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Forord fra bestyrelsen
Når året 2020 skal skrives ind i historiebøgerne eller i en 
beretning, kommer én ting til at fylde i fortællingen  -  
coronapandemien. Men 2020 blev også starten på et nyt årti 
– nemlig børnenes.  
”Det starter med børnene”. Sådan lød det i statsminister 
Mette Frederiksens nytårstale, og på mange måder har 
2020 været en god begyndelse på et større politisk fokus på 
børneområdet. Blandt andet blev Finanslovsaftalen for 2021 
i slutningen af året vedtaget. Den blev et historisk vende-
punkt, som sikrede minimumsnormeringer i alle landets 
dagtilbud. Dagtilbudsområdet er endelig blevet high politics, 
og vi i FOBU gør en særlig indsats ud af at være med i front, 
hvor beslutningerne tages. Udover bedre normeringer 
bidrager aftalen også til højere faglighed med penge til flere 
pædagoger og flere penge afsat til forskning. Det er en vigtig 
anerkendelse af pædagogernes arbejde og et stort skridt i 
den rigtige retning for professionen!

Som for resten af Danmark har 2020 også været et atypisk år 
for FOBU. I marts blev alle konsulenter sendt hjem, men alle 
har heldigvis hele året igennem kunne udføre deres arbejde 
og opfylde vores medlemmers behov hjemme fra deres  
stuer. Mange kurser blev flyttet, og FOBUs årlige begiven-
heder blev aflyst. Vi blev derfor klogere på en virtuel verden, 
der rummer nye muligheder for nærhed, trods distance. 
Det har været et år, hvor vi i FOBU har stået sammen og 
samarbejdet på afstand både internt og eksternt med vores 
medlemmer. Det har fungeret, og vi er kommet klogere ud 
ad 2020. 

Vi glæder os dog gevaldigt til, at vi i 2021 kan vende tilbage 
til kontoret, besøge jeres dagtilbud og på ny se alle vores 
medlemmer  - blandt andet til det kommende årsmøde i 
september. 

Som man siger: ”Der er ikke noget, der er så skidt, at det ikke 
er godt for noget”, så da den første coronabølge ramte,  
samledes hele landet foran skærmen til fællessang, og 
gaderne lå øde hen – et lille fællesskab, midt i en stor krise. 
Med frygt for at ordet ”fællesskab” er blevet et fortærsket 
ord i denne lange coronatid, skal det nævnes som ét af 
forordene til denne beretning. For uden fællesskab mellem 

dagtilbuddene og deres forældre og bestyrelser, mellem 
dagtilbuddene og FOBU, uden fællesskab i sekretariatet og 
fællesskab mellem sekretariat og FOBUs bestyrelse havde 
det ikke været muligt at køre et så forholdsvis gnidningsfrit 
driftsår på trods af corona. Det fællesskab er vi i FOBU både 
stolte af og taknemmelige for, og det er blevet et nøgleord, 
som vi tager med os ind i målsætningen for 2021.  
 
Corona vendte op og ned på hverdagen for alle, og på 
rekordtid måtte samfundet og ikke mindst alle dagtilbud 
tilpasse sig en ny virkelighed. Det har været en stor opgave 
at sikre det gode børneliv under pandemien, men I har 
alle formået at tage godt og trygt hånd om børnene på nye 
betingelser. Det er vi alle meget taknemmelige for på hele 
Danmarks vegne. FOBU deltog derfor i et forskningsprojekt 
allerede i foråret, så vi kan bidrage til at få skabt konkret 
viden om danske dagtilbuds vigtige rolle i frontlinjen.

På samme måde har vi i FOBU skulle tænke ud af boksen – 
nye tanker er blevet til konkrete tiltag, som I kan læse mere 
om i denne beretning. 

