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Forord fra bestyrelsen

2021 er for længst forbi, og vi ser tilbage på et år, hvor jeg
- efter en lang pause i 2020 - igen kunne besøge gangene i
FOBU og nyde den aktive summen af arbejde og dialog mellem ledere, formænd og konsulenter. I foråret vendte det
mentale overskud tilbage hos de fleste af os, sammen med
en følelse af at have fået godt styr på den såkaldte dans med
corona.
Et af årets højdepunkter for mig var, da resultatet af Kirsten
Elisa Petersens forskningsprojekt, ”Danske daginstitutioners
indsatser og disses betydninger for pædagogisk personale,
børn og familier under Covid19 pandemien 2020/2021” udkom. Mange medlemmer af FOBU har bidraget til projektet
med deres erfaringer som frontpersonale under pandemiens hårdeste perioder. Resultatet tegnede et levende billede
af de ekstraordinære og barske vilkår, lederne har fungeret
under.

aldrig et helt rigtigt tidspunkt til at træde tilbage fra en stilling, man er glad for. Efter næste repræsentantskabsmøde
i maj træder jeg tilbage som formand for FOBUs bestyrelse.
Jeg bliver fortsat siddende som medlem, så længe det giver
mening.
Det er tid til nye kræfter – noget med alder, som jeg heller
ikke vil dykke ned i. Men når jeg nu ikke kan blive siddende
som formand for FOBUs bestyrelse for altid, så føles det dog
helt rigtig at kunne sige på gensyn med en følelse af glæde
og stolthed. Jeg er så glad for - og taknemmelig over - det
sted, FOBU står i dag, og den tid jeg har haft som formand
for organisationen.
Hvad jeg nu skal, fortæller jeg mere om til årsmødet. Nu skal
vi dog først fordybe os i året, der er gået og snuse til året,
der kommer.
God læselyst.
Ida Balling, bestyrelsesformand

Da Kirsten Elisa Petersen deltog på et ledermøde for at
præsentere denne anerkendelse af danske dagtilbuds rolle
under pandemien, var stemningen rørt og emotionel på en
positiv måde. Jeres enorme indsats i en helt ekstraordinær
og ukendt situation blev set, hørt og anerkendt – og det er
så velfortjent.
Trods de hårde vilkår I har stået i, viser forskningen, at
børnene i længere perioder trivedes bedre i de rammer,
I formåede at skabe. Det er jeg både stolt, imponeret og
meget taknemlig over.
I rapporten står bl.a.:
”Både ledere og pædagogisk personale vurderer, at mange
af børnene har profiteret af en hverdag, hvor børn er samlet
i små grupper i tæt kontakt med det samme pædagogiske
personale hver dag og hele dagen. Det betones i flere af
besvarelserne, hvorledes netop disse forhold har hjulpet
til fordybelse i aktiviteter og oplevelser af mere og tættere
tid sammen med børnene, der har været godt for børnene.
Særligt børnenes sociale trivsel og udvikling peges frem af
det pædagogiske personale som væsentlig positiv…”
Ord, der virkelig maner til eftertanke!
Nu til noget helt andet og af mere personlig karakter. Der er
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Corona blev hverdag - rekruttering og fastholdelse
en hastesag

Vi startede og sluttede 2021 med nedlukninger og stramme
restriktioner. Sommeren bød på en periode under næsten
normale tilstande, hvor corona var noget vi talte om i datid.
Så kom efterår og vinter, og omikron vendte det hele på
hovedet, så dele af landet endnu engang måtte lukke ned.
For daginstitutionerne var den helt store udfordring, at det
ikke længere var muligt at lukke institutioner lokalt. Mange
institutioner stod i en umulig situation, hvor størstedelen
af medarbejderne stod med en positiv coronatest. Fra at gå
ind i tredje coronabølge med overskud og ro i at have prøvet
det før, sluttede året i stor frustration over den manglende
politiske lydhørhed overfor udfordringerne. Vores ledere
lader sig dog ikke slå af banen. Igen kom handlekraft,
kreative løsninger, tæt forældresamarbejde og stærke
bestyrelser til deres ret.
En anden landsdækkende udfordring, der fik stor
opmærksomhed i 2021, var rekruttering og fastholdelse
af det pædagogiske personale. Året var præget af
udskiftninger, både blandt pædagoger og ledere. Det har
været svært at tiltrække stærke ansøgere, og antallet af
ansøgere har været rekordlav. 2021 har derfor budt på nye
tiltag som kreative reklamevideoer, fængende jobopslag og
uddannelsesstillinger. FOBU har tilbudt kurser i at lave sit
eget videomateriale, lavet temanummer og ledermøde om
uddannelsesstillinger. Vi har engageret en dygtig fotograf,
der udbyder forskellige pakker med reklamevideoer,
og Ofir har på et ledermøde holdt oplæg om det gode
jobopslag. Martha Hjemmet var begejstret for deres video,
og Schous Børnehus havde stort held med at udbyde
uddannelsesstillinger, hvor de slog en pædagogstilling
op med mulighed for at tage den internetbaserede
merituddannelse.
Udfordringen er dog ikke løst ved kreative jobopslag.
Problematikken stikker langt dybere. Der er simpelthen ikke
pædagoger nok. FOBUs blik er rettet mod kommunerne,
der barsler med økonomiske løsninger til rekruttering og
fastholdelse. På samme måde følger vi forhandlingerne
om en styrket pædagoguddannelse – det er en politisk

