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Vi har nu taget hul på året 2019 med nye pædagogiske 
tiltag og fagpolitiske muligheder. Og muligheder har vi 
både skabt og udnyttet i året, der er gået, og den linje 
skal vi forsætte. Vi har blandt andet i 2018 endnu engang 
støttet op om kampen for fritidsinstitutionerne. Dette skete 
blandt andet ved et dialogmøde i fobu med politikere fra 
Københavns Kommune. Derudover blev Børne- og Unge-
området mange steder igen i år ramt af den kommunale 
sparekniv. Men det gik ikke stille for sig, og børnene 
formåede i 2018 at blive løftet endnu højere op på den 
politiske dagsorden. Således fylder ikke kun 
skoleområdet, men også dagtilbudsområdet nu på KL’s 
Børn og Unge Topmøde. 

I 2018-bakspejlet kan vi se tilbage på pædagogiske 
landvindinger og nysåede håb for det gode børneliv. 
I sommeren 2018 trådte den nye Dagtilbudslov i kraft. 
Arbejdet med denne og ikke mindst arbejdet med den 
nye styrkede pædagogiske læreplan har ikke blot fyldt 
meget i 2018, det vil også i fremtiden have en stor ind-
flydelse på institutionernes hverdag. Men allerede nu har 
institutionerne fået sat deres eget fingeraftryk på den nye 
styrkede læreplan, hvor børnenes perspektiv og legen er i 
centrum, og hvor høj pædagogisk faglighed er en for-
udsætning. Med den nye styrkede læreplan ønsker man 
at komme væk fra søjletænkningen i læreplanerne til et 
fokus, hvor temaer skal flyde mere sammen og udmønte 
sig i spændende læringsmiljøer. Derudover er der et nyt 
begreb ”science”, som institutionerne nu også skal til at 
undersøge, hvad betyder for dem. Fobu har derfor i 2018 
startet et samarbejde op med dygtige folk fra 
Københavns Professionshøjskole, hvor vi sidder i en 
gruppe med blandt andet ledere og folk fra Københavns 
Professions-højskole. Gruppen skal sammen udforme et 
projekt omkring ”science” med så mange institutioner 
som muligt. 

I 2019 vil vi fortsat arbejde for at støtte dagtilbuddene i 
arbejdet med den nye styrkede læreplan blandt andet 
med kurser i fobu akademi. Her vil der være fokus på leg 
og læring, dokumentation, evaluering, netværksledelse 
og organisering af læringsmiljøer.
Derudover vil fobu fremover spille en endnu mere aktiv 
rolle på den politiske scene, hvor vi i højere grad vil byde 

konstruktivt ind og bringe vores faglighed i spil i forhold til 
de politiske udspil.  
Selvom 2018 bød på løfter i flere politiske farver, og 
både børneminister Mai Mercado og Socialdemokratiets 
formand, Mette Frederiksen, rakte hånden frem mod 
børnene til BUPL’s 14. ordinære kongres, er der allerede 
nu igen varslet besparelser på daginstitutionsområdet. Vi 
skal sammen gøre alt, hvad vi kan for, at så mange af 
løfterne som muligt bliver indfriet. Det skal vi som 
paraplyorganisation blandt andet gøre ved at være 
dagsordenssættende og komme med forslag og 
alternativer understøttet af vores faglighed. Allerede nu 
har fobu i forhold til besparelserne i 2019 afholdt et 
dialogmøde med Børne- og Ungeudvalget i Københavns 
Kommune, hvor institutionerne fik præsenteret deres 
bekymringer over besparelserne. Derudover har fobu 
også forsøgt at sætte fokus på besparelserne ved blandt 
andet at udarbejde en komplet gennemgang af alle vores 
selvejende københavner institutioner, som viste en 
reducering på rengøringen på 25%. 

