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Vi skal skabe hele mennesker
2016 i fobu har på mange måder været et år, hvor vi har 
haft stort fokus og brugt megen tid på administrative 
opgaver, særligt i forhold implementeringen af struktur-
reformer i København. Det er ikke kun i fobu, men også 
på dagtilbuds- og fritidsområdet, ja faktisk hele uddan-
nelsesområdet som helhed. Trods gode intentioner fra 
kommunerne om at drøfte visioner og formål på området, 
så drukner fokus istedet i, hvad rektor Stefan Hermann fra 
Professionshøjskolen Metropol kalder en ’Politisk - Admini-
strativ Position’, der står i modsætning til en ’Pædagogisk 
Position’. 

Ovenstående står lidt i modsætning til, at området har 
fået en langt større betydning gennem de sidste 20 år. 
Både med øget politisk opmærksomhed i forhold til, hvor 
området skal bevæge sig hen og med fokus på, hvad 
meningen med det er. Men der har været en stigende 
tendens til målstyring. Så måske vi glemmer formålet, 
mens vi løber vi efter målene? Nemlig at skabe hele men-
nesker.

Dannelse i en teknologisk tidsalder
Den teknologiske udvikling og de globale forandringer 
har ændret vores livsvilkår radikalt, særligt inden for de 
seneste 10-15 år. Det gør det svært at forudsige, hvilke 
livsbetingelser vi og vores børn kommer til at leve under 
om bare 10 år. Udviklingen har på mange måder bragt os 
goder på alle livsområder. Det har ledt os til opfattelsen 
af, at vi også bliver bedre og lykkelige mennesker, og at vi 
udvikler vores empati for andre og bliver mere dannede. 
Det er imidlertid en sammenblanding af samfundsudvik-
lingen og den menneskelige personlige udvikling. Dermed 
glemmer vi den uomgængelige kendsgerning, at de 
grundlæggende menneskelige værdier og kompetencer 
som etik, moral, empati og almen dannelse, skal læres 
separat.

Børns læring skal derfor ikke blot sigte mod, at de tilpas-
ses den teknologiske udvikling gennem kompetencer og 
intellektuelle færdigheder. Børn skal hjælpes til at blive 
hele mennesker med kognitive og følelsesmæssige fær-
digheder, og med respekt for andre og deres omgivelser.

Det sker blandt andet, når pædagoger arbejder i fælles-
skab om opgaven og er tydelige allerede fra vuggestuen, 
så børnene lærer at have empati over for andre. Børn er 
født med evnen til at have medfølelse, og det skal stimu-
leres ved, at de bliver bevidste om deres egne følelser og 
adfærd, og i at leve sig ind i andres følelser og perspekti-
ver. Tilknytning, implicit læring og hukommelse er centrale 
vidensområder, og det er afgørende, ifølge psykolog Jens 
Hardy Sørensen, at de voksne i afgrænsede og strukture-
rede interaktioner er sikre tilknytningsfigurer for børnene. 
Særligt for udsatte børn er det ekstra vigtigt, at de kom-
petencer er tilstede i institutionerne. For trods ambitioner 
om at nedbryde den negative sociale arv og give alle 
børn lige muligheder, så viser flere undersøgelser, fx ifølge 
Rasmus Landersø på KL’s Børn & Unge Topmøde 2017, at 
det ikke lykkes i tilstrækkelig grad. 

I institutionerne skal børn og unges dømmekraft udvik-
les – deres sans mellem for meget og for lidt, mellem 
rigtigt og forkert, mellem væsentligt og uvæsentligt. Det 
skal ske gennem en vise-, gøre- og fortællekultur. Vi kan 
ikke via snak og bøger lære dem om disse relationelle 
færdigheder. De skal trænes i en sikker tilknyttet relation. 
Da dannelse er en proces og ikke et færdigt produkt, er 
dag- og fritidstilbud en meget vigtig del af børn og unges 
dannelsesproces, der sætter dem i stand til at se sig selv 
som en del af vigtige fællesskaber. 

Lad os huske formålet
Vi skal altså ’tilbage’ og styre efter formål, og derefter 
omsætte formålet i mål og pædagogisk praksis. Ellers risi-
kerer vi at skylle livsoplysningen og fortællingerne ud med 
badevandet, som ellers skal være i læringsrummene for 
at give børn og unge selvindsigt og duelighed til at mestre 
livet i en kompleks nutid og foranderlig fremtid. 

