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’Doktorlege’ er forbudt

Mistænkt pædagog måtte opgive jobbet

HippHopp forbereder til skolen
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Interessen for digitale 
medier i dagtilbud er 
eksploderet, men ikke 
alle er begejstrede. $#%#&

DIGITALT 
BOOM

guide
Hvis et barn 
bliver væk &'
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aSlut med  
’doktorlege’
Institutioner forbyder 
nøgenhed og ’doktorlege’ 
i et forsøg på at fore$
bygge seksuelle overgreb 
fra både voksne og børn. 
Men det er forkert at 
lægge et kræn$
kerperspektiv 
ned over børns 
helt naturlige 
seksualitet.
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$#  Intro
 IT$amok i daginstitutioner  

$'   Digitalt boom rammer skævt
  Ikke alle børn får glæde af IT$eksplosion i 

daginstitutioner. 

$!   Leg og læring med iPad
  I Mejsen leger børnene med iPad og 

snakker med andre børn på Facebook. 

$"   Uenige om digitale redskaber
 Er brug af digitale medier betænkeligt  
 eller helt i orden? 

#(   Leder udvikler program
  Leder i Skive har skabt et computerpro$

gram, der har fokus på læreplanerne. 

#(   Modne mediebrugere
  I de kommende år vil brug af tablets i 

daginstitutioner finde et naturligt leje.

#$  Strøm på dokumentationen
  Ingeniør og daginstitution har sammen 

udviklet et digitalt værktøj til dokumen$
tation. 

##  Guides og bokse  
  Bliv klogere på ord som app og tablet, og 

få gode råd til leg med IT. 

Guide: Hvis et barn 
bliver væk
Det er enhver pædagogs skræk, 
at et barn bliver væk på turen til 
legepladsen eller i skoven. Læs 
to institutioners gode råd om at 
undgå, at det sker. Og hvad man 
gør, hvis det alligevel sker.

!"

Det handler ikke om, hvorvidt vi bruger 
teknologi eller ej. Det handler om, hvad 
vi bruger den til.! 
 Klaus Thestrup, underviser på Pædagoguddannelsen Jydsk

#$
Hjemmearbejde  
gør skoleparat 
 
Nicki og hans forældre er med i 
hjælpeprogrammet HippHopp. 
De øvelser, Nicki laver, styrker 
hans sprog, motorik og sociale 
kompetencer. Børnehaven ud$
peger de børn, som vil have godt 
af den ekstra indsats.

Foto: Jakob Carlsen
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»Min opfordring til os alle er, begræns 
hysteriet, og stol på pædagogerne.«

Birgitte Conradsen, næstformand i BUPL
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SOCIALT ENTREPRENØRSKAB

Sommerskole i Mexico 
2.-23. august 2013

Ny viden på højt niveau, 
enestående kultur og en 
oplevelse for livet – med 6 ECTS-point!

Undervisningen foregår på engelsk 
og fi nder sted på Universidad 
Latina de América og  ekskursioner 
til NGO-projekter for børn, unge 
og voksne med sociale udfordringer.
 

Hvem kan deltage?
Pædagogstuderende, lærer -
stu  derende, socialrådgiver -
stude rende, psykologistuderende 
og andre med interesse for socialt entreprenørskab.

Tilmelding senest 25. maj 2013
Pris: 14.995 kr. inkl. rejse og ophold.
Kontakt Mette Richter, specialkonsulent 
i internationale relationer på 
jamr@ucl.dk eller 2494 2194.

international.ucl.dk/mexico

oplevelse for livet – med 6 ECTS-point!

og andre med interesse for socialt entreprenørskab.

Michoacáns 
statspris for mest 

innovative 
uddannelses  -
projekt i 2012
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Børn eller unge, der har en bekymrende 
eller krænkende seksuel adfærd, er ofte 

svært omsorgssvigtede og har været udsat for 
seksuelle overgreb fra enten familiemedlem!
mer eller personer uden for familien. 

Det viser nye tal fra JanusCentret, der har 
både krænkede og krænkende børn i behand!
ling. En tredjedel af de ""# børn og unge, der 
er henvist til centret, har selv været ofre for et 
eller flere seksuelle overgreb inden for fami!
lien. "$ procent er krænket af personer uden 
for familien. 

Desuden har halvdelen været udsat for eller 
været vidne til fysisk vold. Næsten hver %erde 
har været o&er for psykisk vold i familien, og 

"$ procent for psykisk vold uden for familien. 
Halvdelen af børnene og de unge har endvidere 
været udsat for mobning. 

Børnene blev visiteret til JanusCentret, da 
de i gennemsnit var '( år, men børn helt ned 
til seksårsalderen er behandlet på centret. Den 
gennemsnitlige alder ved børnenes første be!
gåede overgreb er '" år. 

JanusCentret )tidligere Projekt JANUS* blev 
oprettet af Socialministeriet i "$$( og har si!
den ydet hjælp til børn og unge med seksuel 
overgrebsadfærd og deres forældre, rådgivet 
og undervist professionelle samt indsamlet 
og formidlet viden i de knap ni forløbne år.

Stress kan 
smitte 
En ny undersøgelse fra Bispe!

bjerg Hospital viser, at kol!
leger til stressramte ofte selv er 
bange for at få stress. Især hvis 
den sygemeldte efterlader en 
arbejdsbyrde, som de andre må 
klare.

+Det påvirker dem rigtig meget, 
de går hele tiden og siger: ’Hvor!
når er det den næste?’,, siger en 
chef, der medvirker i den omfat!
tende interviewundersøgelse.

Konsekvensen er, at nogle che!
fer ikke fortæller medarbejderne, 
hvis en kollega er sygemeldt med 
stress. De frygter nemlig, at med!
arbejderne begynder at se symp!
tomer alle vegne.

I HK og Dansk Magisterforening 
oplever man også tendensen.

+Det er naturligt nok, for man 
har set årsagen. Man tænker 

’Hun fik stress, 
fordi hun havde 
travlt, og nu 
har jeg også 
travlt’,, siger 
arbejdsmiljø!
konsulent i 
HK, Svend!Erik  
Hermansen.

Efter hans 
mening er fryg!

ten tit velbegrundet og et tegn på 
en arbejdskultur, hvor det ikke er 
tilladt at standse op.

Det kan også få konsekvenser 
for den stressramte kollega. Fryg!
ten for smitte kan nemlig få os til 
at undgå den stressede.

+Det er en følelses af, at hvis 
jeg sætter mig for tæt på den 
stressede, så ser jeg også ting dy!
stert,, forklarer miljøkonsulent 
Ole Grønne fra Dansk Magister!
forening. BYE

!De vil ikke erkende, at de har taget 
fejl. Jeg kan ikke komme på noget 
fortilfælde, hvor man har forregnet 
sig i så stort omfang, men nægter 
at gøre noget ved det." 

Verner Sand Kirk, direktør i A!kassernes brancheorganisation,  
AK!Samvirke, Berlingske

R egeringen har opjusteret forventnin!
gerne, så man nu tror, at '#.$$$!"(.$$$ 

ledige vil miste dagpengene som følge af den 
ændrede dagpengeperiode. Det har udløst et 
stormvejr ikke mindst fra S's og SF’s bagland, 
men også fra fagbevægelsen. Direktør Verner 

Sand Kirk mener, at regeringstoppen er for 
stolt til  at erkende, at den har skønnet helt 
forkert. Med et så voldsomt antal, der vil mi!
ste dagpenge, at man er nødt til at revidere 
beslutningen om den kortere dagpengepe!
riode og om genoptjeningskravet.

Fo
to

: C
hr

is
to

!
er

 R
eg

ild

Børnekrænkere er selv krænket

"Man tænker 
’Hun fik stress, 
fordi hun havde 
travlt, og nu har 
jeg også travlt’.! 

Arbejdsmiljøkonsu!
lent i HK Svend!Erik 

Hermansen

8%
af lønnen bruger danske familier på at få passet bør#
nene. Men det tal kan stige markant, hvis tenden#
sen til, at der oprettes flere private daginstitutioner 
fortsætter, frygter tænketanken Cevea. I de private 

er der nemlig ikke loft for forældrebetalingen.

Stands fyringsbølgen
Der er både skidt og kanel i jobpakken fra regeringen, me!
ner FTF, som byder indsatsen for at skabe private arbejds!
pladser velkommen. Men samtidig beder hovedorganisa!
tionen for -.$.$$$ o&entligt og privat ansatte / herunder 
pædagoger / om, at fyringsbølgen i det o&entlige skal 
standses. Formand Bente Sorgenfrey siger, at regeringen 
skal slippe tøjlerne på den o&entlige sektor, der fra "$'$ 
til "$'" er skrumpet med "..$$$ ansatte.

Ikke billigere SFO
Selvom regeringen ønsker en længere skoledag og færre 

SFO!timer, er der ingen garanti for, at det bliver billi!
gere for forældrene at få passet deres børn. Det slår børne! 
og undervisningsminister Christine Antorini )S* fast efter 
debat om, hvorvidt regeringen er i gang med at indføre 
brugerbetaling i folkeskolen ad bagvejen.

+Forældrebetaling til SFO efter skoletid er et kommunalt 
anliggende, og det er derfor den enkelte kommune, der 
fastsætter betalingen. Det ændrer regeringens udspil ikke 
på,, skriver ministeren i et paragraf "$!svar.

Christine Antorini understreger dog, at reformudspillet 
er ’baseret på en forudsætning om, at kommunerne kan 
nedsætte forældrebetalingen’ i SFO’erne, så den svarer 
til ’det reducerede pasningsbehov’. 

Derudover har ministeriet tidligere meldt ud, at foræl!
drene ikke skal betale for den tid, børnene er i skole, og at 
kommunerne vil blive kompenseret for den manglende 
forældreindtægt. BYE
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Andel af de visiterede børn og unge, som selv har været udsat for seksuelle overgreb fordelt 
på alder ved visitationstidspunktet. 

Kilde: Statusrapport fra JanusCentret, Center for børn og unge mellem ! og "# år med 
seksuelt bekymrende eller seksuelt krænkende adfærd. 
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WEEKEND-
TASKE 
PÅ HJUL 
Nu med forbed-
rede gummihjul. 
Udtrækkeligt  
håndtag.

BESTIL OG SE HELE UDVALGET PÅ: 
WWW.BUPL.DK/BUTIKKEN 

ELLER RING 3546 5204

TASKETILBUD
300 kr.

PAKKETILBUD 
Køb rygsæk og 

weekendtaske samlet 
og spar 50 kr. 

Pris: 500 kr.

250 kr.

RYGSÆK – 
NY MODEL
Rygsækken har flere 
separate rum, heraf et 
særligt polstret til 
bærbar computer. 
Rumindhold 35 liter. 
PVC-fri.

Succes’en
gentages...

Studietur til CUBA
2013: uge 12 og 13 • uge 46 og 47

2014: uge 15 og 16

14 dage • Pris 14.900 kr. Incl: Fly tur-retur
Rundrejse i Cuba • Halvpension • Dobbeltværelse med bad

Program • Dansk tolk/guide • Visum
6 dage i Havana, 3 dage i Pinar del Rio 

og 4 dage i Trinidad

Yderligere oplysninger: Brian Rasmussen, tlf: 2241 3049 eller 
Bogforlaget Frydenlund, tlf.: 3393 2212 • www.frydenlund.dk

Inden afrejse afholdes informationsmøde.
Rejsegarantifonden: MyPlanet. reg.nr. 795 
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PÆDOFILIANGST

retnings linjerne skal beskytte 
pædagogerne mod mistanker 

og forhindre børnene i at ’kræn!
ke’ hinanden " en sprogbrug, 

der går igen i undersøgelsen, hvor 
en del pædagoger omtaler børn 

som krænkere og ’doktorlege’ som 
krænkende og grænseoverskridende. 
Forestillingen om, at børn er poten!

tielle krænkere, vækker stor bekymring.
#Børn har naturligvis en seksualitet, 

men den er ganske anderledes end voksnes. 
Den er di$us og ikke målrettet og bevidst. 
Den er legende, nysgerrig og intuitiv. Børns 
seksualitet skal have lov til at udvikle sig med 
støtte fra de voksne og ikke i et eller andet re!
geltyranni eller i en politistat i børnehøjde,% 
siger Christian Graugaard.

