter
Ellen.
Og det fornemmes klart, også selvom man blot er der som journalist, der skal tegne et billede, med udgangspunkt i et kort interview. Det mærkes i interessen fra såvel børn som voksne, og man
mødes med engagement og en imødekommende nysgerrighed.
Man får lyst til at blive.
Og det kan man faktisk også sige om den nuværende souschef
Charlotte Pii, der har været i Slangerup Børnehave 20 år til sommer.
Hun er oprindeligt uddannet sygeplejerske, men synes det var meget praktisk at kunne arbejde i børnehaven, mens børnene var
små. Børnene blev større, men Charlotte blev i huset og blev pædagog.

Fakta om Slangerup Børnehave:
Selvejende institution fra 1952
Ejer selv bygninger, driftsoverenskomst med Slangerup
Kommune
Seks engagerede ansatte
Normeret til 52 børn, inddelt i tre grupper

Ellen føler sig hverken slidt eller udbrændt, hun spillede faktisk fodbold lige inden Børns hverdag kom på besøg, og der masser af pædagogiske ideer, der ligger lige på tungen. Så hun stopper ikke fordi hun skal, men fordi hun vil noget andet.
Det andet, er til gengæld ikke omfattet af planer, for de ”kommer jo helt af sig selv” som hun siger, men hun vil stoppe nu,
mens der stadig er rigeligt at give af, til de blandt andet otte børnebørn, familien, vennerne og de mange interesser.
Byen kalder, huset er sat til salg… Ellen skal ud på nye eventyr.

Sov godt og drøm sødt...

ALT I ÉN – SOVEPOSE MED MADRAS.
Madras med brandhæmmende skum og tricotvæv, som gør den
nem at få ind og ud af soveposen. Soveposen er fremstillet i quiltet
blåt bomuldstof. Frotteplast til sikring mod gennemsivning. Bund
af bævernylon, der er fantastisk slidstærk. Forsynet med strop til
ophængning. Vaskes ved 60°C. Tørretumbles ved lav temperatur.

Tønnesen A/S · Frydensbergvej 13 · 3660 Stenløse
Tlf: 47 12 54 54 · Fax: 47 12 54 60 · www.b-toennesen.dk
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Portræt af en pædagog
Navn: Mette Bonde Jensen

Hvor og hvornår er du uddannet?
Socialpædagogisk seminarium, Finsensgade, Århus, 1984.

Arbejdsplads/ evt. tidligere
arbejdspladser:
Socialpædagogisk kollektiv Hedehuset.
Bofællesskaber og et aktivitetscenter begge for psykisk syge. Og de sidste 15 år i
specialbørnehaven Skovbrynet i Århus,
afd. Skovbo for 18 børn med autisme
spektrum forstyrrelser.

Hvad er det bedste ved din
nuværende arbejdsplads?

og børnehave, hvor jeg fik meget ansvar.
Seminarietiden med faglig indput og mine
praktikker. Det daglige arbejde med beboere, brugere, familier og børn. Den daglige refleksion i hverdagen, hvor gik det
godt, og hvor kunne jeg gøre noget anderledes. Års kursus i 1994. Deltagelse i
kortere og længerevarende kurser gennem hele mit arbejdsliv. Faglig og team
supervision og den daglige sparring med
fagligt dygtige kollegaer

Hvilke tre pædagogiske
kerneværdier finder du er vigtigst i
dit arbejdsliv?

At arbejde med den tidlige udvikling, at
kunne se at pædagogikken og den særlige visuelle tilgang virker og hjælper børnene og deres familier i hverdagen. At
skabe et børnehaveliv, der ligner andre
børns børnehaveliv, med læring, leg og
masser af glæde. Have øje for alle de nuværende øjeblikke dagen igennem.

At være lyttende og refleksiv.
At kunne se de nuværende øjeblikke.
At lære børnene at mestre livet, med gode
og sjove oplevelser, selvom der er noget i
hverdagen, der er svært.

Hvilke erfaringer har gjort dig til den
pædagog du er i dag?

Når man som team tilrettelægger en ny
pædagogisk tilgang f.eks. Visuelt, og det
så lykkes for barnet efter et par gange.

Dels min tid som medhjælper i vuggestue

Hvad er en god arbejdsdag for dig nævn evt. sidst du havde en rigtig
god oplevelse fra dit arbejdsliv?

Barnet viser måske stolthed ved at kunne
forstå og handle, ud fra den pædagogik vi
har præsenteret barnet for

Hvad synes du er den største
udfordring i dit pædagogiske virke
lige nu og hvordan forholder du dig
til den?
At det primære arbejde med børnene ikke
drukner i møder, AM, TR, papirer og IT,
hele tiden at holde fokus på kerneopgaven, at barnet og familien får en bedre
hverdag sammen.

Hvad er det bedste ved at være
pædagog?
Samværet og nærværet med børnene –
de nuværende øjeblikke. At vi har en metode, der kan anvendes individuelt til gavn
for det enkelte barn og familien. Og Sparringen med mine kolleger.
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Psykolog-Brevkassen

Susanne Boëtius

Helle Scheele

Spørg psykologerne til råds:

Det lidt for selvbestemmende barn
Mange børnehaver henvender sig om
børn, som er lidt for selvbestemmende
og som har svært ved at forstå, at alt ikke
er til forhandling og at det er de voksne,
der bestemmer? Når børnehaven for eksempel vil samle børnegruppen til fælles
aktiviteter, går det lidt for selvbestemmende barn måske uroligt, forstyrrende
og ukoncentreret omkring og boykotter
den fælles aktivitet, imens de andre børn
og voksne forsøger at holde fast i aktiviteten. Denne adfærd kan få de voksne på
stuen til at føle sig helt inkompetente og
magtesløse. De voksne har mange ”kampe” med barnet og forsøger på alle måder at overtale barnet til at deltage. Ofte
undrer de voksne sig over, hvordan det
kan være, at det ellers helt normale, kærlige og omsorgsfulde, måske endda også
meget velbegavede og sprogligt dygtige
barn ikke kan bringes til at forstå, at han/
hun skal deltage i den fælles aktivitet. De
lidt for selvbestemmende børn klager
ofte over, at der ikke er nogen, der kan
lide dem, hvilket nok skyldes, at barnet i
løbet af en dag har mange konflikter
med de voksne, både i børnehaven og
derhjemme. Ofte har forældrene til disse
børn nemlig også mange kampe med
barnet, hvor de prøver at forhandle og
overtale, men hvor det ofte ender i skrig
og skrål.
Mange af de lidt for selvbestemmende
børn kan på en måde siges at være på et
voldsomt overarbejde med selv at skulle
definere de overordnede rammer for sin

gøren og laden i og med at barnet hele tiden griber muligheden for at indgå i forhandlinger med de voksne, som i sagens
natur er barnet overlegne i argumenter.
Det må føles ensomt hele tiden at gå sine
egne veje, når man kan se, at de andre
børn hygger sig med de voksne under de
fælles aktiviteter. Børn lærer mest af at se,
hvad de voksne gør – ikke hvad de siger.
Hvis de voksne føler sig inkompetente
over for barnet og giver det indtryk af, at
alting er til forhandling, kan man ikke fortænke barnet i at prøve at øve indflydelse,
for det er utrygt som 3-6 årig at være i
hænderne på ”inkompetente voksne”. De
voksnes barnesyn er afgørende for, hvordan de handler i forhold til børnene. Hvis
man f.eks. tænker, at et barn er ude på at
”søge grænser”, vil man uvilkårligt være
optaget af at ”markere grænser”(=kamp!)
i interventionen overfor barnet. Hvis man
tænker, at barnet udforsker/undersøger/
tjekker muligheder ud, vil man være mere
tilbøjelig til at anerkende barnets nysgerrighed/lære-lyst og guide barnet, når det
er ved at begive sig ud i farer eller i risiko
for at blive upopulær eller ekskluderet af
fællesskabet. For det lidt for selvbestemmende barns vedkommende er dets behov for at ”tjekke mulighederne for indflydelse ud” tilsyneladende blevet lidt for
anstrengende for alle parter, men det er
de voksnes ansvar at ”få nedlagt våbnene” og afslutte kampen. Det kan barnet
ikke selv. De voksne skal ikke ”invitere
barnet til kamp”, men invitere ind i fælles-