Det er en fælles og vigtig opgave, som medvirker til, at 
vi kan styrke sproget i forhold til den ’Politisk - Admini-
strative Position’ og sætte de vigtige drøftelser om det 
gode børne- og ungeliv endnu mere på dagsordenerne i 
kommunerne. Det skal gøres med det særlige selveje- og 
privat institutionsperspektiv, hvor stor forældreinddragelse 
i fokus.



Billede



Billede



Året der gik



11

Det politiske arbejde
I fobu har vi fulgt de politiske dagsordener på områ-
det både lokalt og nationalt. Vi har været i dialog med 
forvaltninger og politikere i kommunerne for at formidle 
kvaliteter i selvejekonstruktionen, og for at være med til 
at sikre de bedste rammevilkår for både selvejende og 
private institutioner. Derudover har vi i høringssvar og til 
møder i forvaltningerne fortsat formidlet vigtigheden af, at 
styringstilgangen udvides, så den ikke kun omfatter struk-
tur og økonomi, men også har fokus på kvalitet i kerneop-
gaven ud fra såvel et børne- som forældreperspektiv. 

I alle de kommuner, hvor vi har fobu administrerede 
institutioner, er vi i løbende kontakt med både politikere 
og forvaltningerne, som vi samarbejder med. Hvidovre 
Kommune varslede i slutningen af 2016, at de ville hjem-
tage administrationen fra de selvejende dagtilbud med 
virkning fra start af 2017. I den sag samarbejder para-
plyorganisationerne og de selvejende dagtilbud om at få 
sagen landet med respekt for de selvejende dagtilbuds 
lovmæssige ret til at have deres administration eksternt 
fra kommunen. 

Vi afventer en snarlig fremsættelse af lovforslag om skat-
tefritagelse på de af de private dagtilbud, som er selvejen-
de fonde og nonprofit (dvs. private institutioner som ikke 
er A/S, I/S, Aps eller enkeltmandsvirksomhed). I efteråret 
2016 har vi i fobu rettet henvendelse til det daværende 
Børne- og Uddannelsesudvalg og Skatteudvalget om 
sagen. Vi har samarbejdet med de øvrige paraplyorgani-
sationer og DLO om en konkret sag, og fælles finansieret 
advokathonorar til at køre sagen i Skatteankenævnet. 

Også på den børnepolitiske dagsorden er fobu aktiv og 
vi har i 2016 opnået at blive selvstændig høringspart i 
alle sager, der bliver sendt i høring på dagtilbudsområ-
det. Endnu engang flyttede børneområdet ministerielt 
tilhørsforhold, og med etableringen af Børne- og Social-
ministeriet tiltrådte Mai Mercado (K), som ny minister på 
området. Vi fortsætter med at skabe kontakt til ministeriet, 
det tilhørende dagtilbudskontor og børneordførere for at 
sætte rammevilkårene for selvejende og privat dagtilbud 
på dagsordenen.  

Ressourcekrævende strukturreformer 
Efter lang tids forarbejde blev 2016 året for implemente-
ring af fritidsstrukturen i København. Som en konsekvens 
deraf, betød det også opbrud og etablering af nye net-
værk på hele 0-18 års området. Trods den lange forbe-
redelsestid fra kommunens side, har det særligt for de 
selvejende institutioner, som skulle virksomhedsoverdra-
ges, desværre samstemmende lydt, at det var alt andet 
end en velfungerende proces. 

Overgangen pr. 1. august, med afslutning af regnskaber 
på de gamle og etablering af de nye fritidsinstitutioner, 
har været meget ressourcekrævende både for institu-
tionerne og i fobu. Særligt fordi mange administrative 
forhold fra kommunens side har været meget uklare i pro-
cessen, fx i forhold til virksomhedsoverdragelser, forskelli-
ge afregningsmetoder, fremtidige børnetal, bevillinger osv. 
Vi har udover at forsøge at få klarhed over ovenstående, 
særligt ydet hjælp til udarbejdelsen af nye vedtægter, 
driftsoverenskomster og fremtidig organisering. 