Året 2020 har bragt mange spændende historier med sig 
både ude i dagtilbuddene og for FOBU. I beretningen 2021 
vil vi belyse historier fra vores dagtilbud såvel som arenaer 
og opgaver, som FOBU har arbejdet med – i tæt dialog  
mellem FOBUs bestyrelse, sekretariat og vores medlemmer.

God læselyst! 
Ida Balling, bestyrelsesformand
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Året der gik i institutionerne  
Hurtige afleveringer ved hegnet. Afspærringstape på lege-
pladsen. Legetøjet på hylderne og afspritning i lange baner. 
Det blev pludselig hverdagen i de danske daginstitutioner. 
Fra den ene dag til den anden skulle alt lige fra den fysiske 
indretning og de daglige rutiner til arbejdet med den  
styrkede pædagogiske læreplan nytænkes. Det krævede et 
stort planlægningsarbejde, midt i en ukendt tid, med nye 
krav tikkende ind på alle tider af døgnet. 

Men overalt trådte pædagoger og ledere til. På kreative 
måder har I alle fået arrangeret nødpasning, fundet ud af 
at løse opgaver hjemmefra og fået fastholdt relationerne til 
børnene ved nedlukning. Under forårets hjemsendelse tog 
kreativiteten fat, og der blev lavet alverdens ting ude i alle 
dagtilbud. Alt fra blyantspidsning til vægmaling, fra bygge-
projekter til YouTube-videoer og alt pædagogisk materiale 
blev gået efter i sømmene. Selvom nærværende distance-
ledelse var en svær disciplin for alle ledere, var det derimod 
en positiv oplevelse for mange at erfare det ansvar og 
gåpåmod, som pædagogerne lagde for dagen: ”Det bedste 
er oplevelsen af, hvor engagerede, iderige og flittige mine 
pædagoger har været i denne periode” (Birgitte Kammer, 
leder i Sct. Anna). ”Det, som jeg oplever som rigtigt godt i 
denne tid, er at se mine pædagogers glæde ved at dykke 
ned og fordybe sig i pædagogik” (Charlotte Bacher, leder i 
Samuelsgaarden). 

I efterårets lockdown var fremmødet højt hos næsten alle, 
og ikke nok med at hverdagen kørte for de fremmødte børn 
med små børnegrupper og mere nærvær, så blev relationen 
også fastholdt til de børn, der blev holdt hjemme. Flere  
steder blev børnene enten ringet op, vinket til eller fik sendt 
en aktivitetskasse hjem: ”Og det varmede ens pædagog-
hjerte med al den respons, som vi fik tilbage fra børnene” 
(Linda List, leder i Fru Hedevig Bagger). 

2020 blev året, hvor dagtilbud, efter en enorm indsats fra 
ledere og pædagoger, blev anerkendt som uundværlige 
frontlinje-kæmpere. Dog kæmper vi stadig videre med den 
politiske del af anerkendelsen, da pædagogerne hverken var 
under kategorien ”frontlinje-personale” i corona-vaccine-
planen, og på et pressemøde blev omtalt som børne-

pasning, så ”de voksne kunne komme på arbejde”. Så i 2021 
fortsætter vi arbejdet for at få mere fokus på og ikke mindst 
oplyst politikerne om børneområdet. Fx mangler vi ikke flere 
”voksne”. Vi mangler flere pædagoger. 