Der ligger stadig meget arbejde foran os i det kommende 
år, men vi kæmper sammen med vore medlemmer 
videre for at opnå resultater for børnene, for faget og for 
vores institutioner. 
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Det eksterne blik – fobus politiske arbejde
I fobu følger vi tæt de politiske dagsordener, der er på 
området både kommunalt og nationalt. Vi har derfor 
løbende været i dialog med forvaltninger og politikere i 
kommunerne både i forhold til konkrete sager og generelt 
i forhold til at forbedre rammevilkårene for både selv-
ejende og private dagtilbud.

Kontakter, samarbejdspartnere og netværk
Igen i år deltog fobu i KLs Børn og Unge Topmøde, som er 
et vigtigt sted at være repræsenteret, da det er på topmø-
det at årets politiske linjer lægges for Børn – og Unge-
området. Topmødet har fokus på hele 0-18 års området, 
der også berører de selvejende og private dagtilbud samt 
de selvejende fritidstilbud. I 2018 var temaet for topmødet 
”Dannelse, uddannelse og inddragelse af fremtidens 
borgere”. 
Et omdrejningspunkt for alle de fælles oplæg var i år, 
hvilke vilkår der er til stede i kommunerne for at danne og 
uddanne børn og unge. Her var der mellem de 
deltagende politikere – både nationalt og kommunalt – 
samt fra organisations- og forskersiden bred enighed om, 
at der er behov for mindre styring og mere plads til lokal 
ledelse – også selvom det var tydeligt, at det hos flere 
kommunale aktører var svært at frasige sig noget af 
styringen. Derudover var der i forhold til inddragelse en 
fælles forståelse for, at det er afgørende, at man i højere 
grad inddrager og samarbejder med dem, det hele 
handler om: Børn, unge og deres forældre skal have større 
mulighed for at deltage og bidrage aktivt. Den nye viden er 
blevet videreformidlet og omsat blandt andet gennem 
kurser i fobu akademi, i nyhedsbreve m.v. Derudover er 
den også blevet brugt til at støtte vores institutioner i 
udviklingen i retning af mere rum for decentral ledelse hos 
bestyrelser og ledelse samt større inddragelse af børn og 
forældre.
Efterfølgende har fobu haft en god og konstruktiv dialog 
med KL om, at skoleområdet fylder for meget. Dette har de 
lyttet til, og på KLs Børn og Unge Topmøde 2019 var der sat 
større fokus på dagtilbudsområdet.

Fobu deltog også i Folkemødet på Bornholm i 2018, som 
blandt andet bliver brugt til at skabe nye kontakter samt 
blive informeret om, hvad der rører sig politisk og i de  

andre organisationer. Der var på Folkemødet flere  
arrangementer om dagtilbudsområdet, hvor blandt andet 
både Tænketanken DEA, som fobu danner partnerskab 
med, og professionshøjskolerne afholdt spændende  
debatter om blandt andet forældresamarbejde, ude-
livspædagogik og pædagoguddannelsen. Fobu deltog i 
mange relevante debatter og har meldt sit kandidatur i et 
telt i 2019 sammen med andre selvejende organisationer.

Den 31. maj 2018 afholdt fobu et dialogmøde mellem 
Børn- og Ungeudvalget i Københavns Kommune og 
fritidshjemslederne. Mødet omhandlede 
fritidsinstitutionernes arbejde med at implementere 
fritidsstrukturen og 1:1 samarbejdet med skolelederne. På 
dagsordenen var emner som: Hvordan har 
fritidsinstitutionerne arbejdet med at implementere fritids-
reformen, og hvordan indgår de i og oplever 1:1 samarbej-
det med skolelederne? Mødet resulterede i en god dialog, 
hvor politikerne lyttede og var positive overfor det arbejde, 
der gøres og den fremtidige videreudvikling. I fobu regi var 
det også intentionen at få skabt en større kontakt til 
udvalget og borgmesteren samt skabe rammerne for, at 
institutionerne kunne videregive de gode erfaringer med 
1:1 samarbejdet til politikerne.