Ny bestyrelsesformand – nye roller 
Efter foreningens formand Peter Birch gennem en del år 
gav stafetten videre, har vores nuværende formand Ida 
Balling ledet bestyrelsen i fobu gennem det sidste år. 
Bestyrelsen arbejder støt og roligt med at få det fodfæste, 
der er nødvendigt for at fastholde vores DNA som para-
plyorganisation for selvejende og private institutioner. Vi 
står fortsat fast på de gode værdier i forhold til børnene, 
og sætter hele tiden vores værdier i relation til det om-
kringliggende samfund. 

Bestyrelsen er sammensat af såvel institutionsrepræsen-
tanter som udefrakommende medlemmer med andre 
kompetencer, erfaringer og netværk. Derfor får vi ved 
hvert møde en ”temperaturmåling” på, hvad der sker 
i den enkeltes faglige liv. Det giver os mulighed for at 
forholde os til de ting, vi som paraplyorganisation er oppe 
imod. Vi er særligt optaget af, hvordan vores organisation 
får samarbejde og samskabelse til at fungere optimalt, så 
vi hele tiden er med fremme og parate til de udfordringer 
– og den modstand – vi møder på selvejets vegne.
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Eksterne forandringer fordrer intern tilpasning og 
udvikling
Når der sker forandringer i strukturerne på området, så 
ændrer institutionernes behov sig også. Det sker i forhold 
til vores systemer, ydelser og service. I fobu udvikler vi os
løbende, og i slut 2016 gik vi ind i testfasen af en mere 
fleksibel udgave af økonomistyringsredskabet. Der er fort-
sat flere funktioner i lønsystemet, der er under udvikling. 

I sekretariatet er vi blevet flere og det giver os mulighed 
for at imødekomme en øget efterspørgsel fra institutio-
nerne om hjælp og rådgivning. Det kræver dog også et 
fortsat fokus på vores interne videreudvikling blandt andet 
med behov for at styrke samspillet mellem de enkelte 
afdelinger og tættere sammenhæng i systemudviklingen. 
I medio 2016 blev der derfor etableret en ny ledelsesstruk-
tur i sekretariatet med HR-chef Marianne Larsen, IT- og 
Regnskabschef Heine Frost Bøgsted og direktør Anders 
Zorck. Således kan vi bedst muligt udvikle vores service til 
jer i institutionerne og imødekomme de udfordringer, der 
er på området.    

Med udgangspunkt i en nødvendig varme- og arbejds-
klimaforbedring gennemgik også vores kontorer en 
”omstrukturering” i 2016. Efter ombygningen er lokalerne 
nu meget lysere med de nye glaspartier. Samtidig er der 
kommet fjernvarme, bedre udnyttelse af pladsen og god 
fordeling af medarbejdere. Det betyder meget i hverda-
gen, at lokalerne har bedre lys, lyd, varme mv.  

Stærke institutionsfællesskaber – nye netværk 
Størsteparten af fobus tilknyttede institutioner var en del 
af udviklingen af den netværksbaserede ledelsesmodel, 
som blev udviklet i finanslovsprojektet fra 2011-2015. I 
projektet var lederne på uddannelse i netværksdannelse, 
og formulerede deres ønsker og mål for samarbejdet i 
netværkene. Som nævnt blev der i 2016 i Københavns 
Kommune nedsat helt nye netværk i forbindelse med fri-
tidsstrukturen, hvilket kom centralt fra. Netværkene er me-
get større end tidligere. Nu med op til over 10 institutioner, 
og på tværs af tidligere selvejende netværk. Dermed er de 
fleste netværk sat tilbage til start og med meget forskelligt 
udgangspunkt, da der ikke, fra alle selvejeaktørers side, 

har været sat fokus på at støtte netværksdannelsen. 
 
Det har derfor været en kæmpe opgave for institutio-
nerne, at redefinere sig selv i nye samarbejder, på tværs 
af mange flere institutioner og ikke mindst med forskelligt 
afsæt til netværkstanken. De har skullet finde ud af, om 
der var enighed om værdien af at være en del af et større 
fællesskab, som man er i netværksmodellen. Det kræver 
mod og vilje at involvere sig i hinanden. Derudover kræver 
det tilvænning med nye aktører i netværkene, der skal 
definere og forpligte sig til det konkrete indhold i samar-
bejdet med de øvrige institutioner i de enkelte netværk. 