skabet. Fortæl og vis barnet kærligt, at
det er savnet og at de andre har brug for
hans/hendes tilstedeværelse og bidrag under de fælles aktiviteter. Måske kræver det
noget afledning, humor, nogle svingture i
luften eller at få lov at sidde ved siden af
en voksen eller lignende at få barnet tilbage til fællesskabet. Måske skal barnet
også have at vide, at de voksne har besluttet sig for, at han/hun nu igen skal have
lov at være med i de fælles aktiviteter –
blot for at tydeliggøre over for barnet, at
de voksne har overtaget ansvaret og vil
være garanter for rutinerne. Langt de fleste børn falder til ro, når de overordnede
rammer er tydelige og forudsigelige.
Helle Scheele

Spørgsmål til Psykolog-Brevkassen bringes
anonymt og kan blive forkortet af redaktionen. I tilfælde af at flere spørgsmål drejer
sig om samme emne, vil de blive besvaret
under et. Skriv til redaktionen på email:
dlo@dlo.dk
Spørgsmål til ”Psykolog-Brevkassen” kan
indsendes løbende til dlo@dlo.dk
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Er det farligt for børn
under 2 år at bruge en iPad?

Børns Hverdag har spurgt Ann E. Knudsen, hjerneforsker, foredragsholder, forfatter, cand. mag.
og lektor i dansk og psykologi.
TEKST OG FOTO: METTE FABRICIUS, KONSULENT I DLO

Vi mødes på en cafe i Århus en kold og
regnfuld forårsdag, for at se på en række
små videoer jeg har med på en iPad, og
tale om de små børns brug af iPad. Videoerne viser en dreng på henholdsvis 18 og
24 mdr., som leger med/spiller på sin iPad.
”Som forældre og pædagoger behøver
man ikke være så bekymrede, der ER hjernestimulation, når et lille barn bruger en
IPad, men det er selvfølgelig ikke en koncentrationsøvelse, selvom det kan se sådan ud.” - Sådan begynder Ann E. Knudsen.
Vi ser på en video, hvor Victor på 18
mdr. selv vælger spil, selv sætter dem i
gang og bl.a. selv lægger puslespil på iPaden. Han bruger tommelfingeren.
”De gode gamle put-kasser, som vi
kender fra den pædagogiske praksis, kræver en vis hyperkinestetisk rytme, som

Det lille barn er meget
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ikke er nødvendig for den her aktivitet.
Der er øjeblikkelig forstærkning, p.g.a.
den hurtige reaktion fra computeren på
det han gør.” forklarer Ann og fortsætter:

Hvad sker der i hjernen
”Det der sker, er, at der bliver sendt elektriske impulser fra hjernestammen ind i resten af hjernen, så den har noget at arbejde med, og det gode ved det her er, at den
potentielt kan fastholde hans opmærksomhed i længere tid ad gangen.” Hun tilføjer:
”Man kunne godt overveje om han skal
have så meget at vælge imellem….Hvis
han har for meget at vælge imellem, er det
ikke en pandelapsøvelse, og det
styrker ikke den forreste del af
hjernen som er det, han har
brug for på længere sigt.

optaget af ansigter.

Vi kan måle
meraktivitet
i hjernen, når
barnet er i en
relation.

Det kan have en afslappende effekt for
ham, men generelt er det bedre at han har
færre valgmuligheder, og gerne mulighed
for spil, som f.eks. Cirkeline-spillet hvor han
bliver udfordret til at anstrenge sig mere for
at gennemføre spillet, fordi det rykker længere frem i hjernen og aktiverer andre dele
af hjernen.
- Han skal udfordre sig selv.” slutter hun
af, mens vi leder efter en anden video.
Men når han mister tålmodigheden med et
spil, f.eks. puslespil på IPad, er det så anderledes end hvis han sidder og laver et
træpuslespil, som driller ham og så gider
han ikke mere?
”Ja, for på iPad kan han bare vælge et an-

det spil, så han når ikke at opdage de kompetencer han har i sig selv, i forhold til at
styre sin frustration, klare opgaven, løse
problemer osv. Det gør iPaden for ham.
Ved træpuslespillet bliver han nød til enten
at flytte sig fysisk, eller gennemføre det.”
Vi ser på en anden video, hvor Victor
ind imellem bruger venstre hånd til at
’bladre’ med:
”Når børn leger ’samlelege’, f.eks.
LEGO, koordinerer de højre og venstre
side af kroppen, ved at bruge både højre
og venstre hånd. Det er utrolig vigtigt, fordi det er en hjernebjælkeøvelse, som er
det der forbinder de to hjernehalvdele.
Hjernebjælkeøvelser danner både basis for
læselæring og læsetempo, og det er faktisk også basis for at blive god til matematik, som også er en hjernebjælkeøvelse.”
Ann E. Knudsen ser en video mere og
smiler og siger; ” hvor er han kær!” og
fortæller videre om det hun ser:

på venstre hånd en gang imellem (han
bruger oftest højre hånds tommel, red.),
så er der for langt imellem, at han bruger
begge hænder til at computeren kan erstatte alle mulige andre former for legetøj,
- så han skal også lege med alt muligt andet legetøj. ”

Kan ikke erstatte andre former for
legetøj
”Selvom han også bruger tommefingeren

iPaden gør det for let - så den må ikke stå alene.

Hvad med f.eks. leg på gulvet, hvor han
kører frem og tilbage med en lille bil, der
bruger han jo også kun en hånd, er det så
heller ikke godt nok?”
”Nej, det er også alt for ensidigt i længden. Det der virkelig er godt, er f.eks.
LEGO, hvor han skal bruge begge hænder
for at sætte klodserne sammen, og også
rykker det fra hinanden igen for at lave
noget nyt. LEGO kan faktisk det hele. Han
bliver jo ikke kreativ af at sidde ved iPaden, det er alt for hurtig stimulation, i forhold til hvad han gør.”
Du bemærker, at hans mor sidder ved siden af når han spiller, dels for at hjælpe
ham, men også for at snakke med ham
imens?”
”Ja, vi har undersøgt hvad det betyder for
barnets evne til at lære, at det er i en relation. Vi kan måle meget mere aktivitet i
hjernen på barnet, når det oplever at være
i en relation.
’Fjernsyn for dig’ f.eks., var i sin tid lavet
for at tilgodese børn både fra social klasse
1 og 5, men efterfølgende fandt man ud
Fortsættes side 14

En sjov og aktiv hverdag
Det bliver aldrig kedeligt!
Med Kids Cube er der rig
mulighed for variation i
motorikrummet.
Med det unikke klik-system er
det nemt og hurtigt at bygge
nye bevægelseslandskaber og
tilpasse rummet til forskellige
aldersgrupper og deres færdigheder.