hasteopgave.

Spot på den vigtige fritidspædagogik

I august 2020 måtte vi sige farvel til vores
fritidshjemsmedlemmer, som overgik til det kommunale
område. Heldigvis var det ikke et endeligt farvel til
fritidsområdet, da vi stadig er så heldige at have vores
to private fritidshjem: Skt. Johannesgården og Lindholm.
FOBU var derfor med stor glæde medarrangør af
Fritidskonferencen sammen med BUPL, LFS, KFO, FOLA, SPIA
og Børneringen.
Konferencen var dedikeret til fritidspædagogikkens vilkår og
muligheder, og vi hørte forskere og politikeres perspektiv på
området. Dagen bestod af oplæg og debat fra Lars Søgaard
fra BUPL, Signe Nielsen fra FOLA, Jan Hoby fra LFS, Lea
Ringskou, lektor ph.d. fra VIA, Anne Mette Friis, National
Chef hos UNICEF og ’Lakserytteren’, Youtuber og forfatter.
Om konferencen sagde FOBUs pædagogiske
udviklingskonsulent, Annika Moeslund Pedersen, sådan:
”Det var en spændende dag med inspirerende
oplægsholdere som fik belyst, hvor betydningsfuldt det
er at fastholde fritidspædagogikken i børns fritidsrum.
Fritidspædagogikken - og det, den kan - fik lov at fylde.
Det er vigtigt, at den del af børn og unges liv prioriteres og
værnes om.”