Selvom de selvejende netværk blev nedsat på ny i Køben-
havn i 2016, så er der ikke lang tid til at Børne- og Ung-
domsforvaltningen evaluerer på, om netværkene fungerer 
tilfredsstillende. Det sætter hele selvejet under tidspres. I 
fobu fortsætter vi med at støtte alle vores tilknyttede insti-
tutioner på tværs af kommunegrænser i at agere bedst 
muligt i de stærke institutionsfællesskaber. I 2016 har vi 
afholdt møder og udarbejdet udkast til netværkskontrak-
ter, forretningsordener og ledelsesprofiler i et selvejeper-
spektiv til støtte og inspiration for institutionerne.

I netværket for de private institutioner har der været stor 
aktivitet og mange gode drøftelser, blandt andet om stil-
lingsprofiler, daginstitutionspolitikker, leg og læring samt 
faglig ledelse.

fobu akademi
2016 har budt på et bredt udbud af forskellige kurser til 
bestyrelsesmedlemmer, ledere, pædagoger og medhjæl-
pere og til såvel medlemsinstitutioner og eksterne interes-
serede. Kurserne relaterer sig til emner og artikler i fobu 
medlemsbladet, så der er sammenhæng mellem bladets 
indhold, metoder og eksempler fra udvalgte artikler og 
det der bliver foldet ud, præsenteret og bearbejdet i fobu 
akademi. 

Som et nyt tiltag har vi i 2. halvår tilbudt kurser i temaræk-
ker om fx forældresamarbejde, så der kommer mere 
substans og opfølgende indhold ind i kurserne. Ligeledes 
har vi afholdt workshops både i København og Århus 
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om arbejdet med revision af den eksisterende pæda-
gogiske læreplan, hvor aktive ledere og pædagogiske 
praktikere fra de forskellige institutioner har bidraget med 
gode erfaringer og vidensdeling. Tilbagemeldingerne på 
temarækken og workshops har været positive, og derfor 
udvikler vi formen yderligere i de kommende kursustilbud 
fobu akademi.

I akademiet er der også fokus på praksis, så der fx er 
indlagt dage med mulighed for at afprøve de teoretiske 
redskaber i praksis mellem de to kursusdage, hvorefter 
man følger op på det i akademiet. På den måde har vi 
skabt mere dybde og sammenhæng mellem teori, praksis 
og implementering på kurserne. Det betyder også, at det 
ikke kun er de enkelte deltagere der får et udbytte, men 
også de respektive institutioner får input via de opgaver, 
deltagerne arbejder med. 

Vi får meget positive evalueringer på vores kurser i 
fobu akademi, men vi savner dog stadig, at endnu flere 
institutioner orienterer sig om og benytter sig af kursustil-
buddene. Vi oplever nemlig, at det eksisterende indhold i 
kurserne bliver efterlyst. 

Revision af de pædagogiske læreplaner
I starten af 2016 satte ministeriet fokus på revision af de 
pædagogiske læreplaner, som alle dagtilbud skal følge, 
siden de blev indført i 2004. Der blev i starten af året 
nedsat et Kvalitetsforum med udvalgte repræsentanter og 
eksperter inden for børneområdet.

Sammen med ministeren har de, med henblik på at revi-
dere og nytænke den pædagogiske læreplan, brainstor-
met på den nuværende læreplans implementering, effekt 
og betydning siden indførelsen. Kvalitetsforum blev afløst 
af en nedsat Mastergruppe med yderligere ekspertind-
dragelse, der kort før sommerferien udgav ”Master for en 
styrket pædagogisk læreplan”. Den udgør selve funda-
mentet og de værdifulde overvejelser om læreplanens 
virke. 

Henover sommeren og det tidlige efterår fik seks arbejds-
grupper, med fokus på forskellige temaer, til opgave at 

bearbejde Mastergruppens rapport. Sammen gav de 
ministeren et bud på en ny styrket pædagogisk lære-
plans indhold med udgangspunkt i de seks temaer. 
Arbejdsgrupperne består af udvalgte konsulenter, ledere, 
professorer, praktikere m.fl. inden for dagtilbudsområdet. 
Heriblandt er fobus pædagogiske konsulent Dorthe Fil-
tenborg Merot, som indgik i arbejdsgruppen om kulturelle 
udtryksformer og værdier.