!"#", $%! &#"%'())%". Else!Marie Buch 
Leander hæfter sig ved, at retningslinjer og 
kommentarer i undersøgelsen bærer tydeligt 
præg af en overgrebstematik. Det bekymrer 
hende, hvis seksualiteten primært formidles 
med en negativ forventning. 
#Pædagogerne gør et stort arbejde for at 

lære børnene at mærke og sætte grænser. 
Fokus på grænser fremstår dog ensidigt i 
undersøgelsen, for der er ikke fokus på, at 
seksualitet også er et spørgsmål om at have 
tillid og om at turde give og tage imod. At 
seksualitet er noget dejligt og positivt. Sek!
sualitet er heldigvis ikke ensbetydende med 
overgreb eller grænseoverskridende adfærd,% 
siger hun. 
#Hvis børnene skal lære at sætte egne 

grænser, bør de vel også have lov til at sige 
til " men den tanke er ikke særlig udbredt. I 
nogle børnehaver må børn for eksempel ikke 
kysse hinanden, og i nogle SFO’er griber man 
ind over for kæresteri mellem børn.%

'*"+, $%" ,"-+,%". Mimi Strange, psy!
kolog og leder af JanusCentret, som behandler 
børn med seksuelt bekymrende adfærd, me!
ner ikke, at krænkerretorikken er hensigts!
mæssig. Ordet ’krænker’ bør kun bruges om 
unge og voksne, der har en bevidst intention 
om at krænke. Om små børn bruger hun ter!
men ’børn med seksuelt bekymrende adfærd’.

Mimi Strange fortæller, at en tredjedel af de 
børn og unge, som begår seksuelle overgreb 
mod andre, selv har været udsat for seksuelle 
overgreb.
#Det er vigtigt, at vi tager os af børn, der 

har seksuelt bekymrende adfærd. Måske har 
de den adfærd, fordi de selv har været udsat 
for overgreb. Man kan lave regler herfra og til 
månen, men det er ikke en garanti for, at man 
opdager børn, som har seksuelt bekymrende 
adfærd. Derfor skal pædagogerne vide, hvad 
de skal kigge efter,% siger hun.

Henning Pedersen mener, at pædagogerne 
generelt er dygtige til at tackle proble ma!
tikken, men han forstår godt, hvis nogle 
pædagoger ikke føler, at de har viden nok.
#Det er en svær problematik, og jeg synes, 

det er reelt at være i tvivl. Uanset hvor meget 
viden man har, kommer man i situationer, 
hvor man kan være i tvivl. Så må man disku!
tere det i personalegruppen med den viden, 
man har til rådighed,% siger han.

%! ./)!/)! '*"+%0/.. Psykologen, sexologi!
professoren, pædagogen og forskeren er altså 
enige om, at noget går tabt, hvis børnene ikke 
har mulighed for at udforske deres egne og 
hinandens kroppe og grænser. 
#Når børnene leger ’doktorlege’, er det i et 

symbolsk univers, der ikke har noget med 
voksenseksualitet at gøre. I ly af deres beskyt!
tede legeunivers gør børn sig erfaringer, som 
de har brug for senere i livet. Man gør vold på 
dette univers, hvis man trækker en konkret 
voksenseksualitet med et bestemt fortegn, 
nemlig overgreb, ned over det,% siger Else!
Marie Buch Leander.

Christian Graugaard mener, at det bedste 
værn mod seksuelle overgreb er børn, som 
har selvtillid og livsglæde.
#Børn skal kende og forstå deres egen krop, 

dens grænser og dens integritet. Det lærer de i 
samspil med andre børn omgivet af støttende 
og kærlige voksne.%  

!Børn, der løber nøgne rundt og leger 
vandkamp på legepladsen eller ufor!
styrrede leger doktorleg i institutio!

nens puderum, er et sjældent syn i danske 
institutioner. Det viser en undersøgelse fra 
forskningsgruppen Paradox fra Aarhus Uni!
versitet. De har spurgt pædagogerne, om de 
har regler for børnene blandt andet med det 
formål at forebygge seksuelle overgreb eller 
mistanke om overgreb.

I &' procent af institutionerne har man så!
danne retningslinjer. De mest almindelige 
regler er, at børnene ikke må tage tøjet af, 
og at de skal have underbukser eller badetøj 
på, når de leger med vand. Og at de enten 
slet ikke må lege ’doktorlege’, eller at der er 
restriktioner for legene.

Reglerne for børnene har forskellige grader 
og udformning. Enkelte steder er reglen, at 
man må tage den langærmede trøje af, men 
at man skal beholde den inderste trøje på. 
Mange steder er der regler for, hvor man skal 
skifte tøj. Enkelte institutioner lader børne!
ne lege ’doktorlege’ uden stor indblanding, 
mens de fleste institutioner begrænser eller 
for byder legene. I størstedelen af institutio!
nerne medfører reglerne massiv overvågning 
af børnene.

+1!2"0/)% $#,!#"0%)%. Ifølge projektleder 
for undersøgelen Else!Marie Buch Leander er 
mange af pædagogerne opmærksomme på, 
at ’doktorlege’ er naturlige. Derfor forsøger de 
at begrænse eller forbyde legene på en måde, 
der ikke giver børnene skam. Størstedelen 
af pædagogerne mener, at reglerne ikke æn!

drer børnenes adfærd eller udfoldelsesmulig!
heder, men nogle pædagoger er særdeles kri!
tiske over for udviklingen, som de mener, kan 
give børnene et forkvaklet forhold til krop og 
seksualitet.

Christian Graugaard, der er professor i sexo!
logi ved Aalborg Universitet og formand for 
Sex & Samfund, mener, at begrænsningerne 
kan have store konsekvenser for børnene.
#Det er meget vigtigt, at retningslinjerne 

ikke tager overhånd og kommer til at erstatte 
det pædagogiske blik og den kollegiale reflek!
sion. Med forbud kan vi let komme til at sende 
et signal til børnene om, at nærhed og san!
selighed er farligt, og at deres kroppe er po!
tentielt problematiske,% siger han. 

BUPL’s formand, Henning Pedersen, er 
enig:
#Vi ved som pædagoger godt, at det er natur!

ligt, at børn er nysgerrige omkring kroppen. 
Derfor skal vi finde en balance. Vi skal være 
opmærksomme på ikke at gøre børn krops!
forskrækkede og bryde ind i det, som er en 
naturlig interesse,% siger han.

,"-+,%"3%"43%,!/.. Ifølge Else!Marie 
Buch Leander kan retningslinjerne ses som en 
tabuisering af kroppen, som peger i retning 
af en form for nypuritanisme. En tendens, 
som også Christian Graugaard og Henning 
Pedersen har bemærket:
#Nøgne børn, især i det o$entlige rum, er 

blevet tabubelagt. Selv på stranden ser man i 
dag helt små børn med badetøj på. Tidligere 
løb de nøgne rundt,% siger Henning Pedersen.

Else!Marie Buch Leander fortæller, at 

EKSEMPLER PÅ REGLER, BØRNENE SKAL 
OVERHOLDE

"

"

Kilde: ’Retningslinjeundersøgelsen !"#!’.

FAKTA OM UNDERSØGELSEN
"

"

Undersøgelsen kan i slutningen af februar !"#$ findes på:  
smk.au.dk/forskning/forskningsgruppen%paradox

’Doktorlege’
Institutioner forbyder nøgenhed og ’doktorlege’, viser en 
undersøgelse. Det kan hæmme børns naturlige seksuelle 
udvikling og tabuisere kroppen. 
Af Julie Hardbo Larsen, jhl@bupl.dk
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Pædagoger savner indflydelseBørns og unges trivsel under lupVoksne er statister i børns trivsel

!". januar #"!$  ##. årgang   l   www.bupl.dk

guideLær at holde på blyanten %&

I ’Jagten’ spiller Mads Mikkelsen Lucas, hvis 
liv bliver smadret af en løgn om sexovergreb. 
For Erik skete det i virkeligheden.          '()#%

p1_forside mm.indd   1

EFTER ’JAGTEN’

"
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Han blev pædagog i januar ()*), og han 
sugede gode karakterer til sig under 
uddannelsen: fem *)!taller og et *(!

tal kunne han stolt se på sit eksamensbevis.
Han havde allerede sikret sig et vikariat 

i en børnehave, da han afsluttede studiet. 
Men glæden varede kort.

Tre måneder senere, en ganske alminde!
lig onsdag eftermiddag i april, sad han på 
legepladsen med nogle børn og snakkede om 
den bille, de havde fanget. Lederen kom hen 
til ham og sagde, at der var nogle herrer, der 
ville snakke med ham.

Han tog det stille og roligt ved den besked, 
også da de to herrer præsenterede sig som 
kriminalbetjente. Han blev chokeret, men tog 
det også roligt, selv da han fik at vide, at po!
litiet havde modtaget nogle anmeldelser om, 
at han skulle have begået seksuelt overgreb 
mod nogle børn i institutionen. Han måtte 
følge med på stationen.
#Jeg tog mine ting og tømte mit skab, for jeg 

vidste ikke, om jeg vendte tilbage,% fortæller 
den ')!årige pædagog. 

5%) '%+-)!%$% 10!. På politistationen fik 
han mere at vide om anklagerne.
#Jeg skulle efter sigende have siddet med 

nogle børn i en hyggestund og have taget 
min tissemand og stukket den i munden på 
den ene, og de andre skulle have set på. Det 
skulle være foregået i et rum, hvor der er nogle 
kæmpestore vinduer ud til en lille gård, hvor 
vuggestuen kører frem og tilbage med barne!
vogne og lægger børnene til at sove til middag. 

Jeg benægtede alt. Det kunne ikke passe. Jeg 
forstod ingenting af det hele,% forklarer han. 

Politiet beholdt ham i arresten. Politiet af!
hørte de to piger, han skulle have forbrudt sig 
imod, men det gav ingenting. Politiet havde 
intet, der kunne bevise anklagen. Pædagogen 
sad fængslet i () timer. En betjent kørte ham 
hjem sidst på formiddagen næste dag.

Og så gik han derhjemme, for han var frit!
stillet fra arbejde, mens sagen verserede. Poli!
tiet måtte ganske vist slippe ham ud i første 
omgang, men de var ikke færdige med at un!
dersøge sagen. Han var hele tiden angst for, 
at politiet skulle komme og hente ham igen.
#Hver gang jeg hørte en bil, gik jeg over og 

kiggede ud ad vinduerne.%

/,,% %+ +( !*+$%"41). Kommunen star!
tede også en sag og hev pædagogen og hans 
kone ind til en samtale. 
#Børne! og ungeafdelingen var helt forfær!

dede. De truede med bål og brand. ’Nu skal vi 
ikke have en ny Tønder!sag’. En sagde direkte 
til mig, at hun ikke ville lade sine børn passe 
af mig, for man kunne jo aldrig vide,% fortæl!
ler pædagogen.

Forvaltningen krævede også, at han ikke 
var alene med sine børn, og hans kone måtte 
love, at det ikke ville ske.

BUPL startede samtidig en sag for pædagogen, 
men det husker han ikke mange detaljer om.
#Alt, hvad der handlede om papirarbejde og 

den slags, havde jeg ikke haft særlig meget styr 
på de seneste par år. Det havde jeg ikke kun!
net rumme. Det havde min kone taget sig af.%

To måneder efter arrestationen kom der 
endelig et brev fra en dommer. Politiet havde 
opgivet at rejse tiltale.
#De kunne ikke bevise, jeg havde gjort det, 

men de kunne heller ikke bevise, at jeg ikke 
havde gjort det, så derfor frafaldt de sagen. 
Den lever jeg med i dag,% opsummerer han.

/,,% '*"+%61.% 7%"%. Og så var det til!
bage på arbejde. Men ikke i børnehaven, som 
han ellers var så glad for. Kommunen gav 
ham et job i en døgninstitution på +) timer 
om ugen.
#Det var hårdt. Da først chokket havde lagt 

sig, og kampånden var ebbet lidt ud, kom 
depressionen,% siger han.

Ved årets udgang var han arbejdsløs, fordi 
vikariatet udløb.