Det eksterne blik – FOBUs politiske arbejde

I FOBU har vi igen i 2021 været en aktiv spiller på
dagtilbudsområdet. FOBUs politiske indflydelse udøves
på mange platforme både kommunalt og nationalt og i
samarbejde med de øvrige paraplyorganisationer på vores
område og Selveje Danmark.
Hvordan udøver FOBU politisk indflydelse?
FOBU sidder i følgegruppen for dagtilbudsområdet i STUK
(Styrelsen for Undervisning og Kvalitet). Her gennemgår vi
STUKs igangværende og kommende tiltag, hvor FOBU har
mulighed for at komme med input og forslag, som bliver
hørt og indarbejdet i det følgende materiale. Dette kan være
om den nyeste forskning, rapporter eller praksiskonsulenter.
Det kan også være viden om kommende tiltag, lovgivning
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eller inspiration. FOBUs plads i følgegruppen giver os
mulighed for at formidle relevant viden til jer, så I kan være
på forkant. På samme tid kan vi indarbejde denne viden i
vores rådgivning.
Ligeledes er FOBU høringspart ved lovforslag og -ændringer
på dagtilbudsområdet. Vi sætter en stor ære i grundige
høringssvar, der indarbejder vores viden om behov,
faglighed og politiske synspunkter fra praksis. Indsigten får
vi gennem vores tætte samarbejde med jer medlemmer.
Vi bruger også gerne ledermøder og netværk internt med
FOBUs medlemmer til at sikre, at vores svar rammer bredt
og præcist.
FOBU deltager også i møder med forvaltninger over hele
landet. I 2021 har vi bl.a. holdt møder med forvaltningerne
i Aarhus, Svendborg, Gribskov og Københavns Kommune.
Med forvaltningerne i Aarhus og København sidder vi med
til faste møder, hvor vi bliver informeret om seneste nyt,
kommende forandringer og har mulighed for at påvirke
givne sager.
Henrik Vagner, direktør i FOBU, fortæller:
” Som paraply udgør FOBU en fælles og stærk stemme for
selvejende og private institutioner, og det er en vigtig opgave
for os at løfte vores medlemmers udfordringer og gå i dialog
med kommunerne, når en problemstilling kræver det. Derfor
er samarbejdet med beliggenhedskommunerne helt central
i FOBUs arbejde, og vi er ofte i dialog med både det politiske
niveau og forvaltningerne fx i form af forvaltningsdirektøren.
Vi kan være uenige med kommunerne, men det er meget
væsentligt for os at have et godt samarbejde, da vi på den
måde kan bistå jer medlemmer bedst muligt i de drøftelser, I
har med kommunen.”
I år har FOBU bl.a. været med til at sørge for, at der
blev udarbejdet materiale og vejledning om opstart af
nye selvejende dagtilbud til Københavns Kommunes
hjemmeside. Det nyeste i dette samarbejde er, at FOBU
arbejder på at blive informeret allerede, når en bygning eller
et byggeprojekt bliver tiltænkt at skulle huse et kommende
dagtilbud, så de selvejende eller private har mulighed for at
få indflydelse. Dette ser vi frem til.
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Sidst men ikke mindst er FOBU en del af Tænketanken DEAs
dagtilbudsnetværk. Her får vi fingeren på pulsen med, hvad
der rører sig på tværs af feltet til vores medlemmers fordel.
Minimumsnormeringer og de privates politiske kamp
Set med de politiske briller var en af de helt skelsættende
begivenheder i 2021, at vi på dagtilbudsområdet
efter en årelang kamp endelig fik vedtaget en lov om
minimumsnormeringer. Loven slår fast, at der skal være
minimum én voksen til tre vuggestuebørn og én voksen til
seks børnehavebørn. Loven dækker hele dagtilbudsområdet,
så både selvejende og private får del i puljen. Det første
økonomiske løft er allerede udmøntet. Yes!
Indholdet i loven om minimumsnormeringer har været
delt i tre separate politiske forhandlinger. De første to
forhandlinger er afsluttet og vedtaget. Den sidste og
tredje del er endnu ikke vedtaget. Den omhandler bl.a. de
særlige omstændigheder for de privatejede små dagtilbud.
Indholdet har været meget omdiskuteret, og det har fyldt
meget i FOBUs politiske arbejde at perspektivere debatten,
da loven vil gøre det umuligt at få udbetalt institutionernes
overskud. Det vil gå hårdt ud over vores ildsjæle, der har
privatøkonomi, ejendom og pension investeret i deres
dagtilbud. I skrivende stund har Det Radikale Venstre trukket
sig fra denne del af aftalen, så hvad der nu sker, skal vi følge
i 2022. Da de første dele af loven er vedtaget, påvirker
dette ikke selve udmøntningen af minimumsnormeringerne,
men det kan gøre en kæmpe forskel for de private
dagtilbudsejere. FOBU har allerede taget kontakt til Lotte
Rod fra Det Radikale Venstre for at anerkende, at partiet
har valgt at lytte til vores og jeres problematisering af
lovforslaget.
Med fare for at gentage os selv, så er lykken desværre ikke
gjort med en lov om minimumsnormeringer, når der ikke
er ledige pædagoger på markedet. Der er ikke den helt
store lyst til at gå op i tid hos det faste personale, og det er
svært at rekruttere nye kolleger. På trods af den udfordrede
praksis er vi sammen med vores medlemmer selvfølgelig
begejstrede for den nye lovgivning, som vi glæder os til at
følge effekten og udmøntningen af de kommende år.