Gennem hele året har fobu fulgt processen og formidlet 
input, sammenfatninger, rapporter, skrivelser, oplæg m.m. 
på vores hjemmeside og der er afholdt flere workshops 
om læreplanstemaerne og mastergruppens anbefalinger. 
Arbejdet for Master- og arbejdsgrupperne er nu færdigt, 
og Børne- og Socialminister Mai Mercado er positiv over-
for arbejdsgruppernes forslag. Det forventes, at der bliver 
stillet lovforslag i løbet af 2017 med høring og efterfølgen-
de sigte på endelig vedtagelse af en ny styrket pædago-
gisk læreplan i Folketinget. I fobu følger vi fortsat arbejdet 
tæt og holder vores medlemsinstitutioner opdateret om 
udviklingen. 

Børnenes Grundlovsdag 2016
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Børnenes Grundlovsdag er en tilbagevendende begiven-
hed, som i 2016 blev fejret for 21. gang. 2016 var også 
det 25. jubilæumsår for Danmarks underskrivning på 
FN’s Børnekonvention. fobu er som den eneste paraply-
organisation dybt involveret i Børnenes Grundlovsdag, da 
vores pædagogiske konsulent, Dorthe Filtenborg Merot, 
er repræsentant for fobu i styre- og arbejdsgruppen bag 
Børnenes Grundlovsdag. Hvert år har Børnenes Grund-
lovsdag et tema som omdrejningspunkt, og i 2016 var 
temaet ”Børns Rettigheder”. 

Dagen blev fejret i vuggestuer, børnehaver, integrerede 
institutioner, fritidshjem, på skoler osv. landet over. I Hans 
Tavsens Park, hvor ca. 900 børn i alle aldre og ca. 200 
pædagogiske voksne deltog, stod fobu for en Rettigheds-
café, hvor børnene talte om rettigheder. Deres udtalelser 
blev skrevet ned på små sedler og sat på et ”Rettigheds-
træ”. Træet blev efterfølgende overrakt til daværende 
minister for børnene Ellen Trane Nørby. Det var børn fra 
fobus medlemsinstitution Martha Hjemmet fra Nørrebro 
i København, der overrakte træet til ministeren. Selve over-
rækkelsen skete lige ved siden af Danmarks Grundlov, der 
er udstillet i en fin montre i Folketinget. 
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Danmarks Indsamling 2016: 10 år mod fattigdom
Danmarks Indsamling 2016 satte fokus på den ekstreme 
fattigdom, som desværre stadig er hverdag for over 800 
millioner mennesker. Lørdag den 6. februar 2016 gen-
nemførte DR1 den 10. udgave af Danmarks Indsamling og 
danskerne gav i alt 97 mio. kroner til 17 konkrete projekter.

Vores grundlægger læge Richard Kjer-Petersen kæmpede 
for bedre vilkår for børnene i baggårdene og børns ret-
tigheder i det hele taget. I dag er det en helt anden kamp 
i forhold til det gode børneliv i institutionerne i Danmark. 
Alligevel er vi i fobu med vores historie og værdier, vores 
sociale ansvar bevidst. Derfor bidrog fobu i 2016 med 
10.000 kr. til Danmarks Indsamlingen.

Farvel til tidligere medlemmer og goddag til nye
Omstruktureringerne i flere kommuner og i særdeleshed 
fritidsstrukturreformen i København har medført, at flere 
selvejende institutioner er kommunaliseret. Det betød, 
at vi pr. 1. august 2016 mistede flere institutioner, der 
har været i fobu i mange år og som har bidraget med 
høj pædagogisk kvalitet til glæde for børn og forældre i 
lokalområderne i kommunen. Følgende institutioner er 
grundet strukturændringer desværre ikke længere en del 
af fobu fra 2017:

• Folehavens Ungdomsklub, København 
• Ålholm Fritidshjem og Klub, København
• Vanløse Børne- og Ungdomscentre (VBUC),  

København
• Sundbyøster Skolefritidshjem, København
• Kirkebjerg Fritidshjem, København 
• Sct. Stefan Fritidscenter, København 
• Vældegårdens Børnehave, Gentofte
• Gentofte Børnehave, Gentofte
• Melita, Frederiksberg

De bevarede fritidsinstitutioner har mistet deres klubplad-
ser og fået en del fritidshjemspladser, som både er fra 
andre selvejende og kommunale institutioner, der er fusio-
neret ind i fritidsinstitutionerne. De fusionerede enheder 
fremgår ikke som selvstændige institutioner, selvom det er 
en udvidelse. 