Fobu indgik i 2017 et partnerskab med Tænketanken 
DEA, som vi har valgt at fortsætte i 2018. Det betyder, at 
fobu er med til at sætte dagsordenen for de analyser, der 
udarbejdes på daginstitutions- og skoleområdet. Fobu har 
derfor også gratis adgang til oplæg i DEA og mulighed for 
at deltage i deres mange spændende videnssaloner. 
Tænketanken DEA er en non-profit tænketank, der 
uafhængigt af særinteresser arbejder for at bidrage til ud-
viklingen af et uddannelses-, forsknings- og innovations-
system. De arbejder for at styrke værdiskabelse og vækst 
ved at forbedre evidensgrundlaget for design og priori-
tering af tidlig indsats, uddannelse, forskning og 
innovation. Det gør de ved at kvalificere vidensgrundlaget 
for beslutningstagere og praktikere gennem 
vidensbaserede analyser, projekter og deltagelse i den 
offentlige debat. Som noget nyt er fobu repræsenteret i 
deres Dagtilbuds-netværk. Dette er et stærkt  netværk 
bestående af dygtige folk på dagtilbudsområdet 
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lige fra professorer til dagtilbudschefer. Netværkets  
væsentligste fokus er på nuværende tidspunkt, hvordan 
man får gjort Tidlig Indsats og de første 1000 dage i et 
barns liv til High Politics.

Det interne blik – intern udvikling, kurser,  
konferencer og netværk 
Sekretariatet 
Behovet i institutionerne ændrer sig i takt med forandrin-
ger i strukturer på området. Det skal fobu kunne matche 
både i forhold til systemer, ydelser og vores services 
generelt. Vi har derfor en løbende udvikling i gang for 
at sikre, at vi hele tiden fastholder og højner kvaliteten i 
vores arbejde. Her er det vigtigt, at vi i høj grad inddrager 
vores medlemmer og anvender medlemmernes viden i 
vores arbejde: Hvad er det, institutionerne har brug for, og 
hvordan ser hverdagen ud i dag- og fritidstilbud? Det er 
essentielt, at vi tilpasser vores ydelser, så de matcher det 
behov, som vores institutioner og medlemmer har. 

I 2018 og start 2019 skete der væsentlige ændringer i 
ledelsen i fobu, som blandt andet resulterede i et direktør-
skifte. 1. januar 2019 startede Henrik Vagner som direktør, 
men allerede inden da havde han i løbet af november og 
december nået at bruge en del tid i fobu. Henrik har en 
lang karriere som leder bag sig både i stat og kommune 
og har et godt kendskab til de ydelser, som fobu leverer. 
Han har desuden et rigtigt godt netværk både i ministe-
rierne og i en række kommuner, hvilket har stor betydning 
i forhold til ønsket fra bestyrelsens og institutionernes side 
omkring, at fobu fremover sætter ekstra fokus på den 
politiske vinkel. Ikke blot har Henrik et stort netværk, han 
er også stærk i kommunikationen med embedsmænd og 
politikere. 

Bestyrelsens fokus  
Bestyrelsen er sammensat af institutionsrepræsentanter 
og eksterne repræsentanter. Det giver en god og divers 
blanding af kompetencer og blik på, hvad der sker i  
institutionerne og på de udfordringer på området, fobu 
som paraplyorganisation skal medvirke til at håndtere. 
2018 har som tidligere nævnt på mange måder været et 
foranderligt år i fobu, men også et år hvor bestyrelsen har 

skarpnet blikket og rettet fokus på, at bestyrelsen fremad-
rettet skal indtage en mere aktiv og synlig rolle i forhold til 
det politiske arbejde i kommuner, interesseorganisationer 
m.v. Bestyrelsen vil desuden fremover - i tæt og 
udviklende samarbejde med direktør og sekretariat - 
arbejde på at komme mere i dialog med institutionerne 
og være mere synlige for medlemmerne.