Men i løbet af foråret ()** fik han det rigtig 
godt igen, søgte forskellige stillinger, og til 
sidst lykkedes det. 
#Jeg fik job i en SFO, for jeg kunne ikke få 

mig selv til at søge job i børnehaver mere,% 
siger han.

Han fik et tre måneders vikariat med (, 
timer om ugen. I begyndelsen gik det godt, 
men hen mod slutningen af vikariatet blev 
han træt og i dårligt humør. Nogle dage, når 
han kørte hjem fra arbejde, spekulerede han 
på, om han bare skulle svinge sin bil over i 
en modkørende lastbil.

,2++% $%! 7/4&#"4!84? Hen over som!
meren ()** var han på dagpenge, men så fik 
han tilbudt et barselsvikariat på den samme 

Uretmæssige 
anklager er en 
arbejdsskade

En uretmæssig anklage for 
seksuelt overgreb mod et barn 
kan udløse alvorlige psykiske 
lidelser hos den anklagede. 
Men lidelserne kan anerkendes 
som en arbejdsskade.
Af Ste!en Hagemann, sbh@bupl.dk

Depressioner, posttraumatisk stresstilstand 
og chok er nogle af de følgevirkninger, pæ!

dagoger kan få, når de bliver udsat for en uret!
mæssig anklage om pædofili. Som en lille trøst 
bliver de psykiske lidelser ofte anerkendt som 
arbejdsskader.

BUPL har gennemgået (+ arbejdsskadesager, 
der er blevet ført for *- medlemmer af BUPL. Alle 
sagerne er blevet afsluttet i løbet af perioden ())-!
()**. *+ af medlemmerne har fået anerkendt 
deres psykiske lidelser, og de har samlet fået 
udbetalt en godtgørelse på .*)..)& kroner for 
varigt mén og (.,.*.()+ kroner i erstatning for 
tab af erhvervsevne.

Den pædagog, der har fået mest, er en mand, 
der har fået **/.(-* kroner for varigt mén og 
/*).(-& kroner i erstatning for tab af erhvervs!
evne.

I alt har ** pædagoger fået gennemsnitligt 
/(./*) kroner i godtgørelse for varigt men. Fem 
pædagoger har fået i gennemsnit ,*/.(') kroner i 
erstatning for tab af erhvervsevne. To pæda goger 
har ikke fået nogen form for erstatning eller godt!
gørelse, selvom de psykiske følgevirkninger blev 
anerkendt som en arbejdsskade.

Birgitte Conradsen, næstformand i BUPL, 
glæder sig over, at de fleste pædagoger, der har 
fået psykiske lidelser af at blive udsat for uret!
mæssige anklager om pædofili, faktisk kan få 
det anerkendt som en arbejdsskade.
#Men det opvejer ikke alt det forfærdelige, de 

har været igennem. Og heller ikke den profes!
sionelle del, at de ikke kan arbejde inden for deres 
fag. Men det er et plaster på såret,% siger hun.  

Jeg kan ikke være 
pædagog længere

For tre år siden blev den nyuddannede pædagog uretmæssigt anklaget 
for et seksuelt overgreb. Angsten for igen at blive anklaget har fået ham 
til at opgive at arbejde som pædagog. 
Af Ste!en Hagemann, sbh@bupl.dk

SFO. Det blev en hård tid. I foråret ()*( var 
han så nedkørt, at han sygemeldte sig med 
en depression. 
#Det var ubeskriveligt hårdt for mig at ar!

bejde som pædagog. Man ved ikke, hvem den 
næste er, der kan finde på at anklage en,% 
siger pædagogen, der hele tiden tænkte på 
anklagen fra ()*).
#Hver gang et barn kom hen til mig, tænkte 

jeg på det. Har jeg nu været for omsorgsfuld, 
har jeg nu været for tæt? Kunne jeg løfte nogen 
ned fra et klatrestativ, der ikke selv kunne 
komme ned. Kunne det misforstås?%

Det gennemsyrede hver eneste arbejdsdag.
#Når jeg havde fri fra arbejde og skulle køre 

hjem, sad jeg og gennemrepeterede, hvad jeg 
havde været igennem den dag. Alle konflik!
ter og situationer, hvor der kunne være sket 
noget, kunne jeg udenad.%

%+ 0%!!%04%. Presset ved at være pædagog 
var for stort. I dag er den ')!årige pædagog på 
revalidering og uddanner sig til datamatiker.
#Jeg har måttet acceptere, at jeg ikke kan 

være pædagog. Og da jeg tog beslutningen om 
et brancheskift, var det en lettelse,% siger han.

Også familien har lidt under det. Hans 
**!årige datter har været i terapi for angst, 
og den *,!årige søn har lige fået konstateret 
depression. 

’Jeg ville jo ønske, at det kun var mig, der 
havde det svært. Nu bliver det dobbelte$ekt 
i stedet’, skriver han efterfølgende i en mail 
til Børn&Unge.  

ANONYM
Pædagogen har ønsket 
at være anonym, men 
Børn&Unge kender hans 
navn. Han er intervie9
wet i telefonen og har 
godkendt artiklen.

Her står sagen:

"

PÆDOFILIANGST

!De kan ikke bevise, jeg 
har gjort det, men de kan 
heller ikke bevise, at jeg 
ikke har gjort det."
 Pædagog, uretmæssigt anklaget
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K!ommunerne fortsætter med at fyre 
pæda goger i stor stil. Sidste år mistede 

!!" pædagoger deres arbejde, fordi stillin#
gerne blev nedlagt. "$% fik skåret i deres 
arbejdstid. Det viser en gennemgang af af#
skedigelsessager, som BUPL har foretaget. 

Tallet er lavere end de to foregående år, hvor 
der i alt blev nedlagt &.$'' stillinger. BUPL’s 
formand, Henning Pedersen, er dog langt 
fra begejstret for det lille fald i antallet af 
nedskæringer.

(Statistikken viser, at nedskæringerne fort#
sætter. At der bliver nedlagt lidt færre stil#
linger end året før, er udtryk for, at det ikke 
kunne blive værre. Der er )ernet tusindvis af 
stillinger de seneste år,* siger han.

!"#$% &'#% ()&%*$+. De mange stillinger 
nedlægges på et tidspunkt, hvor udviklingen 
burde være omvendt. Regeringen har afsat 
penge på finansloven til &.%'' ekstra pæda#
gogstillinger i år, men i virkelighedens verden 
forsvinder pædagogstillinger. 

(Regeringen har bevilget %'' millioner 
kroner, men kommunerne bruger kun halv#
delen af dem til formålet i år. Nu håber vi, 
at kommunerne vil tage det alvorligt, når de 

lægger budget for "'&+. Kommuner, der ikke 
har brugt pengene på flere pædagoger, må 
se at få det gjort,* siger Henning Pedersen.

,())"*%#*% %*-.%. Jane Findahl, der er 
formand for Kommunernes Landsforenings 
Børne# og Kulturudvalg er enig med BUPL.

(KL opfordrede kommunerne til at bruge 
pengene på pædagogiske medarbejdere i "'&,. 
Det samme gør vi i "'&+,* siger hun.   

Den første 

fredag i marts
Brug trivselsdagen 

til at sætte spot 

på det vigtige 

trivselsarbejde

National trivselsdag 
i dagtilbud og skoler!

Find inspiration på 
www.sammenmodmobning.dk og 
www.samarbejdefortrivsel.dk

Sekretariat for Nationalt samarbejde 

for trivsel blandt børn i dagtilbud og 

Det nationale samarbejde for trivsel 

og mod mobning i grundskolen. 
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SÅ MANGE PÆDAGOGSTILLINGER BLEV NEDLAGT

!""" !""# !""$ !""% !""& !""' !""( !"#" !"## !"#!
 "#$ %&% '$( "") "($ %"* +'$ **+ )*) $$%
SÅ MANGE PÆDAGOGER FIK REDUCERET TIMETALLET

 #+* #"* "%+ #*" #"( *" %(" +$( +"+ %*'   Kilde: BUPL.

Flere pædagoger mister dagpenge
!"" pædagoger er i fare for at miste retten til dagpenge. Regeringen har fordoblet sit skøn 
for, hvor mange der mister dagpenge. Den nuværende aftale er ikke nok, mener BUPL. 
Af Ste!en Hagemann, sbh@bupl.dk 

'((!medlemmer af BUPL’s A#kasse ri#
sikerer at miste dagpengeretten 

i løbet af "'&,, viser en opgørelse fra a#kassen. 
I alt har -!+ medlemmer fået en advarsel i 
forbindelse med akutpakken om, at deres 
dagpengeret udløber i løbet af "'&,. Af dem 
er ,' procent allerede nu ude af dagpenge#
systemet, måske fordi de har fået arbejde, er 
gået på kontanthjælp, efterløn eller andet. 
Tilbage står %'' medlemmer af a#kassen, som 
snart mister deres dagpenge. 

BUPL følger situationen tæt for de medlem#
mer, der er truet, understreger formand for 
BUPL’s A#kasse Lasse Bjerg Jørgensen.

(Vi arbejder på at få dem i job. Der er en del 
akutjob, der er slået op til pædagoger, og så 
må vi håbe, at det er de pædagoger, der står 
til at ryge ud, der får dem,* siger han. 

Om det lykkes at få nogle arbejdsløse i 
akutjob, kan første gang ses i slutningen af 
januar, når dagpengekortene bliver afleveret. 

/%012,3*. Finansministeriet har i sidste uge 
o.entliggjort tal, der viser, at stramningen 
af dagpengeregler kommer til at ramme langt 
flere, end regeringen først har antaget. Nu an#
slår regeringen, at &-.'''#",.''' vil opbruge 
retten til dagpenge i løbet af det første halve 
år af "'&,. I efteråret, da regeringen lavede 
akutpakken, der skulle hjælpe de udfalds#
truede /personer, der står til at falde ud af 
dagpengesystemet0 ind på arbejdsmarkedet, 
regnede man med, at de strammere regler 
ville ramme -.'''#&".''' personer. 

Fejlskønnet hænger sammen med, at færre 
ledige har forladt dagpengesystemet i efter#

året sammenlignet med tidligere, skriver 
Finansministeriet. 

4,"+54,,% -,,% *(,. Med så mange men#
nesker, der er i fare for at miste deres forsør#
gelsesgrundlag, er regeringens nuværende 
politik med en akutpakke ikke nok, mener 
Lasse Bjerg Jørgensen. 

(De nye tal viser, at regeringen igen må i 
arbejdstøjet. Den løsning, de fandt sidst, var 
ikke en varig løsning, der løste problemerne, 
som finansministeren ellers sagde. Der skal 
helt andre ting på bordet, for at det her ikke 
skal udvikle sig til et af Danmarks største 
sociale problemer i mange år,* siger Lasse 
Bjerg Jørgensen.  

Kommuner fyrer stadig pædagoger
I #"$# blev lidt færre pædagoger fyret end de to foregående år. Det kunne heller 
ikke blive værre, mener Henning Pedersen, der opfordrer kommunerne til at 
tage seriøst, at regeringen har bevilget penge til $.!"" ekstra medarbejdere. 
Af Mikkel Kamp b&u@bupl.dk
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Børnehavebørn kommunikerer 
på Facebook og producerer film på 
iPad. Det seneste år er interessen 
for digitale medier i daginstitu!
tioner eksploderet. De pædago!
giske muligheder er uendelige, 
men teknologien må ikke bruges 
ukritisk. Desværre rammer det 
digitale boom skævt på grund af 
økonomi, pædagogers manglende 
tekniske kompetencer og fraværet 
af en overordnet politisk strategi.
Af Mikkel Kamp, b&u@bupl.dk / Illustration: Jørgen Stamp 

Amok i 
medielege
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DIGITALE INSTITUTIONER

DET SIGER UNDERSØGELSEN

DOKUMENTATION:

KOMMUNIKATION:

LEG OG LÆRING:

Flere og flere børn kan lege med tablet og computer i deres daginstitution. Men 
ikke alle mærker det digitale boom. Den forskel skal udlignes, mener BUPL, der 
efterlyser nationale eller kommunale handlingsplaner. 