Men udover nytænkning og et nyt værdisæt i praksis med 
hygiejne øverst på dagsorden blev der i 2020 også plads til at 
fejre glædelige begivenheder og udvidelser af institutioner. 
Og vi i FOBU har været så heldige at få lov til at være med 
til at fejre en række store begivenheder i jeres institutioner 
i 2020: Den 29. januar var vi inviteret med til Margrethe-
gaardens 70års jubilæum, hvor også Hendes Majestæt 
Dronningen deltog, og den 12. august var vi igen inviteret til 
rund fødselsdag hos en af vores institutioner. Denne gang 
var det Fru Hedevig Bagger, der fyldte 140 år. Som med alle 
fejringer, traditioner og festligheder blev begge jubilæer 
afholdt med børneperspektivet for øje og med en masse 
børnechampagne, lækre kager og sang i stor stil. Men 2020 
bød også på nye muligheder for at vækste og udvide, og vi 
var bl.a. inviteret med, da Tinytots International Preschool 
udvidede med endnu en international børnehave i Hellerup 
og en ny international skole: Viking International School 
i Ballerup. I FOBU har vi længe været beskæftiget med 
forskellige oprettelser af nye private daginstitutioner, men 
i 2020 blev området udvidet med en privatskole. Det blev 
den første, men forhåbentligt ikke den sidste administrerede 
skole i FOBU.

Store besparelser på forsikringer
En af vores vigtigste opgaver er at yde den bedst mulige 
service til de bedst mulige priser. Derfor valgte vi i 2020 at 
indlede et samarbejde med en uvildig forsikringsmægler-
virksomhed for at sikre, at vores medlemmer får de bedste 
vilkår og priser på forsikringsområdet. Valget faldt på 
forsikringsmæglervirksomheden Honestus & Partners som 
fremtidig samarbejdspartner. På grund af den store volumen 
af vores forsikringer, (ca. 100 medlemmer har indtil videre 
tegnet forsikringer via FOBU), var det muligt at få flere  
attraktive tilbud fra forsikringsselskaberne og efter en 
grundig sammenligning af de forskellige tilbud, valgte vi 
at gå videre med Protector Forsikring. Med dem blev den 
økonomiske besparelse samlet set på i gennemsnit 1/3 i for-
sikringer for hver enkelt institution. Ganske store besparelser 
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og penge, som vi ved, at I hellere vil bruge på børnene. Så vi 
håber, at det nye forsikrings setup vil være positivt for alle – 
både økonomisk og ikke mindst indholdsmæssigt, da de nye 
forsikringer generelt har en bedre dækning. 

Det eksterne blik – FOBUs politiske arbejde 
I FOBU følger vi tæt de politiske dagsordner, der er på om-
rådet, både kommunalt og nationalt. Det er vores ambition, 
at FOBU fremadrettet har et endnu større politisk fokus, 
og at vi – sammen med de øvrige paraplyorganisationer og 
Selveje Danmark – sætter selvejende og private institutioner 
positivt på den politiske dagsorden.

De privates politiske kamp
I 2020 oplevede vi en stor efterspørgsel og flere ny opret-
telser af private dagtilbud, da de private dagtilbud blandt 
andet gavner lokalområderne, som mangler et alternativ 
til det kommunale tilbud. Ventelisterne er typisk lange, og 
forældrene giver udtryk for stor tilfredshed. Den 
økonomiske handlefrihed, fleksibiliteten omkring vente-
listerne og metodefriheden frigiver mere tid til børnene, 
pædagogisk arbejde og fagligt selvvalgte fokusområder. Der 
er færre udskiftninger blandt medarbejdere og ledere, 
generel høj arbejdsglæde og handlekraftig ledelse. 

Dette til trods blev 2020 året, hvor de private dagtilbud stod 
i politisk modvind, og især SF havde højt på dagsordenen 
at få stoppet de private dagtilbuds mulighed for at trække 
profit ud ad dagtilbuddets overskud. Det blev da også en del 
af Finansloven 2021, at det ikke længere skal være muligt 
at oprette nye privatejede dagtilbud, og at de eksisterende 
skal have indarbejdet en klausul, der umuliggør profit. Dette 
er i vores optik unuanceret og problematisk, idet mange af 
ejerne har hele deres privatøkonomi investeret i projektet. 
En del af ejerne modtager end ikke løn de første mange år 
og har undladt at indbetale pension – alt dette, fordi de 
stoler på de penge, de har i driften af deres dagtilbud. Af 
denne årsag arbejder vi aktivt i FOBU på at flytte dialogen 
væk fra blot at handle om for og imod profit, og i stedet 
rette opmærksomheden mod fordelen ved mangfoldighed 
på dagtilbudsområdet og forskellen i kvaliteten hos danske 
daginstitutioner afhængig af ejerskabet. Vi havde derfor 
også i 2020 politik på dagsordenen på vores privatleder-

netværksmøder, hvilket blandt andet resulterede i flere 
henvendelser til Folketinget både fra FOBU og fra de private 
dagtilbudsledere. Vi fortsætter arbejdet og kampen for de 
private dagtilbud i det kommende år.  