Fobu akademi
Gennem hele 2018 havde vi i fobu akademi en bred vifte 
af forskellige kurser til både bestyrelsesmedlemmer,  
ledere, pædagoger og medhjælpere. Kurserne er 
målrettet medlemsinstitutionerne, og mange er gratis for 
medlemmer. Kurserne er også åbne for ikke medlems-
institutioner, dog mod betaling. 
Der skabes i fobu en rød tråd mellem KL’s topmøde, 
temaet på årsmødet, emnerne i medlemsbladene samt 
kurserne i fobu akademi. I 2018 var det den nye styrkede 
pædagogiske læreplan, som blev den røde tråd for aktivi-
teterne i fobu. Den nye læreplan sætter fokus på faglig  
ledelse som omdrejningspunkt for det pædagogiske  
arbejde med læringsmiljøer af høj kvalitet samt opbyg-
ning af en evalueringskultur. På kurserne blev emner og 
metoder såsom faglig ledelse, læringsmiljø og  
evalueringskultur foldet ud af fobus konsulenter, så 
kursusdeltagerne både fik dem præsenteret og 
bearbejdet. 

I 2019 vil vi opprioritere arbejdet med fobu akademi 
endnu mere. Der er blevet sat flere midler af til det, og der 
vil blandt andet komme flere kurser, som er 
landsdækkende. Et af de nye tiltag i fobu akademe i 2019 
er for eksempel, at der både i København og i Svendborg 
vil blive udbudt gratis førstehjælpskurser. 

Vi vil opfordre til, at endnu flere institutioner orienterer sig 
om kursustilbuddene fremover, og vi ser gerne flere  
ledere komme til de ledermøder, der er på tværs af 0-10 
års området og på tværs af kommunegrænser. Det er en 
god mulighed for at møde lederkolleger fra andre 
institutioner og kommuner og derigennem dele erfaringer 
og drøfte de temaer, der sættes på dagsordenen af både 
fobu og lederne.
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Netværkskonference
Som led i fobus netværksudvikling afholdt fobu den 24. 
januar 2018 en netværkskonference, som skulle give 
institutionerne både inspiration og konkrete redskaber til 
deres videre netværksudvikling. Til konferencen havde 
fobu inviteret organisationskonsulent Nanna Munk, som 
er specialist i ledelse og netværk, og som gennem oplæg 
og refleksion gav inspiration til netværksarbejdet. Der blev 
her både lagt vægt på netværkenes muligheder som for 
eksempel faglige fællesskaber og relationsskabende 
samt på den praktiske proces i et ledernetværk herunder 
metoder, indhold m.v. Der var stor tilslutning til dagen, og 
tilbagemeldingerne var, at man ønskede mere af dette. 

Fobus forældretilfredshedsundersøgelse
I forlængelse af arbejdet med netværksudviklingen 
udviklede fobu et redskab til målingen af forældretilfreds-
hed. Undersøgelsen satte fokus på forældresamarbejdet 
igennem spørgsmål omkring forældrenes tilfredshed med 
institutionen, deres eget engagement m.v., og undersø-
gelsen kunne anvendes af både dag- og fritidstilbud i og 
uden for fobu. Igennem undersøgelsen kunne institu-
tionerne få en overordnet indsigt i, hvordan forældrene 
oplevede dag- og/eller fritidstilbuddet og ud fra denne 
styrke forældresamarbejdet samt skabe baggrund for 
den videre udvikling i institutionerne.

Redskabet gav både mulighed for at anvende det 
spørgeskema, som fobu havde udarbejdet, men derud-
over var der også institutioner, som tog udgangspunkt i 
spørgeskemaet og ud fra dette udfærdigede deres egen 
forældretilfredshedsundersøgelse, som var mere målrettet 
institutionen. 