Arbejdet for flere selvejende dagtilbud
Vi havde håbet, at 2021 skulle være året, hvor vi fik
etableret flere selvejende dagtilbud i København og Aarhus.
Sådan gik det desværre ikke. Vi ser dog ind i en fremtid,
hvor selvejende institutiner fortsat er i fokus, og FOBUs
medlemmer har været i spil til flere matrikler – så langt, så
godt.
FOBUs ærinde er, at vores medlemmer inddrages i dialogen
langt tidligere, når der er nye matrikler på tegnebrættet
i kommunerne. Det sker heldigvis også. Ligesom der i
København er lavet en vejledning i opstart af selvejende
dagtilbud. Vejledningen er tilgængelig på kommunens
hjemmeside. Alt i alt bevæger vi os med små skridt i den
rigtige retning.
Et eksempel på den positive udvikling for selvejede
dagtilbud, finder vi i Svendborg. Her fik den selvejende
vuggestue Byparken af forvaltningen tilbudt at udvide fra
en lille vuggestue til et stort integreret børnehus med 30
vuggestuebørn og 65-70 børnehavebørn. Institutionen
fik tilbudt et rummeligt nyistandsat hus på en stor grund.
Det er et omfangsrigt projekt, som forvaltningen lægger
både store summer penge og tid i. Bestyrelsesformand og
leder i Byparken er i tæt samarbejde med forvaltningen,
der specifikt har valgt en selvejet institution til denne store
udvidelse og derfor ønsker selvejet medbestemmelse og
indflydelse. I FOBU er vi enormt glade for at være en del af
dette projekt. Et så godt eksempel på samarbejde til gavn
for selvejet, vil vi gerne præge mange flere kommuner til at
følge.
Styrket samarbejde med Selveje Danmark
På Selveje Danmarks årsmøde i september blev FOBUs
formand, Ida Balling, valgt ind i bestyrelsen. Direktør,
Henrik Vagner, blev valgt som kritisk revisor. Vi er særligt
glade for, at Ida, som den første i Selveje Danmarks
bestyrelse, repræsenterer 0-6 års området. FOBU har i flere
år haft et tæt samarbejde med brancheforeningen bl.a.
ved høringssvar på dagtilbudsloven, hvor vi koordinerer
tæt med Selveje Danmark. Med de to nye poster håber
FOBU at styrke samarbejdet og derigennem få en større
politisk indflydelse på vores medlemmers vegne. Det er
ikke kun FOBUs selvejende institutioner, der får gavn af

medlemskabet og de nye poster hos Selveje Danmark. Det
gør de private medlemsinstitutioner også.
Når der indføres ny lovgivning, er der nemlig oftere
større lighedspunkter mellem de selvejende og private
institutioner end mellem de selvejende og de kommunale.
Selvom Selveje Danmarks målgruppe helt naturligt er de
selvejende institutioner og deres vilkår, smitter arbejdet
altså også positivt af på de private institutioner. Flere
af de udfordringer, som de selvejende institutioner har,
oplever de private institutioner nemlig også. Fx har FOBU
igennem længere tid i samarbejde med Selveje Danmark
haft en sag mod Hvidovre Kommune, da kommunen har
sat administrationsbidraget udokumenteret lavt. Dette er
et godt eksempel på en sag, der er løftet for en selvejende
institution, men som har akkurat lige så stor betydning for
en privat institution.
Nye og gamle bekendtskaber efter kommunalvalg 2021
I FOBU havde vi planlagt to politiske dialogmøder op til
kommunalvalget i november. De blev desværre aflyst
pga. en Corona-ramt tid blandt vores medlemmer. Det
afspejler dog ikke, hvor stor betydning vores gode relation
til de siddende Børne- og Ungeborgmestre har for vores
medlemmer i de pågældende kommuner. Københavns
Kommunes afgående socialdemokratiske Børne- og
Ungeborgmester, Jesper Christensen, har vi haft et rigtig
godt forhold til, og vi ønsker ham held og lykke fremover.
Samtidig siger vi velkommen til Konservatives Jakob
Næsager, som vi glæder os til at lære bedre at kende. Vi får
lov til at beholde vores gode samarbejdspartner Rådmand
for Børn og Unge i Aarhus, Thomas Medom fra SF.
Vi sætter pris på vores gode samarbejde med alle vores
medlemmers lokalforvaltninger, hvor vi ofte bliver brugt
til at løfte problematikker op på et mere generelt niveau,
hvilket kan fjerne følelsen af konflikt fra det enkelte
dagtilbud.
Nyt nordisk samarbejde
I 2021 kom der for alvor skub i Nordisk Förskoles danske
afdeling, som vores pædagogiske udviklingskonsulent,
Annika Moeslund Pedersen, faciliterer sammen med
tovholder Dorte Zachariassen, leder af Husumvold
vuggestue og børnehave.
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Nordisk Førskole, Dansk Center for Undervisningsmiljø og
FOBU har indledt et samarbejde, der skal bidrage med viden
til dagtilbudsområdet på tværs af de nordiske lande. Vi
mødtes i efteråret med repræsentanter fra Sverige, Norge,
Island og Finland for at færdiggøre detaljerne til projektet og
for at ansøge om midler til at gennemføre det.
Projektet har til formål at lave en tværgående undersøgelse
af, hvordan de nordiske landes dagtilbuds faglige ledelse
understøtter udvikling af pædagogisk kvalitet i dagtilbud
gennem redskaber, værktøjer og metoder. Projektet sætter
fokus på, hvordan pædagogisk kvalitet forstås i de respektive
nordiske lande og hvilke redskaber, lederne i nordiske lande
anvender for at udvikle den pædagogiske kvalitet. Herunder
hvorfor redskaberne anvendes, og hvilken betydning de har i
det enkelte dagtilbud.
Det bliver et spændende og relevant projekt, som I kommer
til at høre meget mere om.
Folkemøde i skyggen af Covid19
Igen i år deltog FOBU på Folkemødet, men pga. Coronarestriktioner blev det en anderledes oplevelse – med
opdelte zoner, færre mennesker og siddende publikum.
Heldigvis var dagene som sædvanlig fyldt med spændende
dialoger. Vi var især inspireret af dialogen mellem Birgitte
Conradsen fra BUPL og Sten Sterndorf fra LDD, der drøftede
fremtiden for private dagtilbud. Vi tog med os, at der
heldigvis er flere end FOBU, der arbejder aktivt for de
privates fortsatte og rette plads blandt dagtilbud på tværs af
Danmark.
For at udnytte vores tid på Bornholm bedst muligt,
besøgte vi Troldhøj vuggestue og børnehave, hvor lederen
inspirerede os med levende beretninger om at være relativt
ny leder og igangsætte faglig udvikling. Vi besøgte også
Bornholms Regionskommune og Kristian Johannessen, faglig
konsulent og kontaktperson for de private dagtilbud. Han
bidrog til vores oplevelse af Bornholm som en pædagogisk
engageret kommune, der bl.a. stod overfor et stort projekt:
”De små børns Bornholm” sammen med Egmont Fonden.
Projektet er en del af Småbørnsløftet. Det sætter fokus
på øens udsatte børn og en tidlig indsats, der udvikler en
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pædagogisk strategi for det enkelte barns første 1000
dage. Planen er at udbrede erfaringerne til landets øvrige
kommuner.
Vi glæder os allerede til Folkemødet 2022. Her skal vi
sammen med Gentofte Børnevenner dele telt med Selveje
Danmark. Vi er så heldige at have fået mulighed for at
stå for to events, hvor vi til det ene arrangerer en politisk
paneldebat om rekruttering og i det andet står for en
protreptisk samtale om arbejdsglæde.