Næsten samtlige daginstitutioner i 
Danmark har et digitalt kamera og 
en computer. Halvdelen har også 

mindst én tabletcomputer. Det viser under!
søgelsen ’Den digitale daginstitution’, som IT!
leverandøren KMD netop har o"entliggjort.
#Jeg er overrasket over, hvor udbredte tablets 

er. Kun et par år efter, at iPad’en kom på gaden, 
har omkring halvdelen af institutionerne tab!
lets, som de bruger i et eller andet omfang,$ 
siger Mathias Bruun, område direktør i KMD.

Men selvom mange institutioner har for!
skelligt elektronisk udstyr, er der meget langt 
til en virkelighed, hvor alle daginstitutions!
børn har adgang til iPads og computere. 

Udviklingen drives frem af ildsjæle blandt 
pædagoger og institutionsledere, og derfor 
har nogle institutioner masser af moderne 
medier, mens andre stort set intet har. Samti!
dig er digitalkameraer, tablets og computere 
de fleste steder styret af de voksne.

Der burde rettes op på børns skæve mu!
lighed for at lege med elektroniske medier, 
mener BUPL’s formand, Henning Pedersen.
#Alle burde have de samme muligheder, 

men det er en udvikling, der er i gang. Der 
er stadig barrierer som manglende viden og 
økonomi, der gør, at det ikke er udbredt i hele 
landet. Derfor ville det være godt, hvis kom!
munerne opstillede målsætninger for brug af 
IT i daginstitutionerne,$ siger han. 

POLITISK FOKUS ØNSKES. Også Mathias 
Bruun efterlyser større fokus fra politisk hold.
#Det vil skabe fremdrift. Så længe der ikke 

er en national eller kommunal strategi, dri!
ver ildsjæle værket. Vi har set det samme på 
skoleområdet,$ siger han.

I kommunerne er man opmærksom på 
problematikken, fortæller Jane Findahl, 
formand for KL’s Børne! og Kulturudvalg. 
#Det er ikke et valg, om børn skal bruge 

digitale medier. Det er et vilkår, og derfor skal 

kommunerne støtte institutionernes brug af 
IT,$ siger byrådsmedlemmet fra Fredericia og 
fortæller, at KL sidste år dannede et netværk 
af %& kommuner, der har samarbejdet om at 
udvikle IT!støttet læring i daginstitutioner. 
Deres erfaringer skal senere formidles videre 
til resten af landet.

Allerede nu er Jane Findahls holdning til 
leg og læring med digitale medier dog klar.
#Det bør være et mål for dagtilbud, at alle 

børn får kendskab til digitale medier og be!
nytter dem i forbindelse med leg og læring,$ 
siger hun.

I Ministeriet for Børn og Undervisning er 
der fokus på, at der er store muligheder i at 
bruge it i et pædagogisk perspektiv. Der er 
dog ikke en national strategi på vej for it i 
dagtilbud, oplyser Jakob Harder, vicedirektør 
i Uni!C ' Styrelsen for it og læring. 

Til gengæld indgår it som et delelement i 
ministeriets udviklingsprogram ’Fremtidens 
Dagtilbud’. Inden ministeriet sætter noget 
større i gang, vil man have mere viden om, 

hvad der virker. Derfor er første trin at følge en 
gruppe institutioners arbejde med it og forske 
i e"ekten af arbejdet. Projektets indledende 
arbejde går i gang i år.

VORES ANSVAR. Anska"elsen af elektronisk 
isenkram vil sandsynligvis tage til i de kom!
mende år. Både ledere og menige pædagoger 
ser et potentiale i de elektroniske medier. For 
eksempel mener ( ud af %) pædagoger, at de 
sammen med forældrene bør være med til at 
tage ansvar for, at børn har en forståelse for 
digitale medier, inden de begynder i skolen. 
Samtidig brugte institutionerne i *)%* flere 
penge på elektronik end året forinden.

Det er en positiv udvikling, mener BUPL’s 
formand, Henning Pedersen.
#Teknologien giver nye muligheder, og så 

vinder den frem alle steder. Derfor skal børn 
gøres fortrolige med nye medier. Det gælder 
især børn fra hjem uden computere og tab!
lets. Der har institutionerne er stor rolle at 
spille,$ siger han.  

Der er store potentialer i 
digi tale medier. Bruger 

man dem i børnehaven, bliver 
børnene bedre rustet til skolen. 
Især på det sproglige område er 
der store gevinster at hente. Det 
mener et overvældende flertal af 
både ledere og pædagoger, viser 
analysen ’Den digitale dagin!
stitution’, som IT!leverandøren 
KMD har gennemført.

I virkelighedens verden er bru!
gen af digitale medier i forhold til 
leg og læring dog begrænset i dag.

Analysen viser, at det mest an!
vendte digitale medie i forbindel!
se med leg og læring er tablets, og 
de bruges i høj grad i hver +erde 
daginstitution. Den stationære 
computer og digitalkameraet 
bruges i næsten samme omfang. 
#Vi kan konstatere, at vi er et 

stykke fra, at de digitale værk!
tøjer rent faktisk bliver anvendt 
i dag i forhold til leg og læring,$ 
siger Mathias Bruun, område!
chef i KMD.

PÆDAGOGER VIL GERNE. Det 
skyldes ikke mangel på interesse 
hos pædagogerne. Til gengæld 
peger ( ud af %) pædagoger og 

lidt færre ledere på, at mangel 
på penge til udstyr er en forhin!
dring. Samtidig mener omkring 
halvdelen af pædagogerne, at 
manglende tekniske og medie!
pædagogiske kompetencer i høj 
grad er en forhindring for at 
bruge IT.

Den forhindring bør man for!
søge at +erne på uddannelsen, 
mener Mathias Bruun. Det er 
man i gang med i Norge, hvor 
man integrerer digitale medier 
i pædagoguddannelsen.
#Gør man også det i Danmark, 

er der tilsyneladende en vilje 
blandt pædagoger og ledere til 
at arbejde med disse ting,$ siger 
han.

Henning Pedersen fra BUPL er 
enig, men problemet løser også 
delvis sig selv.
#Det er et spørgsmål om tid. 

Nu har vi en generationen af 
pædagoger, der oplever de  elek!
troniske medier som noget nyt. 
De næste generationer vil have 
et meget mere naturligt forhold 
til dem. Men IT som pædagogisk 
redskab bør være en større del af  
pædagoguddannelsen, end det er 
i dag,$ siger han.  

IT!boom rammer skævt
Pædagoger vil gerne, 
men kan ikke
Digitale medier i børnehaven ruster børn 
bedre til skolen, mener ledere og pæda!
goger. Alligevel bruges de kun til leg og 
læring i hver "erde daginstitution.

Hvilke af disse former for IT og digitale medier har din daginstitution?
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Kilde: Institutionsleder!survey af KMD Analyse.
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gede hans interesse, og derfor gik pædagog 
Henning Hansen på YouTube sammen med 
ham og et par andre børn. De fandt andre 
karatevideoer, ska"ede mere information 
om kampsporten og øvede den i en periode. 
Derefter optog de en video og o"entliggjorde 
den selv på Facebook og YouTube. I den proces 
er børnene meget optaget af, hvordan de tager 
sig ud på videoen.
#Det handler om en gruppe børn, der har 

brug for at stå i en styrkeposition. De viser, 
hvad de kan og vil. De vil vise deres succes til 
omverdenen,$ siger Klaus ,estrup. 

RESPONS PÅ FACEBOOK. Samarbejdet mel!
lem Klaus ,estrup og Henning Hansen be!
gyndte lidt tilfældigt i *))-. Mejsen var med i 
et projekt, hvor børnehaven skulle producere 
en CD!rom om hvert enkelt barn, som barnet 
kunne tage med, når det begyndte i skole. 
Tanken var at lette overgangen fra børnehave 
til skole. Projektet blev ikke til så meget, men 
Mejsen fik to computere til formålet, og da 
Klaus ,estrup evaluerede projektet, fandt 
han og pædagog Henning Hansen ud af, at 
de deler interessen for at udvikle brugen af 
medier i pædagogikken. Siden har arbejdet 
udviklet sig ' ikke som et stort, forkromet 
projekt, men trin for trin.
#Det hele er testet sammen med børnene 

og udviklet på baggrund af den respons, vi 
har fået fra børnene, og vores observationer 
af, hvordan de bruger tingene. Vi overtager 
ikke en færdigudviklet måde at bruge tablets 
eller Facebook på. Vi gør det på en måde, der 
passer til os. Vi bruger ikke teknologi for at 
bruge teknologi,$ siger Klaus ,estrup. 

Mejsen har en side på Facebook til 
at kommunikere med forældre og  

venskabs institutionen Børnehuset 
Nyrup ved Helsingør.

#Facebook er en god måde at 
kommunikere på med andre 
uden at være i samme fysiske 

rum. Det forudsætter en evne til at tage noget 
fra nettet, omsætte det til virkelighed og så 
omsætte det til nettet igen. Børnene er skiftet 
fra at være modtagere til at være producenter. 
På Facebook får børnene en positiv respons, 
som er meget umiddelbar. På den måde åbner 
vi op over for verdenen i stedet for at lukke os 
om det, der foregå på den enkelte stue,$ siger 
Henning Hansen. 

BALANCE PÅ NETTET. Kommunikationen 
med den nordsjællandske børnehave fører til 
spørgsmål, som pædagogerne ikke har forud!
set. En dag lagde man et billede på Facebook 
af drengen Anas, der står på hovedet. 

Børnene fra Helsingør spurgte Anas, hvor!
dan han holder balancen.
#Han vidste ikke, hvad balance betød, så 

det førte blandt andet til, at vi var ude på en 
balancebom og snakkede om, hvornår han 
holdt balancen, og hvornår han ikke gjorde. 
På den måde gik vi fra internettet og til at 
arbejde både kropsligt og sprogligt,$ fortæller 
Henning Hansen. 

Facebooksiden bliver også brugt til at for!
tælle og udvikle historier, som børnene er 
aktive medspillere i. Senest skete det op til jul, 
hvor en historie om nisser og en slags monster 
hver dag fik en ny udvikling på Facebook og 
i selve institutionen. Historiens figurer gør 
forskellige ting i institutionen og tager bil!
lede af det til Facebook. Bagefter løber bør!
nene ud og finder stedet, hvor figuren har 
været. På den måde flyder fortællingen og 
hverdagslivet sammen. Grundlæggende er det 
en aktivitet, der foregår i mange børnehaver 
op til jul bare uden computer. Alligevel er det 
lidt anderledes.
#Børnene har større indflydelse på histo!

rien. De spørger: ’Kan vi ikke gøre sådan?’ og 
siger: ’Skriv sådan og sådan til ham’. Det er 
ikke mig, der laver historien. Vi er ligeværdige 
deltagere, der udvikler historien sammen,$ 
siger Henning Hansen. 

TAGFAT MED KAMERA. Mejsens .- digi!
tale kameraer bliver brugt både i voksen! og 
børnestyrede aktiviteter. Børnene leger for 
eksempel tagfat med kameraerne. Får fange!
ren et billede af et andet barn, er han taget. 
I en anden leg tager børnene nærbilleder af 
steder i børnehaven, som de andre børn eller 
de voksne bagefter skal finde. Legen findes 
også i en variant, hvor nogle af børnene tager 
billeder af andres nakke, hvorefter nogle skal 
gætte, hvem der er på billederne.

I alt har Henning Hansen omkring %-).))) 
fotos liggende på fire eksterne harddiske. 
Kun et fåtal bliver o"entliggjort, men alli!
gevel er de alle et vigtigt arkiv. Billederne, 
som børnene selv tager, gør det lettere for 
pædagogerne at møde børnene, hvor de er. 
De kan simpelthen aflæse deres interesser i 
billederne. Når en pigegruppe bruger flere 
timer på at fotografere blomster, er det et godt 
tegn på, at man kan fange deres interesse ved 
at beskæftige sig med blomster.

Børnene i Mejsen har generelt fri adgang 
til computere, når der ikke er andre aktivi!
teter. Her spiller de blandt andet på bestemte 
hjemmesider.
#Vi har aldrig haft et skema, hvor der står, 

at de må spille en halv time hver. Til gengæld 
er vi kommet så langt, at de ofte siger: ’Nu 
gider jeg ikke mere’, og de accepterer, hvis 
jeg lige skal låne computeren for at under!
søge noget. De ved, de får den igen,$ siger  
Henning Hansen. 