Børnenes Grundlovsdag
Børnenes Grundlovsdag blev i 2018 fejret for 23. gang 
over hele landet på skoler og i dagtilbud. Hvert år er der 
fokus på et særligt tema, der handler om børns rettig- 
heder med udgangspunkt i FNs Børnekonvention, og 
dette år var temaet ”Børns ret til leg og fællesskab”. Fobu 
var aktiv i både planlægningen og afholdelsen af 
Børnenes Grundlovsdag. Sammen med fobu institutio-

nerne Fru Hedevig Baggers Børnehave og den integre-
rede institution Stenurten besøgte de Christiansborg, som 
børnene hurtigt fik indtaget med sæbebobler, smil og leg.

På Christiansborg var politikerne Lotte Rod, Morten Øster-
gaard, Pernille Skipper og Uffe Elbæk blandt andet mødt 
op for at gå i dialog med børnene omkring, hvad det for 
dem ville sige ”at have det godt”. Der var en god dialog, 
og politikerne viste oprigtig interesse og kunne ikke lade 
være med at trække på smilebåndet, da børnene fortalte, 
”at de havde det godt, når der var fred i verden og om 
fredagen, når der var fredagsslik”. 

Til slut blev Børnenes Grundlovsbog overrakt til Det 
Tværpolitiske Børnenetværk. Bogen vil fremadrettet stå på 
Christiansborg og hvert år blive suppleret med børnenes 
tanker og ønsker om det gode børneliv. 

Nye medlemmer
I det forløbne år har det været vores store glæde at kunne 
byde velkommen til en række nye medlemmer i fobu: 

• Børnegården i Sundby Abildgården og Ønskeøen
• Børnehuset SAFA
• Børnehuset Smølferne
• Fritidsinstitutionen Ved Den Classenske Legatskole
• Lønneberg
• Troldehulen
• Vuggestuen Villa Kulla

Derudover er vi nu også i den heldige situation, at vi har 
fået en institution i administration i en kommune, hvor 
vi ikke tidligere har været repræsenteret: Herlev. Selvom 
for eksempel regnskabsregler og andre formelle regler 
varierer kommunerne imellem, oplever vi, at vi kan tage 
gode erfaringer fra en kommune og præsentere dem 
for forvaltningen i en anden kommune. Det har været en 
spændende og positiv proces, som vi håber, at vi får flere 
af i fremtiden. 
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Større politisk fokus
Det er bestyrelsens ønske, at fobu fremadrettet har et 
større politisk fokus, og at vi – ofte sammen med de 
øvrige paraplyorganisationer – sætter selvejende og 
private institutioner positivt på den politiske dagsorden.  
Vi skal fortsat bringe vores faglighed i spil på den politiske 
scene blandt andet, hvad angår selvejets og de  
privates værdi for kommunerne og udviklingen på om-
rådet indenfor organisering, ledelse og pædagogik. Og 
det vel at mærke både på nationalt plan men også mere 
lokalt i forhold til kontinuerligt at opretholde samt skabe 
en aktiv dialog med de kommuner, hvor fobu har med-
lemsinstitutioner. Fobu er allerede i dag repræsenteret i 
en række statslige nævn blandt andet i følge- 
gruppen for dagtilbudsområdet i Socialstyrelsen, ligesom 
vi fremover vil arbejde på at få et endnu tættere sam- 
arbejde med blandt andet Selveje.dk. Vi har allerede et 
godt samarbejde med Børne- og Socialministeriet blandt 
andet via de høringssvar på ny lovgivning mv., som fobu 
afgiver, men også fordi fobu sidder i netværker og har 
gode kontakter. Dette samarbejde vil vi gøre endnu stær-
kere og benytte os af den fordel, at vi på grund af sam- 
arbejdet med kommunerne kender praksis og resulta-
terne af den lovgivning, der besluttes på Christiansborg. 