Fra andet halvår af 2016 og frem har vi budt følgende nye 
medlemmer velkommen:

• F/K Engvadgård, Høje-Tåstrup
• Kongerosen – som en del af Saxoly klyngen,  

København
• Saxogården – som en del af Saxoly klyngen,  

København
• Barnets Hus Amerikavej, København 

Derudover er det mangeårige medlem af fobu, LMs 
Børnehus fra Gribskov Kommune, fra 1. januar 2017 også 
kommet i administration i fobu.
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Udvikling af institutionsfællesskaber
Dialog med kommunerne om udvikling og drift bliver fort-
sat et vigtigt indsatsområde i 2017, da det er omdrejnings-
punktet for, at vi kan fortsætte med at støtte institutionerne 
bedst muligt. 

I 2017 kommer der også et stadigt stort behov – særligt i 
København – for både i udvikling af de nye netværksdan-
nelser, og til at få mere konkret indhold og fokus på 1:1 
samarbejdet mellem skoler og de nye store fritidsinstituti-
oner. Vi fortsætter udviklingen af stærke institutionsfælles-
skaber, uanset om I er organiseret i et område, en klynge, 
et forpligtende samarbejde, et partnerskab, et selvejende 
- eller et privat netværk. 

De gode historier skal fortælles
Det er vigtigt at formidle de gode historier om dannel-
sesprocesser, det pædagogiske arbejde og de tiltag, der 
sker i de selvejende og private institutioner til politikere og 
forvaltningerne på børne- og ungeområdet i de enkelte 
kommuner. Vi oplever i stigende grad, hvordan selveje er 
presset på sin grundlæggende organiseringsform med sit 
særlige fokus på nærdemokrati, høj brugerinddragelse og 
forældresamarbejde. 

De selvejende og private institutioner bidrager positivt og 
derfor vil vi stadig kæmpe for, at de kan være en vigtig 
og legitim del af den kommunale forsyning på børne- og 
ungeområdet. Da der er kommunalvalg i 2017 sætter vi 
ekstra fokus på kontakten til politikerne ved at formidle og 
invitere til dialog om selvejets bidrag og muligheder for 
kommunerne. 

Det er imidlertid ikke en opgave, som fobu og fobus 
bestyrelse kan løse alene. Det er afgørende, at vi får be-
styrelser, ledelser og forældrene aktiveret ude i institutio-
nerne, og derfor sætter vi et særligt strategisk tiltag i værk 
for at få en større tydelighed og kendskab til selvejets 
værdi i forhold til kommunerne. 

Vi vil blandt andet udarbejde pjecer om, hvad der kende-
tegner selvejende institutioner og hvad det betyder lokalt i 
institutionerne og kommunalt for kommunerne. Via kurser, 

dialogmøder m.v. får vi sat sprog på potentialerne i den 
selvejende organisationsform, så vi samlet kan formidle 
og arbejde for bedre rammevilkår for de selvejende og 
private institutioner. Jo flere vi er til at løfte den gode sag 
med at bevare de selvejende institutioner, og dermed 
forskelligheden og diversiteten i dag- og fritidstilbuddene, 
jo bedre.

Bestyrelseskonference 2017
Godt bestyrelsesarbejde forudsætter, at samspillet mel-
lem leder og bestyrelsesmedlemmer fungerer. Det sker 
ved at de respektive roller, opgaver og forventninger til 
hinanden er klare, afstemt og respekteret. 