Selvom de elektroniske medier er integreret 
i hverdagen, sidder børnene i Mejsen ikke 
mere ved skærme end i mange andre børne!
haver, vurderer Henning Hansen.
#Der kan være uger, hvor vi er i gang med 

noget, og hvor vi skal bruge computere eller 
tablets hele tiden, mens vi andre uger slet 
ikke bruger dem. Om sommeren vil børnene 
hellere ud at lege,$ siger han.  

Tilløb. Koldbøtte. Tilløb. En slags 
vejrmølle. Tilløb. Op at stå på 
hovedet. Fire drenge viser de!
res gymnastiske evner, mens 
en pige sidder på knæ ved siden 

af den blå madras og filmer med en iPad. 
Et andet sted i børnehaven er en dreng og 

en pige alene på en stue sammen med en 
pædagog, mens resten af gruppen er på tur.
Pigen leger med Geomag på et tæppe, mens 
drengen sidder med høretelefoner foran en 
computer. På YouTube ser han det koreanske 
monsterhit ’Gangnam Style’.

Det er tirsdag formiddag i Børnehaven Mej!
sen i Brabrand ved Aarhus. Børnehaven er på 
mange måder helt almindelig, men med en 
IT!beholdning på blandt andet / tablets, *- 
bærbare computere, .- digitale kameraer og 
børn, der rutinemæssigt bruger både Face!
book og YouTube, skiller den sig alligevel ud.

VIGTIGT, HVORDAN IT BRUGES. I Mejsen 
har man siden *))& bevidst arbejdet med at 
integrere elektroniske medier i hverdagen. 
Det afgørende er ikke det tekniske isenkram, 
mener Klaus ,estrup, der underviser på Pæ!
dagoguddannelsen Jydsk og har samarbejdet 
med Mejsen om IT!satsningen.
#Det handler ikke om, hvorvidt vi bruger 

teknologi eller ej. Det handler om, hvad vi 
bruger den til. Men teknologien er der, og 
børnene er allerede mediebrugere derhjem!

me, så hvorfor ikke lære dem at bruge den,$ 
siger han.

Overordnet set er princippet, at tek!
nologien bliver brugt, hvor den er rele!
vant, og at den digitale og analoge ver!
den fletter sig ind i hinanden.

Mejsen har blandt andet 
produceret små film, hvor 
børnene laver gymna!
stik og karate. En dag 

havde en dreng set ka!
rate på YouTube. Det fan!

Barnet er i centrum på 
Facebook og iPad
I Børnehaven Mejsen er børnene vant til elektro!
niske medier. De bruger tablets, leger tagfat med 
digitalkameraer og kommunikerer med en anden 
institution via Facebook. Den elektroniske verden 
fletter sig ind i den virkelige verden og udvikler 
aktiviteterne i institutionen.

!Der kan være uger, hvor vi er i gang med noget, og hvor vi skal 
bruge computere eller tablets hele tiden, mens vi andre uger slet 
ikke bruger dem. Om sommeren vil børnene hellere ud at lege." 
 Henning Hansen, pædagog i Mejsen
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Kritikeren:  
Gem iPad’en til skolen
Børnehavebørn, der bruger for lang tid foran en skærm, 
risikerer at blive dårligere til at koncentrere sig. Det kan 
gå ud over evnen til at lære at læse, advarer psykolog.

Elektroniske medier er så hurtige, 
underholdende og lystbetonede, 
at det kan gå ud over nogle børns 
muligheder for at lære at læse 
og fordybe sig, hvis de bruger for 

meget tid foran skærmen allerede i børne!
havealderen. Det mener psykolog U"e Esben 
Pedersen.
#Udviklingspsykologisk er børn mellem 

tre og seks år i en periode, hvor de skal sti!
muleres sprogligt, visuelt og sensorisk. De 
kan lære rigtig meget i den periode, og det 
er en indlæring, man ikke bare kan indhente 
senere, $ siger psykologen, der er ansat ved 
PPR i Egedal Kommune. 

Men en del børn ' især drenge ' tænder 
meget på de visuelle medier, som er flygtige, 
underholdende og i nogle tilfælde får hjernen 
til at udskille sto"et dopamin, især når de 
bliver brugt til spil. 
#Det kan gøre indlæring af læsning både 

meget langsom og kedelig. Samtidig kan det 
lægge skinner ud for et læringsmønster, som 
også senere i livet fordrer tempo og hurtige 
skift, men svækker evnen til fordybelse,$ 
siger han.

U"e Esben Pedersen er ikke imod brug af 
computere i skolen, men frygter, at børnene 
allerede i børnehaven kan få forringet forud!
sætningerne for at lære.
#Er der en vigtig kulturteknik, så er det læs!

ning. Skal man kunne a0ode en læst tekst, 
skal man kunne fordybe sig og danne billeder 
i hjernen. Det lærer man ikke, når man hele 
tiden bliver fodret visuelt med billeder, der er 
tygget i forvejen,$ siger han og tilføjer, at det 

er den generelle øgede brug af elektroniske 
medier, han er bekymret for.

ALDRIG ALENE. En del børn får en ADHD!
diagnose, fordi de er let afledelige og har svært 
ved at koncentrere sig. Forskning viser, at 
børn også kan udvise den slags symptomer, 
hvis de lever i en meget løs familiestruktur, 
hvor nærvær og fordybelse blandt andet bliver 
afløst af tid ved computeren eller en tablet!
computer, fortæller U"e Esben Pedersen.
#Hvis man får mere af det samme i børne!

haven, forstærker det den tendens.$
Med en smartphone er man aldrig alene 

uden påvirkninger udefra. Man kan bare 
trykke på den, så er man på nettet eller i kon!
takt med andre. Man vænner sig til altid at 
skulle videre til det næste. Det kan være et 
problem for især børn og unge.
#Psykologisk a1alancerede mennesker er 

både i stand til at være sammen med andre 
mennesker, men også at være alene med sig 
selv i eftertankens klare lys. For at undgå 
stress og samtidig skabe et fundament for 
egne refleksioner i forhold til omverdenen, 
må børn i udvikling også kunne befinde sig i 
et langsommere og mere nærværende forum. 
Derfor er det vigtigt, at pædagoger i vugge!
stuer og børnehaver har en a0laret holdning 
til brugen af iPads og lignende,$ siger han.

IKKE KLAR TIL FAKTA. Nogle institutio!
ner arbejder med en vidensbaseret science!
tilgang til eksempelvis naturen. Her kan en 
iPad være et redskab til at få oplysninger om 
de ting og dyr, man finder i skoven. Ser man 

en skovsnegl, kan man tage et billede af den 
med iPad’en og få en række faktuelle oplys!
ninger om dyret. Det er der dog ingen grund 
til, mener U"e Esben Pedersen.
#Barnets apparat til sansebearbejdning er 

ikke klar til at tage imod det meget faktabase!
rede i den alder. De har brug for leg, sansning 
og nærværende og vidende pædagoger, der 
vil og kan svare på alle mulige spørgsmål, og 
som aktivt deltager i og kommunikerer om 
børnenes aktiviteter. Senere bliver børnene 
parate til at tilegne sig en masse viden.De 
synes faktisk det er sjovt,$ siger han.  

Tilhængerne:  
Tænd iPad’en i 
børnehaven
Børn skal bruge iPads i børnehaven, fordi 
det er en del af deres dannelse at lære at 
beherske dem, mener flere eksperter.

Børnehavebørn går glip af vig!
tige muligheder for at lære, hvis 
de ikke bliver introduceret for 
tablets og tilsvarende teknologi. 
Det mener Søren Gundelach, 

der er konsulent i firmaet Udviklingsforum, 
som i efteråret arrangerede en række work!
shops om netop brug af tablets i pædagogiske 
sammenhænge.
#Hvorfor bruger man saks og papir eller en 

sandkasse? Det gør man, fordi de er der. Nu 
er iPad’en der, og det er en del af børnenes 
dannelse at tilegne sig teknologien og få en 
reflekteret tilgang til den. Har de det, kan en 
iPad skabe læreprocesser, som ingen andre 
medier kan,$ siger han. 

Steen Søndergaard fra University College 
Copenhagen 2UCC3 er på samme spor.
#Pædagogerne skal forholde sig til børnenes 

virkelighed. De bruger teknologien hjemme 
og skal lære at have en konstruktiv tilgang 
til den. Ligesom til alt muligt andet,$ siger 
lektoren.  

Brugen af digitale medier i børnehaven gi!
ver samtidig alle børn mere lige mulig heder 

for at klare sig i skolen, mener Lars Friis Laur!
sen, leder af Daginstitution Valhalla i Skive, 
og som har stor erfaring i at arbejde med di!
gitale medier sammen med børn.
#Nogle børn er vant til iPads og den slags 

derhjemme. De bruger det bare. Andre kom!
mer fra it!fattige hjem. Vi har en forpligti!
gelse til at introducere dem for teknologien, 
så de kan bruge den, når de kommer i skole,$ 
siger han.

IKKE EN SPILLEMASKINE. Det kan være be!
sværligt at bruge computere som pæda gogisk 
redskab, men nu er der nye muligheder.
#Da iPad’en kom ind, trådte teknikken i 

baggrunden. Pædagogerne kan nu samar!
bejde med børnene og gå ved siden af eller 
endda foran dem i brugen af den. Vi udvider 
vores udtryksmuligheder, så de ikke kun er 
analoge, men også digitale. Barnet får større 
mulighed for at favne verden, og fordi en tab!
let er så intuitivt bygget op, oplever barnet 
en stor grad af kontrol. Den gør, som man vil 
have den til, og det er både børn og voksne 
vilde med,$ siger Søren Gundelach.

En tablet kan sagtens bruges til spil, men 
det er ikke der, potentialet ligger.
#iPad’en er langt mere end en spille!

maskine. Bruger man en app, så som Book 
Creator, kan barnet lave en historie om sig 
selv, hvor barnet eksponerer sin personlighed, 
og historien kan distribueres på alle mulige 
måder. Børn bliver skabere i stedet for tilsku!
ere eller konsumenter af spil, som andre har 
udviklet,$ siger Søren Gundelach. 

Steen Søndergaard er enig i, at spillene skal 
i baggrunden, og at pædagogerne har gode 
muligheder for at fortrænge dem.
#Jeg oplever gang på gang, at når jeg sætter 

mig ved siden af børn, der spiller, og åbner 
et program til billedredigering, bliver de in!
teresseret i det. Det er den slags aktiviteter, 
vi skal hen til,$ siger han. 

Søren Gundelach medgiver, at tiden med 
de elektroniske medier kan skubbe andre 
aktiviteter i baggrunden.
#Det skal man være opmærksom på og kri!

tisk over for, men man skal ikke være nervøs 
for tablets. Det er som med alt muligt andet, 
at for lidt eller for meget fordærver alt.$  

!Barnets apparat til 
sansebearbejdning 
er ikke klar til at 
tage imod det meget 
faktabaserede."
 U!e Esben Pedersen, psykolog, 

PPR i Egedal Kommune

!Børn bliver skabere i stedet for 
tilskuere eller konsumenter af 
spil, som andre har udviklet" 

Søren Gundelach, konsulent, Udviklingsforum
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T orben Væring er ingeniør, og 
da hans søn startede i vugge!
stue for fem år siden, blev han 
forblø"et over omfanget af 
pædagogers dokumentations!

pligt. Det må kunne e"ektiviseres, tænkte 
ingeniør hjernen og gik hjem og kodede de 
første bidder til et intranet, der skulle lette 
dokumentations byrden og give pædagogerne 
mere tid sammen med børnene. 

Det er smart, men hvad er der i det for os, 
spurgte de første pædagoger, som Torben 
Væring præsenterede for idéen, der skulle 
gøre det nemmere at dele digitale fotos med 
forældrene. Spørgsmålet resulterede i, at han 
besluttede at inddrage pædagoger i arbejdet 
med at udvikle sin idé. I dag er idéen blevet 
til det færdige intranet INFOBA.