MOTORIK-RUM
Vi giver gerne gode
idéer til indretning af
jeres motorikrum.

Kids Cube er specielt tilpasset
børnehaver, for at styrke børnenes motoriske udvikling.
Prøv også den nye rullemåtte
fra PE-Redskaber, som kun er
3 m lang. Med velcro på
siderne kan den sammensættes med flere rullemåtter, og
gøres længere eller bredere.
I er altid velkommen til at
kontakte os
Tlf.: 73 84 51 00
www.trampolin.dk

Rullemåtte kun 3 m lang

Multifunktionel væg

Bevægelse og kreativ leg

Mød os på
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Kommentar:

Børnene er vigtigst
AF TINA NEDERGAARD, FAMILIEORDFØRER, VENSTRE. (PRESSEFOTO: JENS UNMACK)

For Venstre er børnene de vigtigste, det
kan lyde som en kliché, men desværre kan
vi konstatere, at for nogle partier og kommuner er systemet vigtigst.
Vi ønsker at give forældre størst mulig
frihed til at vælge den omsorg og læring,
som deres børn får, når forældrene er på
job og bidrager til samfundet.
I Venstre ønsker vi derfor at gøre det
obligatorisk for kommunerne at oplyse
om samtlige godkendte daginstitutioner i
kommunen. Det vil gøre det lettere at dri-

ve privat institution, men også give borgerne et mere reelt frit valg.
Vi mener også, at det skal være lettere
at starte en privat institution ved at driftsgarantien nedsættes til en måned. Hvis
ikke der er private, der kan etablere sig, er
der jo heller ikke et valg for forældrene. Vi
ser også gerne, at kommunerne i højere
grad indgår driftaftaler med private institutioner.
For at øge opmærksomheden herom er
det hensigtsmæssigt, at personer, der øn-

Kommentar:

Inklusion -

den forudsigelige katastrofe
AF SIMON PIHL SØRENSEN, VICEBORGMESTER (S) I LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

Vi havde generelt
set ikke fundet
den rette balance.
Vi ekskluderede
for mange elever
og specialtilbuddene var generelt
set for dyre og
kvaliteten ikke
god nok. Sådan forholdt det sig i meget
grove træk med vores indsats i forhold til
børn med særlige behov. Helt sikkert var
det i hvert fald, at ingen rigtigt styrede
hverken økonomi eller kvalitet.
Men i stedet for at lære af det. I stedet
for at forstå, at børn med indlæringsvanskeligheder og/eller handicap ikke kan behandles efter en skabelon, er det lige præcis det vi gør. Vi skifter bare skabelonen
ud. Før hed det eksklusion. Nu hedder det
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bare inklusion. For hvem kan være i mod
rummelighed og inklusion?
Det kan jeg saftsuseme, når vi inkluderer børn i det almindelige skoletilbud, som
ikke har en kinamands chance for at drage
nytte af det. Det er nemlig lige præcis det,
der sker. Big time.
I dag inkluderes børn med vidtgående
indlæringsvanskeligheder og handicap i
klasser, hvor ressourcerne pr. enkeltintegreret barn samtidig er styrtdykket. Hvor man
for få år siden, til børn med færre udfordringer, kunne få måske op til 12 timers
støtte, så er virkeligheden idag, at man skal
være heldig med at få det halve til børn
med meget, meget større udfordringer.
Og dem der fik 6 timer for år tilbage får
et stort rundt nul idag. Når man så samtidig ved, at hverdagen er sådan på skolerne, at mange af børnene reelt ikke får det,

sker at starte op privat, har adgang til god
og solid rådgivning. Denne rådgivning kan
næppe placeres bedre end hos DLO.
I det hele taget er vi i Venstre også meget interesserede i at modtage gode råd
fra organisationen og jeg har været meget
glad for de saglige henvendelser, som jeg
har fået fra private og selvejende institutioner. Det offentlige og private kan være
en gensidig inspiration, men det kræver
ihvertfald ordenlige mulighed for at folde
selvejende og private tilbud ud.

de er tildelt, fordi deres støtteperson lige
skal hoppe ind i et skema og være vikar. Eller når man ved, at tildeling af sådanne
sparsomme støttepædagogressourcer midt
i et år ofte er lig med, at det er unge og
uerfarne lærere, der får tjansen, fordi de
ikke har fast skema. Når man ved alt dette;
at man idag reelt inkluderer meget “tunge” børn med færre ressourcer, så ved
hvad man også at kompasset peger på katastrofen.
Pengene er ikke fuldt med. Kompetencerne er ikke fuldt med. Lærerne og pædagogerne kan mange steder ikke følge med.
Opgaven er simpelthen for stor. For underfinansieret. For uigennemtænkt. For lidt tid.
For mange børn. For tungt. Resultat: Alle
børn, de integrerede og alle de andre bliver
tabere.
Det eneste positive man kan sige, er at
det formentlig er velment. Men fordi det er
velment behøver det ikke være klogt. Det
vi ser nu, er systematisk dumhed. Nidkært
udført, det må man give. Men hold kæft,
hvor er det dumt... og det ender galt.
Simon Pihl Sørensen er viceborgmester
(S) i Lyngby-Taarbæk Kommune. Ovennævnte blog-indlæg blev bragt på danskekommuner.dk den 29/4-15, og bringes her
i Børns Hverdag efter tilladelse fra Simon
Pihl Sørensen.

KONSULENTNYT

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

Slik og sukker i daginstitutionen
På foranledning af en af vore medlemsinstitutioner, som netop
står i overvejelserne omkring dette emne, vil jeg skrive lidt om
de forskellige betragtninger, der ofte vil fremkomme når
spørgsmålet diskuteres i forældrekredsen/bestyrelsen.
Nogle forældre kan måske føle sig trådt over tæerne når
der prikkes til normer som hører privatsfæren til, og undre sig
over hvorfor institutionen overhovedet skal blande sig i, hvad
der serveres når børnene kommer hjem til fødselsdag, eller har
noget med til at dele ud.
Andre forældre bliver provokeret af hinandens holdninger,
og det kan føre til hede diskussioner. En ’politik’ på området,
kan derfor være en fordel, så ved man hvad man går ind til,
når man starter i institutionen.

Udarbejdelse af en slik politik/kostpolitik/nul-sukker
politik:
Slik er fuld af farvestoffer og tilsætningsstoffer og derudover
sukker. Sukker er et naturligt tilsætningsmiddel ligesom salt,
som heller ikke er sundt i for store mængder.
Slik er usundt, men har også betydning i forhold de vaner
barnet tillægger sig, både i forhold til at købe sig til venskaber
med slik, såvel som ”at man ikke kan hygge sig’ uden slik.
Sukker optager pladsen for vigtige ernæringsstoffer, men
har også den effekt, at jo mere man får af det, jo mere trænger man til det, man kan altså føle at man har en decideret
sukkertrang/afhængighed.
En slikpolitik kan indeholde regler om at børnene ikke må
medbringe slik til daglig i institutionen.
Institutionen kan nemt finde gode argumenter for dette, og
de fleste institutioner tillader ikke at børn medbringer slik i det
daglige.