Mere fokus på selveje
I 2020 havde vi i Aarhus kommune ekstraordinært fokus på 
selvejende dagtilbud. Direktør Henrik Vagner forhandlede 
sammen med formand for Aarhus Selvejeforening Maiken 
Grønvall, dagtilbudsleder Birgitte Kammer og bestyrelses-
formand Stine Karlsmose Jakobsen en god ny driftsaftale 
på plads for alle selvejende ledere i Aarhus. Derudover er 
vi sammen med Aarhus Selvejeforening gået ind i arbejdet 
for mere selveje og bedre muligheder for oprettelse af nye 
selvejende institutioner i Aarhus. 

Flere selvejende institutioner kræver større politisk fokus, 
og derfor arrangerede FOBU i november 2020 en debat-
aften. Her deltog knap 40 ledere og formænd for selvejende 
dagtilbud, Aarhus Selvejeforening samt Aarhus Forældre-
organisation i debatten om det særlige ved selveje, ønsket 
om tættere samarbejde med kommunen samt oprettelsen 
af flere selvejende dagtilbud. Dette udmøntede sig i et brev, 
der blev sendt til både forvaltningen og Børne- og Unge-
udvalget. Allerede inden året var gået, havde vi en aftale i 
kalenderen i januar med et medlem af Børne- og Unge-
udvalget og et møde med rådmand Thomas Medom. Vi 
følger denne udvikling tæt ind i 2021. 

Sideløbende med arbejdet i Aarhus inviterede Københavns 
kommunes Børne- og Ungdomsborgmester Jesper 
Christensen blandt andre vores direktør Henrik Vagner til et 
møde, hvor blandt andet selvejende dagtilbud blev 
drøftet. Her opfordrede Henrik Vagner til, at der bliver lagt 
en grundig vejledning om oprettelse af selvejende dagtilbud 
på Københavns Kommunes hjemmeside, hvilket blev positivt 
modtaget. Kort efter satte Københavns Kommune emnet: 
”Oprettelse af flere selvejende dagtilbud” på dagsorden til 
mødet i december i Børne- og Ungeudvalget, hvor det blev 
vedtaget, at der arbejdes videre med forslaget. Udviklingen 
er positiv, og der er momentum for politisk fokus på selv-
ejende dagtilbud. Måske skal det ses i lyset af ovenstående 
politiske fokus mod de private dagtilbud, men begge 
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bevægelser arbejder vi meget fokuseret med i den  
kommende tid.

Det interne blik – intern udvikling, kurser, 
konferencer og netværk
Mere professionelt udtryk 
Efter længere tids overvejelser besluttede vi os for, at 2020 
skulle blive året, hvor vi opdaterede FOBUs visuelle udtryk. 
Så i foråret gik vi i tænkeboks, og i efteråret trak vi i arbejds-
tøjet. Vi har året igennem arbejdet på at ramme behovet for 
et mere professionelt udtryk og øget brugervenlighed, og i 
starten af 2021 gik vi i luften med en ny hjemmeside og et 
opdateret logo. Vores målsætning med den nye hjemmeside 
er brugervenlighed og relevans, og vi håber, at den bedre 
kan understøtte vores medlemmers behov og gøre os mere 
attraktive i forhold til mulige medlemmer. Udover nye  
former og farver har det nye logo også fået en undersæt-
ning, der forklarer vores navn, så ingen længere kan være i 
tvivl om, hvad vi arbejder med og står for. 