VIRTUEL OPSLAGSTAVLE. På INFOBA’s vir!
tuelle opslagstavle kan pædagogerne uploa!
de dagens billeder, lave collager og barnets 
bog samt lave opslag i form af invitationer, 
måneds planer, tilmeldinger med mere. 
#Vi sætter strøm til det, pædagoger allerede 

gør,$ fortæller Torben Væring om de mulighe!
der, intranettet giver pædagogerne i forhold 
til at kommunikere med forældrene. 

Forældrene kan tjekke opslagstavlen hjem!
mefra, kigge på dagens billeder sammen med 
deres børn og tale om, hvad de har oplevet, 
mens det stadig er i frisk erindring. Desuden 
kan forældrene via en 2app3likation melde de!
res barn syg og give besked om legeaftaler.

Pædagog Gitte Voetmann Johansen har 
arbejdet med intranettet i tre år og er med 
til at udvikle og præge systemet sammen 
med andre pædagoger i en udviklingsgruppe 
i Norddjurs Kommune. Hendes mål er at digi!
talisere alt dokumentationsarbejde i Vivild 
Børneby, hvor hun er afdelingsleder.
#Det er en nem og hurtig måde at dele bil!

leder med forældrene, men det tager tid før 
alle forældre og ansatte er fortrolige med det. 
Vi kommer til at spare tid på sigt, men først 
når vi er hundrede procent digitale,$ vurderer 
Gitte Voetmann Johansen.

REKLAMER FOR JER SELV. Når pædago!
gerne lægger et foto ind på intranettet, bliver 
de bedt om at tilføje navne på de børn, der 
er med på billedet samt kategorisere fotoet i 
forhold til de seks læreplanstemaer. Og det 
er ikke tilfældigt.
#Når jeg underviser pædagoger i at bruge 

systemet, driller jeg dem altid med, at de 
ikke er gode til at reklamere for sig selv. Har 
børnene leget med den farvestrålende fald!
skærm, siger pædagogerne: ’Vi har leget med 
faldskærmen’. Ikke et ord om sanser og moto!
rik. Skriv ikke kun hvad, men også hvorfor 
I gjorde det,$ siger Torben Væring.

På trods af at digitaliseringen 
af dokumentationsarbejdet i 
Vivild Børneby ikke umid!
delbart sparer tid, ople!
ver Gitte Voetmann 
Johansen, at re!
fleksionerne er 
blevet mere rele!
vante end tidligere. 
#Den systematiske 

tilgang til dokumenta!
tion ændrer vores refleksio!
ner omkring læreplanstema!
erne. Før fandt vi læreplanerne 
frem en gang hvert andet år, nu 
bruger vi dem løbende. I stedet for 
sporadisk og tilfældigt at slå ned på no!
get tager vi udgangspunkt i det grundlag, 
systemet giver os,$ fortæller hun.

I INFOBA’s statistik henter pædagogerne 
oplysninger om, hvor mange billeder de har 
kategoriseret under hver af de seks lære!

planer. De får et overblik over, hvor mange 
billeder de enkelte børn optræder på samt 
under hvilke læreplanstemaer.
#Statistikken sætter gang i refleksionerne. 

Kommer vi omkring alle temaer? Ser vi alle 
børn? Ja, vi er blevet bedre til at reflektere 
på kortere tid,$ siger Gitte Voetmann 
Johansen.  

Strøm på dokumentationen

Et intranet til daginstitutioner kan mere end at holde styr på legeaftaler, sygemeldinger 
og sovetider. Det kan være et værktøj til pædagogers daglige arbejde med at dokumentere 
og reflektere, mener ingeniør Torben Væring, udvikler af INFOBA.
Af Mette Hegnhøj Mortensen, b&u@bupl.dk

Leder skabte selv computerprogram

Pædagoger bliver mere modne mediebrugere

Lederen af en daginstitution i Skive har sammen med et forlag udviklet programmer, 
der kan sikre, at børnene kommer rundt om temaerne i læreplanerne.

Interaktive tavler, iPads, videokameraer. 
Det er alt sammen en del af hverdagen for 

børnehavebørnene i Daginstitutionen Val!
halla i Skive. Institutionens leder har været 
med til at udvikle materialer målrettet børne!
havebørn.
#I øjeblikket rykker det i daginstitu!

tionerne. Man køber diverse apps, men som 
fagperson kan det være svært at finde ud af, 
hvad der er godt. Derfor henvendte jeg mig 
til et forlag for at lave noget, som brugerne 
kan være sikre på fungerer,$ siger Lars Friis 
Laursen. 

Det blev til materialer, som institutioner i 
Skive bruger til at komme rundt om de seks 
læreplanstemaer i en kombination mellem 
it og aktiviteter i den virkelige verden. Mate!
rialerne er bevidst uden facitlister.
#Det er vigtigt, at det ikke er en færdigstøbt 

app, som man ikke kan udvikle videre på,$ 
siger  Lars Friis Laursen.

BLIVER MERE TRYGGE. På en alminde!
lig dag kan pædagoger og børn i Valhalla 
begynde aktiviteterne ved en elektronisk 
tavle. Blæser det udenfor, kan de få oplys!
ninger om vinden, inden de går udenfor og 
mærker den. 

Til turen udenfor vil pædagogerne typisk 
medbringe en iPad. Den kan de bruge til at 
få yderligere oplysninger undervejs og til at 
tage billeder og film, som man kan arbejde 
videre med hjemme i institutionen.
#Man skal vælge det medie, der passer til 

situationen. Skal man ud, er iPaden god, 
fordi den er mobil,$ siger Lars Friis Laursen.

Børnene i Valhalla kan sagtens komme 
rundt om de seks læreplanstemaer uden elek!

troniske medier. De får dog noget ekstra ved 
at bruge dem, vurderer lederen.
#Børnene bliver trygge ved de digitale me!

dier. Det er vigtigt, for de er lige så gode som 
de andre medier,$ siger han og medgiver, at 
materialet delvis fritager pædagogen fra at 
tænke selv.  

I de kommende år vil brugen af tablets i daginstitutioner sandsynligvis finde 
et mere modent leje, mener ekspert.

For halvandet år siden var der institu tioner, 
som arbejdede med it. Nogle havde ind!

købt tablets, men på landsplan skete der 
ikke det store. Siden er der sket en mindre 
eksplosion, beretter undervisere fra profes!
sionshøjskolerne og nogle af de pædagoger, 
der er længst fremme med de digitale medier. 

I dag rejser de hver uge land og rige rundt og 
holder foredrag for pædagoger og kommunale 
embedsmænd om, hvordan institutionerne 
kan bruge de elektroniske medier. Mange ste!
der er der indkøbt tablets, men det er ikke 
ensbetydende med, at indholdet er på plads.
#Både en pc og en tablet kan være svær at få 

til at fungere i en pædagogisk sammenhæng,$ 
siger Steen Søndergaard, lektor på University 
College Copenhagen 2UCC3. 

Han har eksempelvis lavet et medieprojekt 
i en børnehave, hvor børnene hellere ville 
spille, da der kom iPads på bordet.

#Så er det op til pædagogerne at vise bør!
nene, at andet også er spændende. Vi skal 
bruge it på en måde, hvor det er en del af det 
pædagogiske arbejde og ikke et alternativ til 
en pædagogisk aktivitet,$ siger han.

IPAD IKKE TIL ALT. Steen Søndergaard op!
lever, at der for tiden er stor fascination af de 
nye medier. I de næste år vil brugen af dem 
finde et mere naturligt leje.
#På sigt er pædagogerne nødt til at udvikle 

pædagogikken og sige: ’Hvad kan vi bruge 
teknologien til, og hvornår vil vi bruge den?’ 
Det er et værktøj på lige fod med alt andet,$ 
siger han og giver et eksempel:
#Det handler om at bruge den rigtige tek!

nologi. Ipad’en kan det hele, men den er ikke 
bedst til det hele. Et digitalt kamera kan være 
bedre og nemmere at arbejde med, hvis man 
skal tage billeder,$ siger Steen Søndergaard. 

Han vurderer, at der er to sandsynlige sce!
narier for, hvor brugen af tablets bevæger sig 
hen i de kommende år.
#Der kan komme en modreaktion, hvor 

man siger: ’Det har vi prøvet, og det skal vi 
ikke gøre igen. Vi klarer os uden teknolo!
gien’,$ siger han. 

Det andet scenarie, er en mere moden ud!
gave af den virkelighed, man har i dag.
#Om nogle år kan man have teknologien til 

rådighed i institutionerne og bruge den som 
en naturlig integreret del af pædagogikken,$ 
forudser han. Og skynder sig alligevel at tage 
et forbehold.
#Hvis man havde spurgt mig for halvandet 

år siden, ville jeg ikke have troet, at vi ville 
være der, hvor vi er i dag. Der foregår nogle 
kvantespring, så det er svært at spå  om, hvad 
der sker.$  

!Man skal vælge det 
medie, der passer til 
situationen. Skal man 
ud, er iPad’en god, 
fordi den er mobil." 

Lars Friis Laursen, leder i  
Daginstitutionen Valhalla      



Hvad er en tablet?
En tablet er en mellemting mellem en bærbar computer og en 
smartphone. Den består af en touchskærm og kan blandt andet 
filme, tage billeder og gå trådløst på nettet. En tablet er ofte nem at 
betjene " også for små børn. Den mest kendte tablet er en iPad.

#"

IDÉER TIL AKTIVITETER  
MED TABLETS

!"Film dit bedste sted

#"Gemmeleg

$"Fangeleg 

%"Genkendelse af bog&
staver

'"Lav film

("Lav bøger

Kilde: Lars Friis Laursen, leder af  Dagin!
stitutionen Valhalla i Skive. 

SÅDAN KOMMER DU I GANG

Kilde: Lars Friis Laursen, leder af Daginstitutionen Valhalla i Skive. 

SÅDAN VÆLGER DU DE GODE APPS:

Kilde: lege!apps.dk "hvor der findes flere kriterier#.

FIND VEJ I APP&JUNGLEN
Apps findes )groft sagt* i fire kategorier:

blandt andet film og bøger.

og regne.
$.   Apps, der kun handler om leg.
%.   Apps til voksne. For eksempel tekstbe&

handlingsprogrammer.

HVAD KAN EN TABLET HOLDE TIL?

UUNDVÆRLIGE APPS
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!"Det går aldrig som planlagt

#"Hav tålmodighed

$"Lyt til børnene

Kilde: Steen Søndergaard, lektor på  
University College Copenhagen "UCC#.

!nyttige  
tips

Hvad er en app?
App er en forkortelse for ’applikation’. En app er et lille program, der 
via nettet hentes ned på eksempelvis en smartphone eller tablet!
computer. En app kan indeholde alt fra spil til tegneprogrammer 
eller programmer, der viser vejrudsigten.
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ØJEBLIKKET

BLOGGER AF HJERTET
Det kan være den uimodståelige vandpyt for enden af rut!
sjebanen eller en håndfuld makrelfingre på hendes arm.
Pædagog Iben Due Bøgelund blogger og bruger små episo!
der fra især sin hverdag i børnehuset Den Blå Planet i Oden!
se til at sætte ord på pædagogikken. Hun tror på, at det kan 
øge anerkendelsen af det fag, hun holder så meget af.
"Rigtig mange har heldigvis en mening om vores arbejde, og 
ofte er det folk udefra. Men det er vigtigt, at vi som pædago!
ger også har en stemme i debatten. Alle kan hjælpe med at 
snøre en sko eller spise frokost med en flok børn, så hvis vi 
ikke sætter ord på alle overvejelserne bag, forstår folk måske 
ikke værdien af vores arbejde,# siger hun.
Blogsitet voresvirkelighed.dk har ca. $.%%% unikke brugere, 
og Iben Due Bøgelund får især respons fra folk, der er posi!
tivt overraskede over, hvor mange tanker hun gør sig om 
arbejdet med børnene. 
Iben Due Bøgelund fik redskaber til at blogge på Menings!
dannerskolen & en debatskole, som BUPL og tænketanken 
Cevea står bag.