Det daglige samarbejde
Fobu har i 2018 arbejdet en del med vores netværk, og 
det arbejde vil vi opprioritere i 2019. Mindre budgetter 
og stadig større krav til kvalitet og dokumentation af den 
pædagogiske praksis kan være krævende at leve op til 
for den enkelte institution. Men ved at dele kompetencer 
på tværs af dagtilbud kan man i et fællesskab udvikle 
nye kompetencer i de enkelte institutioner. Der findes 
rigtig mange gode erfaringer og værdifuld viden ude i 
vores medlemsinstitutioner, som vi kan blive endnu bedre 
til at få glæde af på tværs i fobu. Det er derfor vigtigt at 
formidle de gode historier om dannelsesprocesser, det 
pædagogiske arbejde og nye tiltag i de enkelte dag- og 
fritidstilbud ikke blot til politikerne, men i ligeså høj grad 
også til de andre institutioner. 

Som det er blevet beskrevet tidligere, har der i 2018  
allerede været et stort arbejde i gang i mange institutioner 

i forhold til, hvordan de nye krav og intentioner i dagtil-
budsloven og den nye styrkede pædagogiske læreplan 
skal integreres i den daglige og pædagogiske praksis. Vi 
vil i 2019 forsætte med at støtte dagtilbuddene i arbejdet 
blandt andet med kurser som for eksempel ”Arbejdende 
workshops: I gang med den styrkede pædagogiske 
læreplan”, strukturering af evalueringer og organisering af 
læringsmiljøer. 

Fobu vil i 2019 arbejde endnu mere målrettet for at yde 
god service til vores medlemmer både inden for det en-
kelte fagområde som for eksempel regnskab, løn og jura 
– men også på tværs af fagområderne, så institutionen
får den bedste løsning.
Vi skal sørge for, at vi altid er fremtidssikrede. Det vil
sige, at vi, i fobu, hele tiden skal være klar til at reagere
på de tendenser, som rører sig både nationalt - politisk
og i samfundet, men også lokalt. Lokalt skal vi fortsat
opretholde vores store kendskab til institutionerne, så vi
derigennem kan hjælpe med at spotte nogle af behovene
derude.

Fobus bestyrelse og sekretariat ser frem til det politiske og 
daglige samarbejde med jer i 2019 og til samarbejdet om 
at løfte den fælles opgave for at sikre det gode børne- og 
ungeliv. 
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Konferencen
Fredag den 03. maj 2019

Tema:  
Ledelse og trivsel i dagtilbud

Dette års konference tager afsæt i at udforske, hvordan selvejende og private dagtilbudsledere oplever at skulle hånd-
tere ledelse i en ofte meget travl og kompleks hverdag med mange krav, udfordringer og dilemmaer. På den ene side 
er ledere inden for det pædagogiske praksisfelt ofte drevet af engagement, energi og en stor glæde ved at varetage 
ledelse af personale, børn og forældre. På den anden side vokser kravene hele tiden til ledere, daginstitutioner og det 
pædagogiske personales kompetencer – og netop i dette spændingsfelt skal dagtilbudsledere ”gøre faglig ledelse” i 
hverdagens pædagogiske praksis. Derudover skal den faglige ledelse også sætte rammen for børnenes trivsel, udvik-
ling og læring. Hvordan gøres dette bedst i blandt andet samarbejde med forældrene?

Praktisk information
Konferencen starter kl. 9:30 med morgenkaffe. Selve programmet starter kl. 10:00 og slutter kl. 17:00. Frem til aftenens 
program med middag m.m., der starter kl. 19:00, vil der være rig mulighed for at netværke, gå en tur, indkvartere sig på 
værelset, hvile sig eller reflektere over dagens input og meget mere. 

Find programdetaljer for konferencen på www.fobu.dk.

Oplægsholdere på konferencen:

• Faglig ledelse
Maybritt Larsson, leder af Barnets Hus Amerikavej

• Børns opvækst og trivsel
Grevinde Alexandra, protektor for fobu

• Ledelse og lederne i dagtilbud
Kirsten Elisa Petersen, Aarhus Universitet

• Samarbejdet om børns trivsel
Anja Marschall, Københavns Professionshøjskole

• Paneldebat
Anja Marschall, Kirsten Elisa Petersen, Maybritt
Larsson
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Repræsentantskabsmødet
Lørdag den 04. maj 2019

Tema:
Ledelse og trivsel 

Repræsentantskabsmødet er fobus højeste myndighed. Det er her, vi mødes for at tale om det forgangne år og årene, 
der kommer. Hvor er vi på vej hen, og hvad er mulighederne?