Til fødselsdage kan man argumentere med at det bliver til meget slik året rundt, hvis alle har slik med på deres egen fødselsdag
og deler ud i deres gruppe. Nogle familier har måske valgt for deres barn, at det slet ikke må få slik før skolealderen, og man kan
hævde, at det er nemmere for forældrene at styre og dermed bestemme, hvor meget slik deres barn må få, hvis de ved, at barnet
intet slik får i institutionen.
Traditionen med at dele ud på sin fødselsdag, kan sagtens indeholde andre ting at dele ud end slik, og/eller der kan skabes helt
andre fødselsdagstraditioner, der slet ikke handler om at ’putte noget i munden’, - her er mange pædagoger utrolig kreative.
Når man – sammen med personalet – får besøg hjemme på sit
barns fødselsdag, kan man som forældre være nød til at indordne
sig den slik politik som institutionen har, ellers må man invitere
hjem i weekenden uden personalets involvering.
En kostpolitik kan meget naturligt indeholde et afsnit om sukker.
Her kan bestyrelsen fx have taget en princip beslutning om, at det
mad der serveres i institutionen, skal indeholde mindst mulig sukker.
Man kan med fordel være meget konkret og skrive at her servere vi ikke syltetøj med for højt sukkerindhold, eller andre madvarer
der typisk har et højt sukker indhold. En kostpolitik der forholder
sig til sukker, vil også få konsekvenser for måden at holde fødselsdag på i institutionen.
En NUL sukkerpolitik, giver ikke pædagogerne mulighed for at
lære børnene gode vaner i forhold til at administrere sukker fornuftigt. Det er i øvrigt en ret umulig opgave at overholde NUL sukker, da der er sukker i rigtig mange ting, og det som nogle synes er
indlysende, ikke er det for alle, - skal frugtsukker så også være forbudt? Vindruer, dadler osv.
mette@dlo.dk

DLOs sekretariat holder sommerferie
I uge 29 og 30 er det ikke muligt at træffe DLOs sekretariatsmedarbejdere. Varebestillinger kan dog også i uge 29 og 30 som altid foretages ved at ringe til DLOs telefonnr. 70275520 – tryk 1 for varebestillingen – eller ring direkte til 43227300 i Rosendahls Distribution, der
varetager varesalgsfunktionen for DLO.
Øvrige henvendelser i uge 29 og 30 bedes foretaget pr. mail til dlo@dlo.dk - og i øvrigt henvises til DLOs hjemmeside www.dlo.dk
DLO og Børns Hverdag ønsker alle vore medlemmer, abonnenter, kunder og brugere en rigtig god sommer !

BØRNS Hverdag Nr. 4 - juni 2015

13

Det er godt - Der bruger han pegefingeren.

af, at det faktisk havde gjort forskellen
større, for de børn der kom fra social klasse
1 så ’Fjernsyn for dig’, samme med deres
forældre, mens dem fra social klasse 5 så
det alene. Undersøgelser viste, at hvis et
barn ser noget i fjernsynet, mens det har
en oplevelse af at være i en relation, så husker det mere, end hvis de sidder alene og
ser det samme fjernsynsprogram. Så der er
simpelthen mere hjerneaktivitet når man
sidder med ham, taler med ham, mens han
ser noget, eller leger med sin iPad.
Læring skal have karakter af leg, for at
der sker noget. Og når børn leger, oplever
de ofte at være i en relation.”

Du siger, at han ikke må sidde med iPaden
alene, men hvad så med de situationer,
hvor den voksne er tilstede
men optaget af noget andet
samtidigt?
"Victor og far ser håndbold."
”iPaden skal ikke have karakter af babysitter, men det
er sådan set helt fint, der
hvor han sidder på skødet,
mens de voksne stadig spiser, og leger med sin iPad. Eller når han og Far ser håndbold, og han har sin IPad
foran sig. Han hygger sig
med Far, de er sammen.”
Vi ser endnu en film og
nu er Victor blevet 24 mdr.,
og Ann E. Knudsen udbryder
glad; ” Åh! Der bruger han
også pegefingeren! Det var
godt!”
Hun forklarer, hvordan
den
sproglige udvikling er
Drenge kigger på ting,
der kan gøre noget.
knyttet til finmotorikken og fortæller at
hver enkelt finger har sin egen forbindelse
til hjernen i forhold til den sproglige udvikling.

Forskelle på drenge og piger
Der er forskel på piger og drenges måde at
spille computerspil på, fortæller Ann mig.
Drenge trykker løs indtil det virker. De
’dør’ bare det antal gange det er nødvendigt indtil de kan det. Pigerne vil ikke
’bare dø’. De prøver at udtænke en måde
at komme udenom monsteret på. Men
vælger man en anden type spil, som ligner
de lege som pigerne leger; hvor man
snakker, diskuterer hvem der gør hvad og
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i hvilken rækkefølge, - så vil pigerne ligeså
gerne, og er faktisk mere udholdende.
”Pigerne kan følge Cirkeline-spillet i
længere tid, end ham her gør det, fordi der
bygges noget op mellem personerne, der
er nogle relationer i spillet. Det ligner den
leg med ’så sagde Moren til Lillen’ - og så
er pigerne på! Det der med, at de skal dø
for at komme videre, det tænder dem ikke,
så man skal være opmærksom på, at der er
kønsforskelle i motivationen, uanset om
man bryder sig om det eller ej”, siger Ann
E. Knudsen, og fortsætter:
”Peter Krøjgård (professor ved Con
Amore, Psykologisk Institut på Aarhus Universitet) forsker i spædbørns opfattelse af
omverdenen, red.) har lavet nogle interessante undersøgelser om helt små børns
præferencer for legetøj. Hans resultater viser at drenge kigger på ting, der kan gøre
noget, piger kigger på ansigter. Allerede1
mdr. gamle børn viser denne forskel.
Forskelle i piger og drenges hjerner ses
allerede i fostertilstanden. Piger har højere
hastighed i nerveimpuls ved fødslen, og nyfødte piger reagerer hurtigere på relationer
end drenge. Deres modtagelighed for relationer er større. Det reager vi voksne jo så
tilbage på, og der får det allerede en konsekvens.
Drenge kan sidde længe med ryggen til
sin mor, og hvis hun ikke gør noget ved
det, varer det længere tid før han kommer i
gang med at øve relationen.
Drenges hjerner udvikler sig helt frem til
de er midt i tyverne.
Resten af livet udvikler vi først og fremmest vores hjerne hvis vi bruger den, vi
danner flere og flere forbindelsestråde med
de nerveceller der bliver brugt.”

Så hvis iPaden ikke er det eneste
legetøj, stimulerer den altså hjernen
positivt?
”Ja - de helt små børn, som vi snakker om
i dag, skal selvfølgelig ikke løse opgaver,
det skal bare virke/ikke virke, men man skal
passe på, at han ikke fra lille har lært, at
man bare kan vælge noget nyt. Han skal
lære noget om udholdenhed. Og hvordan
han klarer udfordringer.
Det bedste er, hvis han bliver nødt til at
gå tilbage til det samme spil og prøve at
finde nye løsninger.” slutter Ann E. Knudsen af.

Digital leg og
læring og en
mediefestival
fuld af
skærmtrolde

To børn staver med de simple
programmerbare Bee-Bots

Samtalepraktiker i det
pædagogiske arbejde
Efteruddannelse for pædagogiske praktikere
KURSUS I 17. - 18. sept. 2015
Relationskompetence og samtalens kunst
Klæd dig på til gode samtaler
KURSUS II 8. - 9. okt. 2015
Kollegial supervision som redskab til
læring og udvikling
Bliv klogere på din praksis
KURSUS III 3. - 4. dec. 2015
Samtalepraksis som grundsten i den
pædagogiske kompetence
Stå stærkt i dine opgaver

Lauesen og Lauritsen
Lotte Juul Lauesen
www.inter-mezzo.dk
Tlf. 30270799

Tina Lauritsen
www.tinalauritsen.dk
Tlf. 50504816

Læs mere på
www.inter-mezzo.dk / www.tinalauritsen.dk

I Frederikssund er Ådalens skoles SFO gået foran
med den digitale udvikling. På en mediefestival
fik børn, forældre og ansatte mulighed for at eksperimentere og sammen fordybe sig i de mange IT
værktøjer, som SFOens ansatte har erhvervet sig de
sidste to år. På den måde blev der sat et imponerende punktum for et IT projekt, der i den grad har
sat digital leg og læring på dagsordenen.