Det interne blik - intern udvikling, kurser,
konferencer og netværk

Inspirationsbesøg: Leder til leder
I FOBU arbejder vi aktivt på at danne grobund for
vidensdeling og sammenhold blandt lederne. På den
baggrund opstod idéen om at bringe lederne tættere
sammen gennem inspirationsbesøg hos hinanden. Ni
ledere slog dørene op for andre ledere, der frit kunne lade
sig inspirere og gå i dialog om forskellige ledelsesgreb.
Inspirationsbesøgene var en stor succes, så det gentager vi
i 2022.
Jens Ole Clausen, leder af Børnegården Blistrup fortæller om
sit inspirationsbesøg hos Henrik, leder af Martha Hjemmet:
”Vi kom to ledere på besøg. Vi blev taget imod af Henrik,
og han fortalte kort om Martha Hjemmet og om stedets
historie. Derefter blev vi vist rundt på institutionen. Henrik
fortalte undervejs, og vi fik lov at stikke hovedet ind i
forskellige grupper og stuer. Det var meget spændende og
inspirerende at se. Efter rundvisningen sad vi på Henriks
kontor og fik gode ledelsessnakke. Henrik fortalte mere
om Martha Hjemmet, og om hvordan hans hverdag ser ud.
Vi andre fortalte lidt om vores institutioner og om vores
hverdag. Tiden fløj afsted, og lige pludselig var der gået
halvanden time. Jeg synes, at det var et meget givende
besøg. Hvis muligheden for inspirationsbesøg kommer igen,
vil jeg bestemt melde mig.”
Nye netværk for souschefer og bestyrelsesformænd
På initiativ fra vores medlemmer oprettede FOBU to nye
netværk i 2021. FOBU har den store fornøjelse at facilitere
ét netværk for vores souschefer og pædagogiske ledere