Nye ansættelser i FOBU
Vi har i slutningen af 2020 med glæde måtte sande, at FOBU 
vokser og får flere medlemmer. Dette betyder, at vi i 2021 
udvider vores mandskab med en regnskabskonsulent, en 
jurist og en lønkonsulent. Et af FOBU bestyrelsens fokus- 
områder i målsætningen for 2020 var nærhed og fælles-
skab, og selvom vi ønsker at vækste, få flere medlemmer og 
at udvide vores målgruppe, må vi aldrig gå på kompromis 
med den nærhed hvert enkelt medlem oplever at have 
med os. Derfor holder vi ledelsesmæssigt et konstant øje 
med balancen mellem indkommende opgaver og antallet 
af medarbejdere, kompetencematch i opgaveløsningen og 
faglige udviklingsmuligheder. I 2020 havde vi ekstraordinært 
travlt, så derfor byder vi med glæde vores nye konsulenter 
velkommen.

Vi ses virtuelt 
Corona har berørt vores hverdag og vores fællesskaber med 
alt fra afstand og afsavn til samfundssind og nyt digitalt liv. 
Hele året igennem har vi i FOBU gjort vores bedste for at 
tilpasse vores aktiviteter til vores medlemmers behov og til 
den virkelighed, som vi befandt os i. I 2020 resulterede de 
skærpede restriktioner og høje smittetal i et aflyst årsmøde 

og Folkemøde, et digitalt repræsentantskabsmøde og mange 
udskudte kurser. 

Virtuelle kurser og online møder er i corona tiden blevet en 
langt større del af vores hverdag, og vi har i FOBU brugt året 
på at få erfaring inden for det virtuelle univers og udvikle 
FOBU Akademis virtuelle kursusdel. I maj afholdt vi blandt 
andet årets repræsentantskabsmøde online, som på trods af 
de anderledes omstændigheder, forløb godt, og flere deltog 
med både dialog og til afstemning. Året har også budt på  
virtuelle ledermøder og privatledernetværksmøder, og  
senest har vi afholdt et online yogaforløb, hvor mange del-
tog fra yogamåtten hjemme i stuerne. 

Vi er under corona blevet klogere på værdien af online 
møder og virtuelle kurser og muligheden for at optimere 
den landsdækkende del af vores virksomhed og være synligt 
til stede på få sekunder, når medlemmer efterspørger vores 
hjælp. På samme måde kan vi udbyde et kursus for hele 
landet på én gang, hvis vi mærker et behov for fx et ekstra 
bestyrelseskursus. Dette vil fremover være et fast supple-
ment til vores fysiske kurser, og det onlinesamarbejde vil 
i fremtiden blive en integreret del af vores arbejde. Med 
vores kommende zoom-webinarer kan vi tilbyde samme 
”nærhed” for alle. Derudover er vi også i fuld gang med at 
udarbejde en videooptaget velkomst og et mini-bestyrelses-
kursus til nye bestyrelsesmedlemmer, som vi sammen med 
en præsentation af FOBU, kan have liggende tilgængeligt på 
hjemmesiden. Alt sammen for at gøre FOBU mere  
tilgængelig i 2021.

Nordisk Førskole
I FOBU vil vi gerne være på forkant på de arenaer, hvor det 
giver mening for vores medlemmer og børn. Vi har derfor 
sagt ja til at være tovholdere i Danmark på et spændende 
nordisk projekt ”Nordisk Børnehave – sammen for barnets 
bedste”, hvor vi sammen med flere af vores ledere skal være 
med til at fremme og synliggøre danske daginstitutioner.