AF: SANNI MARIA PEDERSEN KORSGAARD

Sphero Balls, Bibotrobotter, 3D printere, Apps og QR
koder
Mellem kage- og kaffeboden er 3D printere ved at printe små
modeller udarbejdet på computere af børnene selv, mange forskellige Apps er i brug rundt om på værksteder, hvor pædagogerne sammen med SFO’ens børn viser forældre rundt i en verden af digitale muligheder, et klaver af bananer med en “Makey
Makey” plade sat til en computer spiller klavertoner. I animationsworkshoppen er en flok børn med iPads i fuld gang med at
lave små stop-motion-film.
“Vi har allerede taget 30 billeder”, siger Camille og Emilia
begejsteret til hinanden og rykker videre på de små dyr på
bordet foran dem. På sofaer rundt omkring sidder børnene to
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og to med hørebøffer og et instrumentbræt sat til en iPad og laver lyde og musik på programmet “IDJ live mixmusic”. Sådan
hører man, når man går rundt i klasseværelserne og på gangene
den dag mange nye ord som “Sphero Balls”, “Bibotrobotter”, “Plastic”, “QR scanner”, “hippominiprinter” og mange
flere som en naturlig del af børnens ordforråd.

Her får børnene lov til at eksperimentere og gi’ den gas
I et klasselokale er en forælder igang med en fremvisning
af LEGO Mindstorm, hvor man kan lære at programmere en legobil, få den til at dreje 180 grader, køre ti meter lige ud, m.m. I
klasseværelset er der helt stille og fyldt, fortrinsvis med drenge
og deres fædre. Men går man ud på gangen, er der en stor happening igang, hvor både drenge og piger, små, store og mellemstore størrelser står samlet omkring en stor labyrint på
gulvet med gange, rør og broer bygget af papir, hvor de
små “Sphero Balls”, nogle letprogrammerbare robotbolde, triller
rundt i banen styret af børnene, der står omkring.
Samme sted står Emil Pallesen, der er lærer på Vejle Fjord
Skole og IT-konsulent i Århus
ved et bord, hvor han har stillet
et bananklaver op. Han er en
ud af flere eksterne konsulenter,
der har været tilknyttet Ådalens
skoles SFO mens de har arbejdet
med projektet. “Det her er natur
og teknik, bare på en lidt sjovere
måde”, siger han. “Her får børnene lov til at eksperimentere og
gi’ den gas. De kan ikke gøre noget galt men efterhånden finder
de jo ud af, at for at få bananerne til at spille skal der være vand.
Det er vandet der fører strømmen
rundt”.

Første skridt var at lære at
scrolle ned på skærmen
Det emmer i det hele taget af engagement, nysgerrighed og eksperimenteren på Ådalens skoles SFOs
mediefestival. Men hvordan er alt dette kommet i stand? Anne
Elisabeth Johansen, der er leder af SFOen fortæller at der da
også har været en del bump på vejen. “Da vi for cirka to år siden startede projektet op, var det helt fra scratch. De fleste
medarbejdere kom faktisk helt fra nul, hvor første skridt var at
lære at scrolle ned på skærmen. Mange havde ikke iPads derhjemme og mange var også skeptiske. Målet var dengang at
give pædagogerne nogle værktøjer, der kunnne give dem kompetencer, som de kunne tage med sig ind i skolen i forbindelse
med den nye reform og kravet om øget samarbejde mellem lærere og pædagoger”, fortæller hun.
“Det handlede om, at vi gerne ville være med til at bygge bro
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mellem det formelle og det uformelle læringsrum. Derfor valgte
vi at tage fat der hvor mange af børnene allerede befandt sig,
nemlig i det digitale rum”, fortsætter Anne Elisabeth Johansen
og lægger samtidig ikke skjul på at hun da er glad og stolt når
hun i dag kan se hvordan de mange anstrengelser kommer både
hendes medarbejdere og børnene til gavn.

Tekniske vanskeligheder og didaktiske udfordringer
“Der var for det første en hel masse tekniske vanskeligheder,
bare at få det hele sat op med netadgang, skole login, drop box,
etc.”, fortæller hun. “Det har også været en udfordring at vække en del af pædagogernes interesse for projektet og sørge for

ansvar for alt det tekniske i SFOen. En opgave, der efterhånden
har taget en del med sig. “Som tovholder, er det mig, der administrerer alt det tekniske, opdaterer maskinerne, undersøger
markedet for ny teknologi, går på kurser, jeg laver selv kurser og
workshops og så har jeg en didaktisk rolle, når jeg f.eks underviser mine kollegaer. Det sjoveste ved den rolle er at se den udvikling mange af mine kolleger har taget, hvor modige de er blevet. Fra at være skeptiske og angste for alt det nye, kan jeg nu
se en iver efter at lære nyt, et drive og en selvstændighed fordi
de har opdaget hvor fedt et redskab det er og hvad de kan gøre
med det”, fortæller Michelle.
“I forhold til børnene er det f.eks. fantastisk at kunne imødekomme de børn som er rigtigt trætte af papir og blyant. Det er
så skønt at opleve, når de pludselig finder den der gejst og
opdager deres egne potentialer. På samme måde har vi fået
gode erfaringer i forhold til at inkludere børn
Børn laver deres egen lyd og
med en mindre stærk social profil, som har haft
musik på 'IDJ live mixmusic'
kompetencer indenfor IT og derigennem har
fået mere selvværd og er blevet løftet socialt. I
nogle af de IT projekter vi har kørt har vi opdaget nye måder at
arbejde med sociale kompetencer, trivsel og samarbejde på”.

at de havde de nødvendige kompetencer, men her har det
hjulpet meget at koble temaerne bevægelse og inklusion på den
digitale leg og læring. Det var temaer som pædagogerne kendte
og mange af dem brændte for, og så fik de bare nye måder og
nye metoder at arbejde med kendte temaer på.”
Dernæst har der været en del didaktiske udfordringer i form
af at skulle være skarpe på, hvorfor man havde valgt at bruge
teknologi som iPads etc., hvad det var for en merværdi de ville
få ud af det og hvordan der skulle arbejdes med det. For at holde fokus på dette var der fra ledelsen et krav om, at alle medarbejdere skulle udarbejde en SMTTE-model, inden de gik igang
med et IT-projekt, en aktivitet eller med at arbejde med en ny
App. “Det har været vigtigt for mig, for at sikre en høj
faglighed. Det er jo ikke teknikken der gør det i sig selv.
Teknikken er tom med mindre vi putter noget ind i den, derfor
skulle vi have dannelsen og de etiske overvejelser med hver
gang”, siger Anne Elisabeth Johansen.     