og ét for vores bestyrelsesformænd. Selvom vi fra FOBUs
side sikrer indhold, emner og rådgivning, har det vist sig,
at det var hurtig sagsbehandling og sparring på aktuelle
udfordringer, der gav mest mening for deltagerne. I
formandsnetværket tog en bestyrelsesformand deres
aktuelle situation op og fik de øvrige formænds vinkel på
den. I souschefnetværket fyldte især emner som sygefravær
og dobbeltrollen. Der blev delt mange gode idéer fra hus til
hus.
Kim Holflod, som er bestyrelsesformand for Børnehuset
Adilsvej, sagde efterfølgende:
“Formandsnetværket er et relevant og meningsfuldt
forum til at dele erfaringer, oplevelser, muligheder
og udfordringer på tværs af landet. Som formand i en
selvejende institution kan man til tider opleve at stå lidt
alene med sine forpligtelser og sit ansvar, hvor dialoger og
fælles refleksioner med andre i samme situation er både
inspirerende og betryggende.”
At udveksle erfaringer fra formand til formand, souschef
til souschef – at skabe netværk og fællesskab – er en af
vores fornemmeste opgaver i FOBU, og vi fortsætter disse
netværk i 2022
Øget pædagogisk og ledelsesmæssigt fokus
Faglig udvikling er en grundsten i FOBUs målsætning, og
det kan se ud på mange måder. Noget af det, der har fyldt
meget i 2021, er LUS (lederudviklingssamtale) mellem
formand og leder. FOBU faciliterer samtalerne gratis
og sikrer en grundig dialog om lederens ledelsesrum,
kompetencer og behov med fokus på det forgangne år og
det kommende. Samtalen tager to timer, og vi tager noter
og sender til jer bagefter og indkalder til en ny samtale det
følgende år. Mange af de ledere ,vi har holdt LUS med i
2021, har ikke haft en LUS samtale i hele deres typisk lange
ansættelse. Mange formænd har svært ved at vide, hvordan
de skal gribe det an. Især, hvis der er udfordringer. Vores
tilgang er, at respektfuld og kontinuerlig kommunikation
er vejen frem – det skal startes i fredstid for at kunne
bære frugt i en eventuel udfordring. En udfordring som i
2021 var corona. Situationen har udfordret vores lederes
ledelsesrum, så netop her har LUS været et konstruktivt

samtaleværktøj, der har bragt jer tættere sammen i kampen
mod de udfordringer, I hver især står med.
Mette Bartholin fra Edel Liisbergs Børnehus udtaler:
”FOBU tilbyder både ledersparring og facilitering af LUSsamtaler, og det har vi takket ja til i Edel Liisbergs Børnehus.
Signe Rekve har stået for begge dele, og det har været en
stor hjælp for bestyrelsen ift. min udviklingssamtale, som på
den måde har fået et fagligt relevant indhold, som jeg kan
bruge i min egen udvikling som leder. Efterfølgende har jeg
gennem et halvt år fået god og kompetent sparring både i
form af samtaler og konkrete redskaber. Signe har en masse
relevant erfaring og personlig styrke og dedikation.
Jeg kan varmt anbefale FOBUs hjælp i begge
sammenhænge.”
Ledersparring
I FOBU ønsker vi at klæde alle ledere og formænd på til lige
præcis dét, som den enkelte står med. Vores konsulenter
i FOBU arbejder dagligt på at møde vores medlemmer på
netop den måde, der er behov for i den pågældende sag.
Vi har i 2021 haft flere kurser internt om kundeservice,
fordi det er så vigtigt for os at være opdateret på de mange
måder, man kan praktisere kundeservice på. I året, der er
gået, er mange af vores sparringer, rådgivning og vejledning
og fx prognoser foregået over Teams. På den måde har
corona ikke påvirket vores gode og vigtige nære relation
direkte til vores medlemmer.
Souschef og organisationskonsulent, Signe Rekve, udtaler:
”En af de vigtigste dele af mit arbejde, er ledersparringerne.
Vi i FOBU bidrager til udvikling af faglig ledelse og kan bl.a.
byde ind med mange andre lederes gode erfaringer på en
given problematik – og på tværs af landet - så vi samtidig får
underbygget det gode ledernetværk, som FOBU er. Og så
er det også bare dét, en fagnørd som mig, får ekstra meget
energi af.”
Procesfacilitering
Pædagogisk udviklingskonsulent, Annika Moeslund
Pedersen, har i 2021 haft fornøjelsen af at facilitere en hel
del pædagogiske dage, netværksmøder og personalemøder.
Det er svært at stå fordybet i praksis og samtidig forholde sig
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objektivt og se sin praksis i et udviklingsperspektiv. I sådan
en situation er det konstruktivt med et fagligt blik udefra fra
en konsulent, der ikke er forvaltningens.
Lederne i Vuggestuen NOR i Aalborg har involveret Annika i
udviklingen af en pædagogisk dag. De fortæller:
”At vi havde Annika til at hjælpe os med vores proces,
har været superbrugbart for os som ledere. Vi fik en god
sparring til den proces, som vi skulle igennem. Vi fik nogle
relevante og brugbare redskaber til selve dagene, der
gjorde, at vi havde langt større overskud og overblik over
processen med vores medarbejdere”
Nye medlemmer
I det forløbne år har vi haft fornøjelsen af at byde et par nye
medlemmer velkommen i FOBU-fællesskabet:
I administration:
•
Børnehuset Sydstjernen
•
Katrinebjergparkens Vuggestue
•
Solbakken
•
Børnehaven Solvangen
Vi glæder os over samarbejdet!
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Hvor er vi på vej hen?