Derfor arrangerer vi i efteråret en bestyrelseskonference, 
hvor bestyrelsesmedlem og erhvervskvinde, Stine Bosse 
holder oplæg. Hun har stor erfaring fra ledelses- og 
bestyrelsesposter, i både professionelle og frivillige 
bestyrelser. Oplægget giver bestyrelsesmedlemmer og 
ledere inspiration og mulighed for at drøfte, hvordan man 
styrker det lokale liv i børne- og ungeinstitutionerne, og 
den selvejende organiseringsmodel med forældrestyrede 
institutioner gennem samarbejdet mellem leder og besty-
relse i de enkelte bestyrelser.  

De styrkede pædagogiske læreplaner
I 2017 vil vi fortsat følge processen med revision af de 
styrkede pædagogiske læreplaner, og formidle viden og 
forskning om børnenes trivsel, læring og udvikling med 
det gode børne- og ungeliv i institutionerne som omdrej-
ningspunkt.

I den sammenhæng inddrager fobu akademi i 2017 
blandt andet temarækker med fokus på den styrkede 
pædagogiske læreplan, pædagogisk dokumentation og 
evaluering. Således kan vi klæde bestyrelser, ledelser og 
praktikere godt på til forventet revision og nytænkning af 
institutionernes egne pædagogiske læreplaner.

På den måde vil de to grundspor med selvejets værdi og 
udviklingen på området inden for organisering, ledelse og 
pædagogik være vigtige pejlemærker for vores fortsatte 
arbejde i fobu.  
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På den måde vil grundsporene med selvejets værdi for 
kommunerne, fokus på valgåret med dialoger med po-
litikerne samt udviklingen på området inden for organi-
sering, bestyrelsesarbejdet, ledelse og pædagogik være 
vigtige pejlemærker for vores fortsatte arbejde i fobu. 
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Konferencen
5. maj 2017

Tema:  
Kvalitet i selvejende og private dagtilbud og 
fritidsinstitutioner nu og fremover

På årsmødet sætter vi fokus på aktuelle emner på om-
rådet set i et ledelses- og bestyrelses perspektiv, og med 
perspektivering til de forskellige institutionsfællesskaber 
med kerneopgaven som omdrejningspunkt. Konference-
dagen i år består af oplæg og refleksionsrum om hvad 
kvalitet er, hvordan vi skaber udvikling og kvalitet i institu-
tionerne, og hvordan fremtidens institution ser ud.

Program
Oplæg: Kvalitet i det pædagogiske arbejde 
Oplæg af Signe Bohm, Områdechef for dagtilbud i Evalu-
eringsinstituttet (EVA). Signe Bohm præsenterer væsentlige 
uddrag fra EVA’s mange relevante undersøgelser om 
kvalitet i dagtilbud – blandt andet inden for forældre-
samarbejde, læringsmiljøer, faglighed, ledelse m.m. I 
slutningen af 2016 gennemførte EVA en stor undersøgelse 
om forældresamarbejdet. Undersøgelsen er udkommet 
som en spændende og opsigtsvækkende rapport, som 
Signe Bohm også tager uddrag med fra. Også den nye 
styrkede pædagogiske læreplan vil Signe Bohm komme 
omkring i oplægget.

Refleksionsrum: Informativ, visuel og subjektivt 
kvalitetsarbejde
Refleksionsrummet relaterer sig til oplægget af Signe 
Bohm fra EVA og har fokus på tre vigtige områder i institu-
tionens arbejde: informativ kvalitet (formidling af institutio-
nens værdier og principper), visuel kvalitet (synliggørelse 
af institutionens arbejde og praksis) og subjektiv kvalitet 
(de bløde værdier, stemninger og omgangstone).

 
Refleksionsrum: Hvordan styrker vi kvaliteten i forældre-
samarbejdet - selvejet og de private institutioners DNA? 
Samarbejdet med forældrene er afgørende for det enkelte 
barns trivsel, udvikling og læring. Refleksionsrummet re-
laterer sig til oplægget af Signe Bohm fra EVA om kvalitet i 
det pædagogiske arbejde og har særskilt fokus på foræl-
dresamarbejdet i de selvejende og private institutioner. 

Oplæg: Hvordan ser fremtidens selvejende og private 
dagtilbud og fritidstilbud ud? 
Henrik Hovgaard fra Future Navigator holder oplæg om 
hårde og bløde trends, og at arbejde med game chan-
gers. Vi får redskaber til at oversætte oversætte fremtiden 
til strategisk relevante og nemt implementerbare metoder. 