Sjovt at se den udvikling mine kolleger har taget
Undervejs i projektet har det ind imellem været nødvendigt at
hyre folk udefra til at løse specifikke vanskeligheder, ud over
psykolog Inge Schoug Larsen som igangsætter og tovholder på
projektet har der været mange faglige kompetencer ind over
også. I starten af projektet ansatte Anne Elisabeth Johansen f.
eks. en fast mentor i fem måneder, som kunne hjælpe medarbejderne primært med didaktikken, men det blev hurtigt klart at
projektet også havde brug for hjælp til de tekniske
vanskeligheder, at sætte struktur på projekterne, lave porteføljer
over medarbejderne og projekterne.
Senere har pædagogmedhjælper Michelle, der er fast ansat i
SFOen overtaget denne rolle, det er hende der har det daglige

120 iPads i brug hver dag - pædagogerne er gået foran
I dag råder Ådalens skoles SFO foruden en del anden teknologi
over 120 iPads, som pædagogerne bruger flittigt i skolesamarbejdet. “De er stort set booket hver dag alle sammen og bliver
brugt både i dansk, matematik, projektuger, m.m”, fortæller
Anne Elisabeth Johansen. Pædagogerne er gået foran i denne
udvikling og har bragt en masse digital viden og erfaring med
sig ind i skolen og det var jo netop målet i sin tid.
På vejen hjem i toget fra en god oplevelse kom jeg til at tænke på hvor meget de små skærme med forbindelse til internettet
og alverdens ting og sager er kommet til at fylde i vores liv og
hverdag. Selvfølglig skal vores skoler og institutioner ikke nødvendigvis bugne af skærme og teknologi for at være gode. Men
mit samlede indtryk fra Ådalen gik alligevel mere på, at når et
projekt griber fat om den digitale verden med leg og læring, inklusion og bevægelse for øje, og når det udføres grundigt og
samvittighedsfuldt, er det i grunden et rigtig godt supplement til
den daglige leg og undervisning der ellers foregår. Og man kan
ikke sige andet end, at det jeg så var, at børnene var vilde med
det.
Projektet er blevet evalueret af psykolog Inge Schoug Larsen.
Rapporten er at finde på: sfodalenssskole.skoleblog. Vil I vide
mere om digital leg og læring eller går I med tanker om, som institution at starte et lignende projekt op er I velkomne til at kontakte Ådalens skoles SFO, der gerne deler erfaringer og gode
råd om digital leg og læring (http://aadalensskole.skoleporten.
dk/sp).
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Pædagogik

i mellemrummet

Medarbejdernes evne til at
skabe gode relationer er
institutionens vigtigste aktiv.
Derfor er det ikke bare en
god ide, men også en vigtig
investering, at rette opmærksomheden på det rum imellem
mennesker, hvor de gode
relationer bliver til.
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I ledelsen af institutioner sker det ofte, at
vi prioriterer driftsmæssige hensyn forud
for medarbejdernes udvikling. I sparetider
skrumper kursuspuljen, og møder og samtaler indskrænkes til det absolut nødvendige. Der er altid gode grunde til dispositionerne, og ofte spiller ydre vilkår ind, som
vi ikke har nogen indflydelse på.
Det er imidlertid min erfaring som institutionsleder, at det altafgørende for bæredygtig sundhed og trivsel er medarbejdernes evne til at skabe og vedligeholde de
gode relationer. Det gælder naturligvis for
kerneopgaven med børnene, og det gælder i ligeså høj grad i forhold til forældre
og i det kollegiale fællesskab.
Her tænker jeg også sundhed på et
helt nøgternt plan i form af den altid nærværende skelen til bundlinjen! Min pointe

er, at der naturligvis må være ‘købmandskab’ forstået som en stram balance mellem indtægter og udgifter, men at dette
aldrig må stille arbejdet med at udvikle
gode relationer i skyggen. Sker det, sælges der nemlig ud af det meningsskabende ‘guld’ i institutionen, og så kan det
pludseligt vise sig at være helt lige meget
med sunde driftstal.

Fra sports-arena til fællesskab
Hvad vil det sige at prioritere gode relationer, og hvad mener jeg egentlig med
‘mellemrum’?
I mange år har det været brugt at anvende sportsmetaforer til at beskrive relationer mellem mennesker. Vi taler om ‘banehalvdele’, og at vi helst skal blive på
vores egen. Vi taler om at ‘have bolden’

Praksis i mellemrum

og om at være hinandens medspillere (eller modspillere!). Det er et let forståeligt
billedsprog, og som ethvert billedsprog
har det også sine blinde pletter; områder
som ikke har en naturlig plads og derfor
glider ud af opmærksomheden. Fællesskab er fx sådan et ord, der falder lidt ud
af sportsmetaforen.
Som begreb har fællesskab oplevet en
renæssance de seneste år. Vi taler igen om
at være en del af et fællesskab og om fællesskabets betydning for barnets udvikling
og for livskvalitet generelt. Hvor sportsmetaforen placerer os i klart afgrænsede felter med streger og regler for, hvordan vi
kan agere, tegner ordet fællesskab nogle
helt andre og blødere linjer: Vi associerer
naturligt til ord som samhørighed, samvær, mødested, forening osv.

Når vi indgår i fællesskaber er vi både enkeltindivider med hver vores afgrænsning
og en del af helheden. Rummet imellem
os bliver da den ‘zone’, hvor vi kan mødes
og hvor fællesskabet kan opstå og udvikle
sig. Det er i mellem-rummet vi kan være
noget for hinanden; det er her vi gensidigt bekræfter, at der er noget vi er fælles
om.
Hvis vi som pædagogiske medarbejdere og ledere i højere grad lader os guide
af begreber som fællesskab og mellemrum, har vi derfor mulighed for at udvikle
et helt andet udgangspunkt for det relationelle arbejde. Sagt med andre ord er der
i sportsmetaforen kun 2 banehalvdele, og
hvis vi pænt skal blive på vores egen, risikerer vi at miste muligheden for at bevæge hinanden og gøre en forskel.
Mellemrummet er et slags tredje rum.
Det er ikke mit, ikke dit, men noget der
kan blive vores. Det er her vi kan vise, at
vi gerne vil stå sammen med den anden
om det fælles (og ikke på den anden side
af skranken!). Vi kan vise, at vi tror på relationen, og at den kan styrke det, vi er
sammen om. Og som det vigtigste måske
er vi her med til at forhindre marginalisering ved at vise, at vi mennesker tager os
af hinanden.
Hvis vi altså vover at betræde mellemrummet!

Mod til det ukendte
Som professionelle i det pædagogiske
område har vi et ansvar for de relationer,
vi indgår i. Det er os der sætter rammerne
for relationen, og dermed for hvad den
kan indeholde. Det er os, der inviterer
den anden eller de andre ind. Det handler
med andre ord om at turde tage initiativet
til at træde ind i mellemrummet og fylde
det ud.
Derfor har vi først og fremmest brug
for mod. Mod til at gå ind i ukendt territorium i tillid til at vi sammen kan finde

en farbar vej. Det kræver at vi skaber rum
indeni os selv, hvor der er plads til den anden, og hvor vi accepterer, at vi ikke har
patent på sandheden. Vi må have en oprigtig interesse i, at de mennesker vi indgår i relationer med, kan hjælpe os med
at forstå noget mere om deres perspektiv
og deres historier. I mellemrummet bliver
sandheder til; der er ikke nogen, der har
den med i baglommen.
Dernæst må vi vide noget om, hvordan
gode samtaler struktureres, og om hvordan vores sprog kan hjælpe gode relationer frem. Og vi må kende til de magtforhold, der også altid er i spil, så vi kan
handle på en passende måde i forhold til
det.