Vi ser ind i en fremtid med mange spændende dagsordner
på dagtilbudsområdet. Vi glæder os til at komme ud over
rampen med mange af de idéer, der ligger på tegnebrættet
her i FOBU. Herunder vil vi præsentere jer for nogle af dem.

til jeres tilfredshed med vores tilbud, kvaliteten af vores rådgivning samt vores tilgængelighed. Vi håber meget, at I vil
tage jer tid til at svare, så vi bedst muligt kan sikre, at vores
service rammer plet i forhold til jeres behov.

Udvikling af systemer og IT-sikkerhed
Vi har det forgangne år sat skub i systemudvikling. FOBU har
sammen med KMD haft fokus på at finde en løsning, der gør
det lettere for lederne at oprette nye medarbejdere. Og vi
er i samarbejde med Navision tæt på mål med en forbedring
af processen omkring forældrebetalinger hos vores private
medlemmer. Det bliver langt nemmere at danne sig et overblik over børn, kommuner og faktureringer. Vi glæder os til
at fortælle meget mere om disse processers resultater, og
de positive konsekvenser det kommer til at have for vores
medlemmer.

Fyraftensmøder for pædagogmedhjælpere
I København starter vi året med et nyt tilbud for pædagogmedhjælpere. Der er pædagogmangel og dermed flere uuddannede medarbejdere ansat i de danske dagtilbud. Lederne
har ytret et behov for, at vi støtter op med muligheder for at
styrke medhjælpernes kompetencer.
Som leder, Maybritt Larsson, fra Barnets hus så fint formulerer det: ”Vi skal have gjort den usynlige hær synlig.”
Det vil vi, i FOBU, gerne bidrage til. I starten af 2022
påbegynder vi derfor afholdelsen af kurser, hvor pædagogmedhjælpere kan mødes i FOBU og drøfte pædagogfaglige
begreber sammen.

Sidst men ikke mindst barsler vi også med en forbedret
IT-sikkerhed. FOBUs IT-konsulent, Keyvan Rasmussen,
fortæller:
”I 2021 har vores IT-fokus været på en opgradering af
serverrummet. Kort fortalt betyder det, at brugeroplevelsen og hastigheden er meget bedre og hurtigere, når man
er på FOBUs hjemmeside eller holder Teamsmøder. I 2022
retter vi blikket mod bedre IT-sikkerhed. Som et lille udpluk
af, hvad vi har på tegnebrættet, kan jeg nævne sikkerhed i
forhold til adgang til FOBUs IT-systemer, træning af medarbejdere til at være opmærksomme på IT-kriminalitet og en
simpel 2-faktor godkendelse ved indkøb i institutioner.”
Systemisk coaching
I forhold til udvikling af den pædagogiske ledelse og faglige
praksis, kan medlemmerne som noget nyt, få gratis coaching. Souschef Signe Rekve fungerer som sparringspartner
for mange ledere og formænd, og hun har derfor videreuddannet sig til certificeret systemisk coach. På den måde kan
lederne vælge lige den samtaleform, der passer dem bedst.
Nogle ringer med akutte behov, som vi hjælper med at
håndtere, hvor andre har faste månedlige samtaler gennem
svære perioder – vi står til rådighed for det hele.
Medlemsundersøgelse 2022
FOBU udsender en medlemsundersøgelse, der spørger ind
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Konference - 1. dag
Torsdag den 5. maj 2022

Tema:
Ledelse i samarbejde
På FOBU’s årsmøde 2022 stiller vi med inspiration, hands-on teknikker og humor skarpt på nogle af de forskellige ledelsesretninger og -roller, som nutidens ledere skal mestre. Sidste år satte konferencen spot på kravene til, at ledere i dag formår
at lede både opad, nedad, udad og fremad. I år går vi i dybden med, hvordan lederen skaber gode samarbejdsrelationer
gennem sin ledelsesposition. Vi sætter fokus på, hvordan lederen kan bruge sin magtposition positivt i samarbejdet med
medarbejdere, bestyrelse og mennesker udenfor institutionen.