Tekst: Trine Vu | Foto: Hung Tien Vu  



DIN ARBEJDSPLADS
BØRNEHJÆLPSDAG

SKATTEREFORM
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På opslagstavlen bringer vi informationer, og også meget gerne efterlysninger, 
tips og gode råd fra pædagoger. E!mail til: b&u@bupl.dk

OPSLAGSTAVLEN ! DIN SIDE

Årets Førstehjælper? 
Som de foregående år hylder Røde Kors igen i !&'( 
Årets Førstehjælper. Prisen er tidligere givet til en 
person, der har reddet liv med førstehjælp. I år 
vil Røde Kors også hædre en arbejdsplads, som 
har gjort en indsats for at uddanne medarbej)
derne i førstehjælp. Røde Kors mener, at danske 
arbejdspladser, der uddanner deres medarbejdere 
i førstehjælp, tager et vigtigt ansvar og gør en stor 
og afgørende forskel. Mens arbejdspladsen bliver 
mere tryg og sikker, bidrager førstehjælp også til, 
at vi alle kan føle os mere trygge, når vi færdes i 
det o*entlige rum. 

Du kan derfor indstille en arbejdsplads til Røde 
Kors Førstehjælpsprisen, hvis du synes, der bliver 
gjort en ekstra indsats for at uddanne medar)
bejderne i førstehjælp. Det kan enten være din 
egen arbejdsplads, eller en anden du kender til. 
Gå på rødekors.dk/førstehjælpsprisen og besvar ( 
spørgsmål inden den ('. januar. Røde Kors vil i lø)
bet af februar beslutte, hvem der skal nomineres. 
I den periode kan du blive kontaktet med et par 
uddybende spørgsmål for at sikre, at den helt rette 
arbejdsplads bliver valgt. Vi kårer vinderen af Røde 
Kors Førstehjælpsprisen d. '+ marts !&'(.
Læs mere på rødekors.dk/førstehjælpsprisen 

Kandidat til Lillebror Prisen '%()?
Børnehjælpsdagen søger netop nu kandidater, som kan indstilles til den årlige 
og traditionsrige Lillebror Pris på '&&.&&& kroner.

Lillebror Prisen tildeles en forening, en organisation eller en sammenslutning 
af personer, som i det forgangne år har ydet en ekstraordinær indsats, taget et 
særligt initiativ i forhold til børn og unge eller udført et andet humanitært ærinde 
i Danmark. Det må meget gerne være en indsats eller et initiativ, der styrker børns 
og unges evne til at tage ansvar for eget liv , forankret i hjælp til selvhjælp.

Prisen uddeles i år for !'. gang i midten af april på Københavns Rådhus. Med 
prisen på de '&&.&&& kroner følger en statuette af Børnehjælpsdagens karak)
teristiske ’Lillebror)figur’ lavet af billedhuggeren Hanne Varming.

Alle har indstillingsret. Forslag til prismodtagere skal indeholde motive)
ring på cirka en A#)side samt eventuelle bilag og sendes til Børnehjælps)
dagens priskomité, som vurderer de indkomne indstillinger.
Deadline for indstillinger er den !!. februar !"#$ kl. #!."". 
Send indstilling pr. brev eller e%mail til:
Børnehjælpsdagens priskomité
Strandlodsvej & 
!$"" København S
E%mail: se@bhd.dk 
Denne e%mailadresse bliver beskyttet mod spambots.  
Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. 
Mærk kuverten eller mailen: Lillebror Prisen 
Læs mere om Lillebror Prisen og betingelser for indstilling på bhd.dk

Måske skal du ændre din forskudsopgørelse 
PBU & Pædagogernes Pensionsselskab gør 
opmærksom på ændringer i skatteregler om!
kring kapitalpensioner:  
Skattereformen fra september !&'! betyder, at 
kapitalpensionen er afska*et fra '. januar !&'(. 
Afløseren for kapitalpensionen er et nyt produkt, 
aldersforsikring, som minder lidt om kapitalpen)
sionen. 

Skat har forudsat, at alle, der indbetaler 
til en kapitalpension i dag, vil indbetale til en 
aldersforsikring, hvor indbetalingerne ikke kan 
trækkes fra i skat.

Aldersforsikringen skal beskattes ved ind)
betaling, men er skattefri, når den kommer til 
udbetaling. Derfor har SKAT under rubrik '+ 
forskudsregisteret en b)skat for indbetalinger til 
Aldersforsikring. 

Langt de fleste medlemmer af PBU-indbetaler 
til en kapitalpension via deres arbejdsgiver. Det 
er ikke noget, medlemmerne selv har skullet 
opgive til SKAT, og derfor er det ikke sikkert, at 
du er opmærksom på, at der er en b)skat på din 
forskudsopgørelse for !&'(. 

I første omgang skal du kun rette din for)
skudsopgørelse. For at undgå en b)skat kan du 
erstatte beløbet under rubrik '+ i forskudsopgø)
relsen for !&'( med beløbet fra rubrik '+ i !&'!. Er 
du i tvivl, kan du læse mere på skat.dk 

Indtil videre tilbyder PBU ikke aldersforsik)
ring. Lige nu er man i gang med at analysere på 
forskellige muligheder og sørger for, at du bliver 
informeret, hvis der er noget, du på et senere 
tidspunkt skal gøre eller tage stilling til.

GRATISI

E!bog om allergi 
Nu kan Danmarks mere end '.# millioner dan)
skere  , og pædagoger omkring allergibørn , få 
svar på de fleste spørgsmål om allergi, astma, 
høfeber, eksem og fødevareallergi , via deres 
pc, smartphone eller iPad/tablet, uanset hvor 
de er. Den hidtil mest populære og af fagfolk 
anbefalede allergibog , ’Bogen om allergi’ , fås 
nu også som e)bog inkl. interaktive links og 
søgemulighed. Bogen er fagligt godkendt og 
anbefalet af førende danske allergilæger.
 

E!bog om tvillinger
Skal tvillinger i samme eller i hver sin instituti)
onsgruppe? Legetøj til tvillinger , fælleseje eller 
særeje? Hvordan styrker man bedst tvillingers 
individualitet? De spørgsmål kan alle kom)
mende og nybagte danske tvillingeforældre 
, og pædagoger omkring tvillinger , nu få svar 
på via deres  pc, smartphone eller iPad/tablet.
’Bogen om tvillinger &)'& år’ og ’Uge)for)uge)
kalender , til dig, der venter tvillinger’ , fås 
nu også som e)bøger inkl. interaktive links og 
søgemulighed. Bøgerne er fagligt godkendt af 
et panel af læger, jordemødre og en embryolog.

Alle institutioner kan få # gratis eksemplar af e%bogen + en stak forældrefoldere  
ved at kontakte forfatter Joan Grønning direkte på joan@gronning.dk
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En skilsmisse påvirker børn forskelligt. Nogle kan blive indadvendte  
og tryghedssøgende, andre udfarende og aggressive. Fælles for alle  
børn er, at forældrenes brud er en livskrise. 

I en ny kampagne sætter Social- og Integrationsministeriet fokus på,  
hvad du som pædagog kan gøre for at støtte et barn, hvis forældre  
går hver til sit. 

På websitet bornimidten.dk kan du blandt andet få:

DET KAN VÆRE SVÆRT AT GÅ I INSTITUTION,
NÅR MOR OG FAR GÅR FRA HINANDEN

Læs mere på www.børnimidten.dk 
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Før kendte Nickis far og mor 
et par fysiske lege. Nu har 
de fået øje på adskillige lege, 
deres søn kan lære af. Nicki 
og hans forældre deltager i 
programmet HippHopp for 
at styrke hans sprog, moto!
rik og sociale kompetencer, 
inden han skal i skole til 
sommer.
Af Henrik Stanek, b&u@bupl / Foto: Jakob Carlsen

Nicki glæder sig til at komme 
hjem fra børnehave, for så 
skal han lave ’lektier’ ligesom 
sine tre større søskende. Hver 
dag byder på en ny aktivitet, 

som den femårige dreng og hans forældre 
løser sammen derhjemme. I dag skal han 
klippe.
!Kan du huske, hvad du skal bruge," spør#

ger hans mor og hjælper ham på sporet. Han 
skal finde en saks og tre ark med dyr i sin 
lille blå ku$ert.

Nicki klipper koncentreret med tungen lige 
i munden.
!Er det en hunløve eller en hanløve," spør#

ger Nickis mor, Betina Kristensen.
!En han," svarer Nicki.
!Hvordan kan du se det?"
Nicki er ikke i tvivl % manken afslører dyrets 

maskulinitet.

!Det er fint skat. Du er blevet meget bedre 
til at klippe," roser Nickis far, Søren Petersen.

Nicki havde øreproblemer som lille, så 
hans sprog er ikke alderssvarende. Hans 
fin motorik er heller ikke i top, så for at ru#
ste Nicki til udfordringerne i skolen deltager 
han og hans forældre i Helsingør i førskole#
programmet HippHopp. Det løber over &' uger 
og er opkaldt efter flodhesten Hipp og kaninen 
Hopp, der altid indleder ugens aktiviteter med 
en historie, som forældrene læser højt om 
mandagen. I en uge kan det handle om dyr, 
i en anden om prinsesser og superhelte og i 
en tredje om masker.
!Vi plejer kun at klippe til jul, så da vi gik 

i gang med HippHopp, lavede Nicki sådan 
noget børneklip. Nu prøver han at ramme 
stregerne," siger Søren Petersen.
!Han gad heller ikke tegne, men efter at vi 

har lavet et skjold og en maske, er han blevet 
vild med det. Fordi der kommer et resultat 
ud af opgaverne, oplever Nicki succes, og det 
styrker hans selvtillid. Pædagogerne i bør#
nehaven siger, at han nu rækker hånden op 
for at fortælle noget til samlingerne i skole#
gruppen," supplerer Betina Kristensen, der er 
social# og sundhedshjælper på et plejehjem.

UVURDERLIG HJÆLP FRA GUIDE. Nicki har 
klippet krop, fødder og hoved ud og begynder 
at samle løven. Halen er væk, men Nickis 
mor finder den under papirerne på sofabor#
det. De taler om Afrika og Zoo, og om hvad 
løver spiser. 
!Der er mange ting, vi tager for givet, at 

børn ved. Vi troede for eksempel, at Nicki vid#
ste, hvad et insekt er. Man kan heller ikke gå 

ud fra, at børn på fem år ved, hvad bestik er, 
så nu taler vi med ham om, at det betyder kniv 
og ga$el. Vi er blevet mere opmærksomme 
på at spørge os selv, om vores børn mon ved, 
hvad vi taler om," siger Søren Petersen, der 
er industritekniker.

Hver anden uge får familien besøg af en 
guide, som kommer med nye HippHopp#op#
gaver og viser, hvad de går ud på. Besøgene 
er en uvurderlig hjælp, mener parret.
!Før havde vi to lege, nu har vi (''. Vi har 

fået øje på, hvad man kan lege med børn, 
så de lærer noget. Guiden ser også, hvad vi 
lavede ugen før, så vi kan ikke sige: Arh, vi 
har ikke lige tid til HippHopp i dag."

LÆREREN ER ET ÆGGEUR. En opgave gi#
ver ikke altid mening i første hug. Betina 
Kristensen havde for eksempel svært ved at 
se, hvorfor hun skulle gemme et tikkende 
æggeur for Nicki.
!Først da han stod stille for at lytte, gik 

det op for mig, at han skal høre efter, hvad 
læreren siger i skolen," fortæller hun.

Begge forældre synes, det er hyggeligt at 
løse opgaver sammen med Nicki.
!Han er motiveret, og vi kan mærke, at han 

gør fremskridt. Vi kunne godt have brugt 
Hipp Hopp for () år siden, da vores ældste børn 
skulle i skole," siger Søren Petersen, der ikke 
selv var skarp i skolen.
!Hvis vi kan hjælpe Nicki til en god skole#

start, så gør vi det. Lige nu er han optaget 
af sammensatte ord, så når jeg beder ham 
hente en ka$ekop, svarer han straks ka$e, 
kop. Jo mere vi kan putte i hans rygsæk desto 
bedre."  
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Nicki ruster sig til skolen 
hjemme i sofaen

SKOLEPARAT

Nicki øver sig i at ramme stregerne, når 
hans 'lektier' i HippHopp!programmet går 
ud på at blive bedre til klippe. Øvelserne 
derhjemme hjælper Nicki og andre børn til 
at klare skiftet til skolen bedre.
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K ravene til, hvad børn skal kunne alle#
rede i '. klasse er skærpet, og det kom#

mer bag på nogle af de forældre, der deltager 
i førskoleprogrammet HippHopp. Cornelia  
Jørgensen fra Familiecentret Løvdal i Helsin#
gør fortæller, at de første to#tre uger er en 
øjenåbner for nogle forældre, fordi de finder 
ud af, at deres børn enten ikke kan lytte til 
en historie, ikke kan klippe og klistre eller 
ikke kender begreber som over og under. 
!Enkelte børn kender heller ikke farverne. 
Pædagogerne i institutionerne kan ikke hele 
tiden vide, hvornår Peter præcist rykker, så 
vi gør meget ud af at fortælle forældrene, at 
de selv har et ansvar for, at deres barn får en 
god skolestart," siger hun.