Varme hjerter og kolde tal
Tilbage i dagligdagen står vi stadig med
de benhårde prioriteringer, og ofte trækker de ‘kolde’ tal det længste strå. Billedligt talt kan faren være, at de kolde tals
dominans køler hjerterne lidt for meget
ned. Hvis det sker, falder kvaliteten af vores arbejde markant. Min pointe er, at de
varme hjerter og de kolde tal måske slet
ikke er hinandens modsætninger, men i
stedet et meningsfuldt makkerpar.
Institutionerne for de allermindste
mennesker i vores samfund lever af hjertevarme – af mennesker der tør træde ind
i mellemrummet som et positivt medmenneske. Så til overvejelserne om, hvorvidt
vi har råd til at prioritere dette, kunne
man måske tilføje: Har vi råd til at lade
være?

Af Tina Lauritsen
Ledelsesrådgiver og supervisor,
tidligere leder af Børnehuset Babuska
www.tinalauritsen.dk
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Hesteassisteret

ledelsescoaching

I Danmark er det efterhånden blevet almindeligt anerkendt at bruge dyr i det terapeutiske arbejde. Om det
er børnehaven der holder høns og mus, handicapridning eller behandlingsstedet, hvor dyrene har en vigtig
plads i hverdagen. Dyr giver os mennesker en ro og der breder sig en glæde i de fleste, når de klapper en
hund, hest eller kæler med en kat. Men dyrene kan også være katalysatorer for større selvindsigt og en vej
hen imod en større mestring - blandt andet af eget liv. Hesteassisteret ledelsesudvikling er lidt nyere og endnu ikke så udbredt i Danmark som f.eks. i USA og England, hvor det er anerkendt som en professionel metode i både terapi og lederudvikling. Også Norge er længere fremme og har f.eks. forskning i hesteassisteret
behandling af psykiske lidelser på Bergen Universitet. Men hvad kan heste fortælle os om ledelsespositioner, autenticitet, sprog og teamledelse? I artiklen møder vi et ledelsesteam af lærere fra Kontiki Skolen i Hillerød, der har været på et ledelseskursus hos psykolog Inge Schoug Larsen.

AF: SANNI MARIA P KORSGAARD

Hestehviskerne fra Kontiki Skolen
Omkring frokostbordet sidder et ledelsesteam fra Kontiki Skolen, en mindre friskole
i Hillerød, og evaluerer formiddagens oplevelser fra dagens ledelseskursus. Kurset
der udover et kort oplæg med teoretiske
input, er foregået i den store ridehal på
Nordic Park i selskab med hestene Rose og
Byr, har tydeligvis gjort indtryk på deltagerne. “Ja, hej det er os der er de nye hestehviskere” joker en af kursusdeltagerne, da
jeg ankommer. Der er god stemning omkring bordet man fornemmer en ledelsesgruppe, der kender hinanden godt, men
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som måske alligevel er blevet lidt klogere
på sig selv og hinanden under formiddagens forløb.
Jeg spørger om de alle har erfaringer
med heste, siden de har valgt denne her
kursusform. Men af gruppen på seks er
der kun to, der selv har heste eller er hundrede procent trygge ved heste. “Erfaring
med eller interesse for heste er ikke en
forudsætning, og det er heller ikke en hindring at være lidt utryg overfor de store
dyr, faktisk tværtimod. Al samværet med
hestene sker fra jorden. Et meget vigtigt
princip er, at ingen deltagere kommer til
at opleve sine grænser i forhold til hestene
overskredet” fortæller Inge Schoug Larsen.

Hurtig og kontant afregning
Men hvad er det hestene gør ved os, og
hvordan kan de hjælpe jer med at blive
bedre ledere? spørger jeg. “Da jeg først
havde overvundet respekten for det store
dyr. Det er jo i bund og grund en frygtindgydende stor bunke kød og muskler man
står overfor, oplevede jeg en glæde ved
denne her umiddelbare respons fra hestene. Man kan lære meget om sig selv. Jeg
havde faktisk ikke drømt om at jeg kunne
få det her store dyr til at gøre som jeg ville, men da det så lykkedes var der en
umiddelbar glæde ved succes. Det er hurtig og kontant afregning på hvad der virker. Man er helt nede på jorden man er på
når man er på og man er til stede sam-

men, det kan jeg godt lide”, fortæller en af deltagerne. “I det hele
taget tror jeg denne her metode
passer rigtig godt til vores team.
Det der med at kroppen kommer
på. Vi er meget ‘hands on’ men
vi er også dem der kan sidde og
være vældig kloge og teoretisere. Men når man står der i manegen så er der ikke noget man
kan gemme sig bag”.
Inge Schoug Larsen, der har beskæftiget sig med heste i hele sit liv, fortæller
hvad det er hestene kan og hvorfor hun
har valgt at kombinere sin psykologiske
praksis med interessen for og viden om
heste. “I hesteassisteret terapi eller coaching arbejder man ikke med det verbale
sprog men det sprog der er båret af kroppens bevægelser og energi. En energi, der
udspringer af vores indre liv, vores følelser,
tanker, intentioner, osv., men kommunikeres gennem vores kropslige handlinger og
tilstedeværelse. Heste er udstyret med
fintfølende sanser, der reagerer på selv
små signaler i omgivelserne. En hest, der
befinder sig i en flok, vil hele tiden have
opmærksomheden rettet mod bevægelser
i flokken, der fortæller om der er fare på
færde, eller alt ånder fred og ro. Når heste
er sammen med mennesker, vil de arbejde
på, at inkludere menneskene i deres flok.
Alt efter hvordan mennesket optræder i
situationen, kan denne opfattes af hesten
som leder, som én i flokken eller som én
uden for flokken. Dette er et af de vigtigste forhold, der gør det meningsfuldt og
meget effektivt at arbejde med hesteassisteret coaching og læring”, fortæller hun.

Hesten som et spejl

At give sin ledelse ‘krop’
Inge Schoug Larsen forklarer, at når ledere
bringes sammen med heste, giver det mulighed for at træne ledelsessproget. Mange er af den forestilling at ledelse først og
fremmest udøves via det verbale sprog.
Men det verbale sprog udgør kun en meget lille del af den samlede kommunikation. Langt den største del af vores kommunikation består af det non-verbale sprog
og kroppens signaler. Det er disse signaler
hestene responderer på. Træningen med
heste giver derfor en unik mulighed for at
blive bevidst om, hvordan den enkelte giver sin ledelse ‘krop’. Om der er overensstemmelse mellem dét, lederen ønsker at
kommunikere og dét, der faktisk kommunikeres. Om der er troværdighed og sikkerhed i den måde, lederen agerer på over
for sine medarbejdere. Hesten viser dette
meget tydeligt gennem sin måde at respondere på i situationen. På den måde
kan lederen øve sig på lederfærdigheder
her og nu, som det ellers kunne tage lang
tid at lære i det daglige.

Alt efter hvordan lederen agerer
sammen med hesten, kan hesten
vælge at følge lederens anvisninger
eller - hvis ikke det opleves sikkert
for hesten - den kan lade være. Her
spiller lederens nonverbale kommunikation og energi en meget stor rolle.
Nogle mennesker kan ved hjælp af
ganske små bevægelser og en afdæmpet energi dirigere hesten nøjagtig derhen, hvor den skal være. Hesten vælger
at følge lederen, fordi det er dens sikreste overlevelsesmulighed. Andre mennesker kan, trods store armbevægelser og
masser af ydre energi, ikke flytte hesten
en meter. Hesten aflæser måske denne
person som en utrænet leder, som det vil
være meget usikkert at følge. Hesten bliver herved et spejl på personens (lederens)
adfærd og kommunikation i situationen.