PROGRAM
Formiddag

Eftermiddag

Aften

Morgenkaffe
Hils på dine kolleger og få en bid
brød

Repræsentantskabsmøde
Henrik Vagner, Ida Balling og FOBUs
bestyrelse

Vi mødes i lobbyen
Ida Balling, FOBU

Velkommen til FOBU årsmøde 2022
Henrik Vagner og Ida Balling, FOBU

Pause
Stræk benene med kage og kaffe

Relationel etik
Maja Haslebo, erhvervspsykolog og
foredragsholder

Inspirationsborde - mød FOBUs rammeaftaler
Signe Rekve og Annika Moeslund
Pedersen, FOBU

Middag

Frokost

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, bade ved stranden, besøge hotellets spa eller reflektere over dagens input.
Find programdetaljer for konferencen på www.fobu.dk.
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Konference - 2. dag
Fredag den 6. maj 2022

Tema:
Ledelse i samarbejde
På FOBU’s årsmøde 2022 stiller vi med inspiration, hands-on teknikker og humor skarpt på nogle af de forskellige ledelsesretninger og -roller, som nutidens ledere skal mestre. Sidste år satte konferencen spot på kravene til, at ledere i dag formår
at lede både opad, nedad, udad og fremad. I år går vi i dybden med, hvordan lederen skaber gode samarbejdsrelationer
gennem sin ledelsesposition. Vi sætter fokus på, hvordan lederen kan bruge sin magtposition positivt i samarbejdet med
medarbejdere, bestyrelse og mennesker udenfor institutionen.

PROGRAM
Bestyrelse og ledelse
Jon Krog, branchedirektør for Selveje Danmark
Hjernesmart ledelse
Anette Prehn, foredragsholder og forfatter
Tak for i år
Frokost ”to-go”
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Workshop: Hjernesmart ledelse

Anette Prehn, foredragsholder og forfatter
De allerfærreste ledere kender og mestrer hjernens
spilleregler. Det er en skam, for når hjernen bliver
gjort til en modspiller, dræner det både dig selv og din
organisation for energi, fokus og resultater. Spiller du
omvendt ”med” på hjernens betingelser, vil du opleve
en lethed i dit lederskab og en overraskende gennemslagskraft i din omgang med medarbejdere og andre
mennesker.
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Tak
Tak til alle

Tak til alle jer, der er en del af FOBU-fællesskabet

Først og fremmest en stor tak til alle vores medlemsinstitutioner for det samarbejde, vi har haft i 2021. På trods af en
ærgerlig afslutning på året med en tredje coronabølge og
de udfordringer, som det førte med sig, står vi tilbage med
et væld af glade minder. Vi tænker på de gode inspirationsbesøg, vi havde sammen på tværs af landet, på årsmødet i
september med mange grin og fælles faglig fordybelse og
på de inspirerende kurser, vi har afholdt. Der kom atter liv
på gangen i prognoseperioderne, hvilket vi sætter så meget
pris på. Vi takker for jeres store brug af vores tilbud, hvor vi
blandt andet deltager på jeres personalemøder og -dage,
bestyrelsesmøder og netværk. Det er vores glæde, når vi kan
gøre svære situationer lettere for jer, eller når vi kan tage
del i jeres glæder.

BDO, Selveje Danmark og de øvrige paraplyorganisationer,
som vi værdsætter et tæt samarbejde med.

Vi har i 2021 haft kommunevalg, og vi ser derfor frem mod
et år, hvor nye relationer skal dannes. Vi sætter en stor ære
i at sikre positivt og fordelagtigt samarbejde med hver jeres
hjemkommune. De samarbejdsrelationer som vi værner om
og gør brug af ved eksempelvis 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. Tak til alle kommuner, hvor der er tilknyttet FOBUinstitutioner, og som vi derfor samarbejder med.
I FOBU er vores helt store fokus igen i år; fællesskab. Selvom
alle er trætte af at tale om corona, kan vi ikke komme udenom, at de sidste to år har skabt afstand mellem os. Heldigvis
kun fysisk. Det vil være et fokus i hele 2022 at få genfundet
hinanden – vi skal ses så meget som muligt. Corona har dog
også lært os at samles på tværs af landet på Teams. Den lærdom skal gavne vores dagtilbud, der ligger udenfor København og Aarhus, og vi vil derfor flette vores fysiske møder
sammen med flere webinarer. 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 2021: Alle institutioner, medarbejderne
i FOBUs sekretariat og medlemmerne i FOBUs bestyrelse.
En sidste tak skal lyde til vores øvrige samarbejdspartnere:
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Bille