Det hele startede i marts 2019, hvor ledere af Nordiske dag-
institutioner fra Island, Finland, Danmark, Norge og Sverige 
mødtes på studietur. Dette møde blev startskuddet til et nyt 
betydningsfuldt samarbejde – et professionelt netværk for 
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ledere af Nordiske daginstitutioner.
Det startede med 11 ledere fra fem nordiske lande og en 
leder fra Danmark, men nu har flere af vores ledere sagt ja til 
at være en del af dette spændende projekt. Hvert land 
skiftes til at afholde konferencer, hvor der både er 
spændende og relevante oplæg og studiebesøg i det på-
gældende lands daginstitutioner. Netværket skal mødes igen 
i marts 2021 til en konference i Finland, som denne gang 
kommer til foregå digitalt.

Det overordnede formål med det nordiske samarbejde er 
at skabe en mødeplads og et netværk for ledere, hvor man 
kan udveksle, udvikle og udbrede kendskabet til nordisk 
pædagogik og forståelsen for, hvad den gode barndom er – 
at kunne lære af de ligheder og forskelle, der er på tværs af 
de nordiske lande.

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

I administration:
• Skovbørnehaven Livet
• Viking International School
• Tinytots International Daycare & Preschool Hellerup
• Vuggestuen NOR
• Musik- og Skovbørnehaven Koglerne
• Fonden Østre Gasværk
• Børnegården Blistrup

Medlemmer:
• Vuggestuen Frederiksgården
• Børnehuset LEO
• Helsingør Børneasyl

På det årlige strategimøde udtrykte FOBUs bestyrelse et 
ønske om mere vækst, og det blev besluttet, at følgende 
initiativer skulle iværksættes i 2020/2021 for at opnå dette: 
Flere medlemmer under administration, flere nyoprettede 
dagtilbud samt special- og skoleområdet under FOBUs 
administration. Allerede nu har vi fået den første skole: 
Viking International Preschool og det første bofællesskab for 
unge: Fonden Østre Gasværk i administration, og vi arbejder 
fortsat på at få en bredere målgruppe og gøre os mere 
attraktive på andre områder end dagtilbudsområdet. 

I 2020 oplevede vi også et stigende antal oprettelser af 
private dagtilbud. Der er efterspørgsel over hele landet 
og driftige iværksættere med bankende hjerter for 
dagtilbudsområdet, byder ind med blod, sved og tårer – og 
det resulterede i 2020 i fire nye private FOBU-medlemmer. 
Vi arbejder derfor hele tiden på at blive endnu skarpere på 
opstartsprocessen af en privat institution, så vi kan tilbyde 
et bredt og erfarent tværfagligt team, der kan hjælpe 
iværksættere hele vejen igennem processen fra start til slut.
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Hvor er vi så på vej hen i FOBU? Vi vil starte med at fortælle 
om, hvordan vi arbejder med mål her i FOBU. Vi starter 
året med at fastsætte årets mål, sammen med bestyrel-
sen. Sekretariatsledelsen udarbejder en procesplan, som 
vedtages af bestyrelsen og gennemgås internt i FOBU, både 
på koordinator- og personalemøder. Vi arbejder herefter 
aktivt med målene. Vi har målsætningen som evaluerende 
punkt på diverse dagsordner (på alle niveauer) både i maj 
og november, hvorefter der i januar udarbejdes en revideret 
målsætning. 

Som nævnt får vi fortsat flere medlemmer i FOBU. Det gør 
det til vores primære mål, at alle medlemmer – nye som 
gamle – oplever samme eller stigende kvalitet i vores 
arbejde. Når dette er et område vi ikke går på kompromis 
med, kan vi bruge det som trinbræt til ønsket om øget 
fællesskab. Både internt i FOBU, så vi får de nye med- 
arbejdere inkluderet i det eksisterende gode arbejds- 
fællesskab, men også på flere måder eksternt. Vi har fx flere 
byer med blot 1-2 medlemmer, og her vil vi i 2021 være  
særligt opmærksomme på mulighederne for at få nye med-
lemmer i de pågældende byer, så vi gør vores bedste for at 
sikre et stærkt fagligt nærmiljø for vores medlemmer. 