Dagens temaer
Et kursus i hesteassisteret lederudvikling
hos Inge Schoug Larsen tager altid afsæt i
et eller flere temaer, som er væsentlige for
ledergruppen at arbejde med. Det kan fx
handle om gruppens interne samarbejde,
om at lede forandringsprocesser, at motivere medarbejdere eller at omsætte værdier til ledelsesmæssig handling. Der udarbejdes altid både et fælles og et
individuelt arbejdsspørgsmål, som er de
spørgsmål den enkelte og gruppen ønsker
at blive klogere på gennem arbejdet med
hestene.
I løbet af dagen var der da også flere
temaer, der dukkede op for Kontiki skolens ledelsesteam. Nogle af dagens tema-
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er var blandt andet tydelighed, at give ledelsen retning, en opmærksomhed på
kropssprogets vigtighed og teamets roller
og positioner i forhold til hinanden. En af
deltagerne fortæller f.eks. at hun i forløbet blev bevidst om, hvor svært det er at
få sine tanker omsat til noget der bliver
tydeligt overfor andre. “Hvad er det man
udstråler, for hesten kan med det samme
mærke hvor meget du vil det her, det
handler også om samhørighed og om at
‘få flokken med sig’”, uddyber hun.

Tid til refleksion
Et par af deltagerne arbejdede personligt
med et ubehag ved at tage en pisk i hånden, eller i overført betydning tage lederskabet på sig, for som Inge Schoug Larsen
bemærkede, “pisken bruges aldrig til at
slå med, men alene til at forstærke et signal “. “Personligt har det med pisken optaget mig en del, hvorfor vil jeg ikke have
den magt med den pisk? Det pirrer mig
nok lidt. Jeg kunne godt tage det med
mig hjem at se pisken mere som en forlænget arm”, fortæller en af deltagerne
og en anden uddyber, “Jeg er begyndt at
reflektere over det med pisken i overført
forstand som et pædagogisk middel ikke
som afstraffelse, men mere som en forlænget arm. At nogle heste såvel som
mennesker kan have brug for en anden
ledelse eller en anden ledelsesstil, hvor
der er mere “nursing”, coaching, anerkendelse eller hvad man skal kalde det.
Det er spændende ikke nødvendigvis at
se det som noget negativt men bare at vi
jo er forskellige som mennesker og derfor
motiveres af forskellige ting”.
Ane Fabricius, der er leder af Kontiki
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Skolen og som med kurset havde som mål
at sammentømre sit ledelsesteam, beskriver sit udbytte af dagen sådan her: “Tydelighed har været et vigtigt begreb i dag, at
du skal tage tydeligheden og ledelsen på
dig. Mit mål som leder har været at sammentømre mit ledessesteam og se hvad
der sker hvis jeg ikke træder i karakter, det
har jeg fået et indblik i. Derudover syntes
jeg at vi i dag har lært, at kropssprog, attitude, plan, retning og en form for visualisering er rigtig vigtigt når man skal lede
andre. Men også at det kan være okay at
skifte retning og at følge sin flok. Når man
arbejder med heste får alt dette et kropsligt stærkt udtryk fordi hestene reagerer
her og nu.
Det har været et godt startskud på at
ryste teamet bedre sammen. Vi har også
set, at det kan være vigtigt at være opmærksomme på hvordan vi fordeler vores
roller. Hvis der f.eks. er en der går forrest,
hvilken rolle har de andre så? I dag har vi
fx set hvor vigtigt det er at de andre, som
ikke er i front også kender deres rolle.
Hesteassisteret ledelsescoaching - da
jeg hørte det først gang skal jeg indrøm-

me at jeg var en smule skeptisk, jeg tænkte hvad er det - kan man det? Men efter
at have møde Inge Schoug Larsen og hendes to islændere Rose og Byr og ikke
mindst talt med deltagerne fra Kontiki
Skolen, har jeg det mere sådan. Hvorfor
findes der ikke mere af det? For som en af
deltagerne udtrykte det, “der er ikke noget hokus pokus i det, det er helt lige til,
helt nede på jorden. Når du bliver konfronteret med hesten sker der noget, som
du ofte kan overføre direkte til dig selv,
dine relationer og din måde at kommunikere på”. Det er da spændende!
Inge Schoug Larsen: uddannet cand.
psych. og arbejder til daglig med organisationsudvikling, pædagogik, uddannelse,
undervisning, coaching og lederudvikling i
Schoug Psykologi & Pædagogik (www.
schoug.dk). Inge er tidligere konkurrencerytter og avler og er nuværende hygge- og
dressurrytter. Inge har beskæftiget sig
med heste i hele sit liv, og derfor har kombinationen af heste og psykologisk praksis
været et oplagt felt for hende at gå ind i.
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DLO inviterer til den årlige konference for/om Privatinstitutioner:

Markedsføring af
den Private Daginstitution
Få inspiration til, hvordan man tiltrækker forældre og børn –
og sikrer stabil drift og økonomi
Tirsdag den 9. juni 2015, kl. 9.30 – 15.45
Mødecenter Odense, Buchwaldsgade 48, 5000 Odense C.

Traditionen tro afholder DLO den årlige konference for og om Private daginstitutioner. I år sker det den 9. juni - og igen i Odense.
DLOs ”privatkonference” har i år ét gennemgående tema: Markedsføring. Eller rettere sagt; På konferencen gives der nogle forskellige bud på, hvordan man sikrer sig nok ”kunder i butikken”,
hvordan man skaber og formidler ”den gode historie” om sin institution, hvordan man optimalt gør sig synlig på nettet, hvordan
man håndterer pressen og hvordan man skaber en veldrevet og attraktiv privat daginstitution. – Alt sammen med det formål at sikre
stabil drift og god økonomi og på den måde fremtidssikrer institutionen.
I løbet af de første ti år med lovgivningen om Private Daginstitutioner har de fleste privatinstitutioner oplevet, at det gode ry og
rygte, og ”mund-til-mund-metoden” har været tilstrækkeligt til
at sikre kundegrundlaget. Men det er ikke altid nok. Derfor – og
fordi DLO har fået opfordringer til det – sætter vi på årets konference fokus på markedsføring.
I programmet præsenterer vi et par kompetente og professionelle
oplægsholdere med ekspertise indenfor branding, markedsføring, pressehåndtering og forretningsudvikling. Desuden er der
oplæg fra 3 ledere af privatinstitutioner, der hver på deres måde
har været med til at udvikle deres institutioner og derigennem
tiltrækker børn og forældre.

Oplægsholdere:
Vinni Zink Jakobsen, ejer og leder af de tre
private
daginstitutioner Evigglad, Skattekisten og Jungl
ehuset i
Horsens/Skanderborg
Marianne Fogelstrøm, leder af den private
daginstitution ”Børnehuset Lillekilde” i Valby
København.
Lars Steffen Jensen, cand.merc.(sol) og partn
er i virksomheden www.3xo.dk, der arbejder med
digital forretningsudvikling.
Jesper Laursen, uddannet journalist og direkt
ør for
Brandmovers og en af Danmarks førende
eksperter i ”content marketing”.
Gitte Bertelsen, leder af privatinstitutionen Event
yrhuset
i Fredericia
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Tilmelding og information:

Tilmelding foretages online på www.dlo.dk,
hvor programmet også kan ses i sin helhed. Tilmeldings
fristen er
den 4/6-15 (Men prøv alligevel, hvis du er sener
e ude).
Spørgsmål kan rettes til DLOs sekretariat, tlf.
70275520