Vær med i debatten
Oplæggene bliver fulgt op af spørgsmål fra salen samt 
debat og dialog ved bordene. Derudover er der lagt 
refleksionsrum ind undervejs.

Både ledere, medarbejdere og bestyrelsesmedlemmer 
kan finde inspiration i dagens program. De enkelte delop-
læg veksler mellem debat og refleksioner, så vi alle bliver 
inddraget.

Tilmelding
Find programdetaljer og tilmelding til konferencen på 
www.fobu.dk.
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Repræsentantskabsmødet
6. maj 2017

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. 9:00-12:00 
med efterfølgende frokost. Programmet begynder med 
morgensang og derefter repræsentantskabsmøde som jf. 
vedtægterne er angivet neden for. 

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 medlemsblad fra december 2016 
skal forslag til dagsordenens punkt 6, 7, 8, 9 og 10 sendes 
til bestyrelsesformand Ida Balling på ib@fobu.dk senest 
torsdag den 6. april 2017. 

Nuværende bestyrelsesmedlemmer
• Ida Balling, formand
• Jens Pheiffer, næstformand og kasserer 
• Lene Daugaard
• Heidi Kasper Hansen
• Merete Grave, lederrepræsentant
• Maiken Grønvall, lederrepræsentant
• Bettina Stryhn, lederrepræsentant
• Kirsten Elisa Petersen, ildsjæl
• Susan Mellin, suppleant leder

På valg til bestyrelsen
Medlemmer
• Bettinna Stryhn – modtager genvalg
• Heidi Kasper Hansen – modtager ikke genvalg

Suppleanter
• Susan Mellin – modtager genvalg

Du kan læse mere om bestyrelsesmedlemmer, supplean-
ter og ildsjæle på www.fobu.dk.

Hovedfokus på punkt 2 er på fælles drøftelser og refleksi-
oner om, hvordan vi får et tydeligere sprog om selvejet og 
hvordan vi kan blive bedre til at formidle selvejets værdier 
i forhold til kommunerne.
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Tak til alle engagerede kræfter
Til sidst vil vi sige stort tak til alle vores medlemsinstitutio-
ner; til lederne, de frivillige i bestyrelserne og til medar-
bejderne. I udfører et kæmpe og vigtigt arbejde, og gør 
en stor indsats for det gode børne- og ungeliv i institutio-
nerne. Det er vi stolte af, at støtte jer i. 

Vi har stor respekt for, at I trods travlhed prioriterer, at 
vi i fælleskab skaber de bedste vilkår for vores børn og 
unge. At I prioriterer at dukke op til møder, konferencer 
og læringsrum, og bidrager til vigtige debatter for at 
sætte en retning for fremtiden. Tak, fordi I fastholder et 
blik for kvalitet, og for at kæmpe vedholdende for udvik-
lingen af det gode børne- og ungeliv i institutionerne.

Tak skal også lyde til fobus mange samarbejdspartnere, 
som spiller en vigtig rolle i vores arbejde. Ikke mindst de 
kommuner, hvor vi har de største andele af fobu tilknyt-
tede institutioner; København, Aarhus, Høje-Tåstrup og 
Svendborg Kommune. Men også tak til politikere og 
embedsmænd i alle de kommuner, hvor der er fobu 
tilknyttede institutioner, og som vi derfor samarbejder 
med. 

Også tak til Børne- og Socialministeriet, Selveje Dan-
mark, Evalueringsinstituttet (EVA), Børne- og Ungdoms 
Pædagogernes Landsforbund (BUPL). Og til samarbejds-
partnerne fra branchen paraplyorganisationerne Børne-
ringen, Danske Daginstitutioner og Gentofte Børneven-
ner, samt Landsorganisationen DLO. 

Vi takker også vores samarbejdspartnere revisionssel-
skaberne BDO og Ole Poulsen samt øvrige samarbejds-
partnere KMD, Vision People, Support IT m.v.

Endelig tak til de aktører, hvor vores samarbejde går 
lidt bredere. Her vil vi nævne EPSI Rating Danmark om 
tilfredshedsundersøgelser på daginstitutionsområdet.
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