Et andet initiativ er vores netværk. Vi har både det brede 
ledernetværk for alle ledere, et selvkørende Aarhus leder-
netværk, et privatledernetværk og et klyngeledernetværk. Vi 
kan afsløre, at vi har endnu et netværk under udarbejdelse: 
Et bestyrelsesformandsnetværk. Nogle gange er den helt 
rigtige hjælp og støtte at sparre med nogen i præcis samme 
båd, som man selv sidder i – og den mulighed vil vi gerne 
være med at skabe og understøtte. 

Et tredje fokus i 2021 er vores politiske arbejde. Vi forfølger, 
som I ved, både den politiske modvind mod vores private 
medlemmer samt momentum for selvejet for etablering 
af flere dagtilbud. Vi ønsker i FOBU at være proaktive og 
opsøgende i vores arbejde, og vi har gode muligheder for at 
samle jeres stemmer til én røst, hvilket vi i højeste grad føler 
os forpligtigede til og sætter en ære i at gøre – igen og igen, 
indtil det giver resultater. 
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Konference - 1. dag
Torsdag den 9. september 2021

Tema:  
Ledelse i alle retninger

Børneområdet er de seneste år kommet under pres: Øgede krav til kvalitet og dokumentation, effektiv anvendelse af ressour-
cer og skærpet konkurrence om arbejdskraften er blot nogle af de ting, som præger hverdagen i dag- og fritidsinstitutioner. 
Det stiller større krav til lederne og til behovet for at udvikle ledelse. Et af kravene til selvejende og private ledere er i dag, 
at de skal evne både at lede opad, nedad, udad og ikke mindst fremad. På FOBU’s årsmøde 2021 stiller vi med inspiration, 
hands-on teknikker og humor skarpt på nogle af de forskellige ledelsesretninger og -roller, som nutidens ledere skal mestre.

Praktisk information
Konferencen starter kl. 9:30 med morgenkaffe. Selve programmet starter kl. 10:00 og slutter kl. 16:00. 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. 

Find programdetaljer for konferencen på www.fobu.dk.

PROGRAM

Formiddag 

Morgenkaffe
Hils på dine kolleger og få en bid 
brød

Velkommen til FOBU årsmøde 2021 
og gennemgang af beretning 2021

Henrik Vagner og Ida Balling, FOBU

Fremtidssans og andre vigtige egen-
skaber

Henrik Hovgaard, Universal Futurist

Frokost

Eftermiddag

Hvordan får du som kreativ leder 
dine medarbejdere til at yde det 
optimale? 

Peter Langdal, foredragsholder

Pause
Stræk benene med kage og kaffe

Videns- og erfaringsudveksling: Hvor-
dan arbejder du med din bestyrelse?

Afrunding på konferencen

Aften

Vi mødes i lobbyen
Ida Balling, FOBU

Middag
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Konference - 2. dag
Fredag den 10. september 2021

Tema:
Ledelse i alle retninger 

Børneområdet er de seneste år kommet under pres: Øgede krav til kvalitet og dokumentation, effektiv anvendelse af 
ressourcer og skærpet konkurrence om arbejdskraften er blot nogle af de ting, som præger hverdagen i dag- og fritids-
institutioner. Det stiller større krav til lederne og til behovet for at udvikle ledelse. Et af kravene til selvejende og private 
ledere er i dag, at de skal evne både at lede opad, nedad, udad og ikke mindst fremad. På FOBU’s årsmøde 2021 stiller vi med 
inspiration, hands-on teknikker og humor skarpt på nogle af de forskellige ledelsesretninger og -roller, som nutidens ledere 
skal mestre.