Programmet er fastsat i tidsrummet fra kl. 09:00-12:00 med efterfølgende sandwich to-go. Programmet er jf. vedtæg-
terne som angivet nedenfor. Udover det formelle program vil vi på dette års repræsentantskabsmøde sætte fokus på 
dialog og inddragelse af fobus medlemsinstitutioner.

DAGSORDEN  

1. Valg af dirigent
2. Beretning
3. Nye medlemmer og udtrådte medlemmer
4. Regnskabsaflæggelse ved kassereren
5. Budgetforslag og fastlæggelse af næste års

kontingent
6. Behandling af indkomne forslag
7. Valg til bestyrelsen jf. § 7, stk. 1
8. Valg af suppleanter jf. § 7, stk. 1
9. Præsentation af evt. ildsjæle og fyrtårne jf. § 7,

stk. 2
10. Valg af ekstern revisor
11. Eventuelt

Repræsentantskabsmødet slutter ca. kl. 12:00.

Som annonceret i fobu nyhedsbreve skal forslag til 
dagsordenens punkt 6, 7, 8, 9 og 10 sendes til  
bestyrelsesformand Ida Balling på info@fobu.dk 
senest den 10. april 2019.

Nuværende bestyrelsesmedlemmer:

• Ida Balling, formand
• Jens Pheiffer, næstformand og kasserer
• Lene Daugaard, bestyrelsesmedlem
• Merete Grave, lederrepræsentant
• Jan Linneberg, lederrepræsentant
• Bettina Stryhn, lederrepræsentant
• Susan Mellin, leder suppleant
• Maiken Grønvall, ildsjæl

På valg til bestyrelsen:
Medlemmer

• Lene Daugaard (Villig til genvalg)
• Merete Grave (Villig til genvalg)

Suppleanter
• Susan Mellin (Villig til genvalg)
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Tak til alle engagerede kræfter
Først og fremmest et stort tak til alle vores medlemsinstitu-
tioner: Til ledere, frivillige i bestyrelserne og til med- 
arbejderne. Det er et stort og vigtigt arbejde, som I 
udfører, og vi er stolte af at kunne bakke jer op. I en travl 
og hektisk hverdag er vi glade for, at I tager jer tid til at 
arbejde sammen med os, åbne jeres institutioner op, når 
vi kommer på besøg, og I flittigt deltager i debatter,  
arrangementer, kurser og årsmøder. Sammen kan vi  
skabe de bedste vilkår for børnene og vedholde at 
kæmpe for udviklingen af det gode børneliv. 

Tak til fobus mange aktører, som politikere og embeds-
mænd, der spiller en vigtig rolle for vores arbejde og til 
alle kommuner, hvor der er fobu tilknyttede institutioner, 
som vi derfor samarbejder med. Det er vores ambition, at 
vi i det kommende år vil arbejde for at forstærke sam- 
arbejdet til alle kommuner – uanset geografi. Det er vig-
tigt, at vi har en god og tæt dialog med det politiske  
niveau i alle medlemskommunerne, så vi har en føling 
med, hvad der sker politisk i den enkelte kommune, for at 
vi kan understøtte institutionen bedst muligt. Det er vores 
oplevelse, at kommunerne gerne vil i dialog med  
brugerne og samarbejdspartnerne, og derfor ser vi frem 
til et endnu tættere samarbejde med disse i 2019 og frem. 

Et tak skal også lyde til vores samarbejdspartnere i Selveje 
Danmark, Tænketanken DEA og i de øvrige paraply-
organisationer: Danske Daginstitutioner, Børneringen og 
Spia samt til vores samarbejdspartnere i forhold til mere 
driftsrelaterede områder.
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