Workshop: Kan du lede op ad mod bestyrelsen
Anders Stahlschmidt, Konfliktmægler, journalist og foredragsholder

Hvis du kun leder nedad, risikerer du at blive “ekspeditionskontor” for andres beslutninger. Paradoksalt nok bliver det 
på den måde sværere at opnå den tillid og respekt fra dine medarbejdere, der gør dig til en god leder. For at få ind-
flydelse på sit eget lederskab, og det man kalder for ledelsesrum, må man i et vist omfang lede opad. Det er lettere 
sagt end gjort. For en institutionsleder i dagens Danmark er der masser af udfordringer og forhindringer.

I dette oplæg præsenterer Anders Stahlschmidt fem trin til at lede opad og inviterer til en diskussion af muligheder og 
ideer til at påvirke de beslutninger, der vedrører dit lederskab. Den største tilfredsstillelse for en leder er, når man har 
mulighed for at skabe rammer for kvalitet og fornuftige forandringer såvel for medarbejdere, børn og forældre som i 
forhold til det tværfaglige samarbejde, civilsamfundet og måske endda de store agendaer i samfundet. En af nøglerne 
til kunsten at lede opad er at skabe en feedbackkultur, hvor man giver, modtager og oversætter feedback med henblik 
på at justere, forandre og navigere. Sådan en kultur må nødvendigvis rumme både anerkendelse og kritik.

Workshoppen afholdes fredag den 10. september 2021 kl. 09.00-12.00, og derefter vil der være sandwich to go.
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Tak til alle engagerede kræfter
Først og fremmest en stor tak til alle vores medlemsinstitu-
tioner for det samarbejde, som vi har haft i 2020.  
Samarbejdet har i år stået sin prøve med afstand, mange nye 
krav fra kommunerne og indberetning af covid-19 udgifter 
i stor stil. Men vi har fået løst det hele på bedste vis. På 
grund af corona har vi heller ikke kunne komme på besøg 
hos jer, så meget som vi gerne ville, men vi har nydt til fulde 
de gange, hvor vi har kunne deltage på personaledage, på 
bestyrelsesmøder, og når vi fået lov til at dele nogle af jeres 
store øjeblikke med jer. Det sætter vi stor pris på, og vi ser 
frem til, at vi i 2021 kan være endnu mere nærværende på 
netop jeres matrikler. 

Vi har i 2020 formået både at skabe nye og bedre sam- 
arbejder med vores institutioners hjem-kommuner. Blandt 
andet har det i 2020 været en positiv oplevelse at sam- 
arbejde med Aarhus kommune i forhandlingen af drifts-
aftaler for vores medlemmer. De samarbejdsrelationer vil vi 
værne om og gøre brug af for eksempel ved forhandlinger 
med netop jeres kommune eller ved opstart af institutioner 
i forskellige kommuner. Så tak til FOBUs mange aktører, som 
politikere og embedsmænd, der spiller en vigtig rolle for 
vores arbejde og til alle kommuner, hvor der er FOBU til-
knyttede institutioner, som vi derfor samarbejder med. 

I FOBU er vores helt store fokus; fællesskab, og vi oplever 
ofte en stærk samhørighed på tværs af vores forening. Vi er 
landsdækkende, men har som mål at få skabt de netværk, 
der gør, at alle vores medlemmer har de rette at gå til i 
enhver situation. Det er vigtigt for os, at hver enkelt af vores 
medlemmer føler sig som en tæt del af det samlede FOBU-
fællesskab. Vi vil gerne takke alle, som har været med til at 
understøtte foreningens fællesskab og det gode 
sammenhold i 2020: Institutionerne, medarbejderne i 
FOBUs sekretariat og medlemmerne i FOBUs bestyrelse. 

En sidste tak skal lyde til vores øvrige samarbejdspartnere: 
BDO, Selveje Danmark og de øvrige paraplyorganisationer, 
som vi har haft samarbejde med i forbindelse med kampen 
for de selvejende fritidshjem, minimumsnormeringer og 
bevarelsen af de private dagtilbud. 



Billede