Cornelia Jørgensen er projektleder på Hipp#
Hopp og tager også ud som guide for * af de +' 
familier, der er plads til hvert år. Guiderne 
kommer hjem til forældre og barn hver an#
den uge med nye opgaver. I de modsatte uger 
samler Cornelia Jørgensen de voksne til net#
værksmøde, hvor de deler erfaringer og hører 
om børns udvikling.
!Vi taler om, hvad det vil sige at være sam#

men med andre, for når det sociale ikke fun#
gerer, gør sproget det ofte heller ikke. Derfor 
er det vigtigt, at børnene får kammerater med 
hjem."

De fleste forældre har et job, men der del#
tager også både kontanthjælpsmodtagere og 
tosprogede i HippHopp i Helsingør. Det kan 

også være strandvejsfamilien, som ikke har 
taget sig tid til barnet, eller i de tilfælde, hvor 
barnet er født om efteråret.
!Det kommer bag på nogle forældre, når de 

ser, hvem de skal være i netværk med. Men 
i skolen er folk også blandede, og hvis dit 
barn skal være en social person, må du selv 
tale ligeværdigt med andre forældre," siger  
Cornelia Jørgensen.

BØRNENE VIL SKOLEN. Kun (' familier er 
sprunget fra det frivillige program i de fire år, 
Helsingør Kommune har kørt det. Tværtimod 
vil flere forældre, der har været med tidligere, 
gerne i gang med lillebror eller lillesøster.
!Vi gør meget ud af, at hverken større el#

En øjenåbner for forældre
Mange af forældrene i HippHopp ønsker, at deres børn får en bedre oplevelse med skolen, 
end de selv havde, men de er ikke klar over, hvad der skal til, for at barnet kan klare sig.
Af Henrik Stanek, b&u@bupl / Foto: Jakob Carlsen

Pædagogerne i (' institu tioner 
i Helsingør hjælper med at 

finde frem til de børn, der har 
brug for at et ekstra skub for at 
blive klar til udfordringerne i 
skolen. I Børnehuset Blæksprut#
ten bakker personalet desuden 
Hipp Hopp op gennem aktiviteter 
i børne haven og ved at interessere 
sig for forældrenes indsats.
!Børnene får deres forældre 

tættere på, når de laver opgaver 
sammen, og mange af dem sav#
ner netop voksenkontakt. Det kan 
vi ikke honorere i samme grad i 
børnehaven, hvor der er flere børn 
om den enkelte voksne. Men vi 
tager så vidt muligt emnerne i 
HippHopp op i storgruppen, for 
så ved børnene noget, som de 
kan fortælle de andre om," siger 
pæda gog Sabrina Vocale.

Børnene får hurtigere begre#
berne på plads, når de både arbej#
der med dyr og former derhjemme 
og i børnehaven.
!Det er vigtigt, at børnene læ#

rer at bruge ordene i forskellige 
sammenhænge, for det skal de 

kunne i skolen," siger Sabrina 
Vocale.

Pædagogerne i Blæksprutten 
spørger forældrene, hvordan det 
går med opgaverne derhjemme, 
og fortæller om de fremskridt, de 
iagttager hos barnet.
!Det kan især være svært at 

komme i kontakt med tosprogede 
forældre, men her har vi noget 
konkret at tale om," siger Sabrina 
Vocale.

Selvom forældrene er nysger#
rige efter, om pædagogerne kan 
mærke forskel på deres børn, føl#
ger ikke alle institutioner op på 
HippHopp.
!Nogle betragter det som et 

kommunalt projekt, de ikke be#
høver blande sig i, men vi får bed#
re resultater, når pæda gogerne 
interesserer sig for, hvad foræl#
dre og børn laver i HippHopp. Det 
betyder meget, når nogle lægger 
mærke til, at barnet rykker sig, 
fordi de yder en indsats derhjem#
me," siger projektleder Cornelia 
Jørgensen.  

TRE GODE RÅD OM FORÆLDREPROGRAMMER

op i børnehaven.

ler mindre søskende må være med til at lave 
opgaverne, for det giver meget at være den i 
familien, der bliver anerkendt af forældrene. 
For mange drenge er det nærmest en straf at 
skulle tegne, men når de gør det igennem en 
periode og får ros for det, bliver de pludselig 
interesseret," siger Cornelia Jørgensen.

Efter &' uger med HippHopp kan alle børn 
skrive deres navne, men programmet har 
intet med traditionel undervisning at gøre, 
understreger projektlederen.
!Børnene behøver heller ikke være de kvik#

keste i klassen, men børnehaveklasselederne 
siger, at de kan mærke, at HippHopp#børnene 
vil skolen. Alle rykker sig nok til, at de får en 
god skolestart," siger Cornelia Jørgensen.  

PÆDAGOGERNE UDVÆLGER BØRNENE
Børnene i Helsingør bliver valgt ud til Hipp!
Hopp, fordi de har brug for at få udviklet deres 
sproglige, motoriske, sociale og/eller videns!
mæssige færdigheder ved siden af aktiviteterne 
i børnehaven for at blive klar til skolen. 
Børnene kommer fra "# institutioner. Nogle 
steder giver pædagogerne en pjece om pro!
jektet til alle forældre og lader det være op til 
den enkelte familie, om den vil tilmelde sig. 
Andre steder vurderer pædagogerne ud fra 
deres kendskab til børnene, hvem der skal have 
tilbuddet. Uanset fremgangsmåde skal pæda!
gogerne lave en prioriteringsliste blandt de 
familier, der sig ja tak til tilbuddet, da der kun er 
plads til $# familier hvert år.

var det også, da Helsingør Kommune afprøvede 
HippHopp i næsten %## familier i et toårigt 

kommuner tilmeldte familierne sig til Hipp!
Hopp, mens dagtilbuddene udpegede famili!
erne i de to andre.

Pædagoger påvirker 
børnenes udbytte  
positivt
Børnenes udbytte af HippHopp a"ænger 
blandt andet af, om pædagogerne interesse!
rer sig for de aktiviteter, børnene laver med 
far og mor derhjemme.
Af Henrik Stanek, b&u@bupl / Foto: Jakob Carlsen

SKOLEPARAT

Cornelia Jørgensen !th." er projektleder og guide i HippHopp#programmet, som støtter forældre 
i at hjælpe deres børn til en bedre oplevelse i mødet med skolen. Pædagog Sabrina Vocale mener, 
at det går nemmere for børnene, når de både arbejder målrettet i børnehaven og derhjemme. 
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ØVELSER I ALMENDANNELSE
HippHopp er en dansk udgave af det internationale program 

som litteratur, spil og lege at kende. Programmet løber over 
%# uger i barnets sidste år i børnehaven. På alle hverdage 
laver forældre og barn en aktivitet, der varer "&!'# minutter. 
Emnerne er valgt ud fra, hvad børn på fem!seks år alminde!
ligvis er optaget af, og emner, der er almendannende:

Dyr ( tæt på og langt væk, i zoologisk have og )erne lande, 

for, hvor maden i køledisken kommer fra.
Her bor jeg
danmarkskort, demokratiske værdier og lokalområdet.
Min krop !
vidsthed.
Superhelte og prinsesser ( for henholdsvis drenge og 
piger med mulighed for at leve sin indre superhelt eller 
prinsessedrøm ud.
Verden omkring mig*( om miljø, havet, verdens folkeslag 
og respekt for naturen.
Eventyr*( om gode historier, teater, udklædning, fortæl!

 Jeg er stærk og sund*( om sund mad, sport og idræt, leg 
og bevægelse, selvværd og kropsbevidsthed.
Familie og arbejde*( om mine rødder, gamle dage, ar!
bejde, uddannelse, drømme og følelse af fællesskab.
Nørd ( om eksperimenter af forskellig karakter blandt 

og antal.
Venner ( om at skabe sociale relationer, konfliktløsning, 
følelser, empati og venskaber.

HIPPHOPP STYRKER BØRNENES KOMPETENCER

Konkret bliver børnene i stand til at følge regler og vente på tur i lege, og de bliver 

også selv at blive drillet, men her er udviklingen dog mindre markant.
!

nemgår en alsidig personlig udvikling, som ruster dem til overgangen til skolen,+ 

umiddelbare e,ekt og e,ekten fire til seks måneder efter afslutningen af HippHopp.

deres barns tanker, evner og følelser langt bedre end før HippHopp.
socialstyrelsen.dk  Læs mere på servicestyrelsen.dk/hipphopp

Nicki og hans 
forældre øver 
sig sammen.

Konference og workshops

1 Sådan arbejder vi med matematik i børnehaven
2 Matematik i skolestarten med ABACUS
3 Matematik i indskolingen med ABACUS
4 Tal over alt
5 Leg er læring
6 Klar til at Lære!

Forlaget MATEMATIK, Danmarks Matematiklærerforening, inviterer til konference og
workshops torsdag den 4. april 2013 kl. 9.30-16.30 i Odense Congress Center

www.dkmat.dk

Tilmelding og pris
www.dkmat.dk 

�“Først til mølle pris�“ på 1050,- kr.
gælder for alle ved tilmelding senest
fredag den 15. februar 2013.

STYRK 

Der bliver stillet stadigt større krav til de 
pædagogiske professioner, og det har  
derfor afgørende betydning at man som 
fagperson løbende udvikler sine kompe-
tencer i takt med tiden. 

Pædagoger, lærere og andre pædago-
giske medarbejdere i hele Region Midt 
modtager i januar et katalog, som rum-
mer vores brede udbud af videreuddan-
nelse og kompetenceudvikling. Vi håber 
at du her !nder inspiration til at styrke 
din pædagogiske praksis.

DIN PÆDAGOGISKE PRAKSIS  

Har du ikke modtaget kataloget? 
Rekvirer på telefon 8755 1900 

PÆDAGOGISKE 

VIDEREUDDANNELSER OG KURSER

2013-2014

www.viauc.dk/v
idereuddann

else/paedago
gik

VIA University College  ·  Videreuddannelse og Kompetenceudvikling  ·  8755 1900  ·  www.viauc.dk/videreuddannelse



!"

Det er sket før og det vil ske igen: Et 
barn forsvinder fra institutionen 
eller fra udflugten. Jamen, var han 

ikke lige her? Jamen, legede hun ikke lige 
med de andre? Jamen, har vi ikke lige talt 
børnene?  Jo, men pludselig er det alligevel 
sket. Det sker, fordi børn er levende, nysger!
rige, hurtige. Det sker, fordi børn vil opdage 
verden. Det sker, fordi børn er børn. 

En institution på Sjælland havde været på 
tur med minibus. Børnene skulle ind i bussen 
og var blevet talt. De var der alle sammen. 
En pædagog stod bagerst og skulle sidst ind 
i bussen. I de få sekunder, hun lagde noget 
ind i bussens bagagerum, forsvandt et barn 
ud af køen og var væk. Det kan ske, fordi intet 
menneske kan være "## procent opmærksom 
hele tiden. Og det kan ske, fordi børn er op!
findsomme og fantasifulde. 

I en jysk børnehave gravede to børn sig un!
der hegnet og forsvandt, og i en anden jysk 
institution kravlede at barn over et hegn, der 

var for højt til, at det kunne lade sig gøre. Et 
sted brugte en pige en stol, så hun kunne nå 
det håndtag, intet barn kan nå. 

DET MÅ IKKE SKE. Hver gang det, der ikke 
må ske, alligevel sker, er der store overskrifter i 
aviserne. Hver gang er der rystede pæda goger, 
chokerede forældre og forargede borgere. Og 
hver gang siger kommunale politikere med 
alvorlige miner: ’Det må bare ikke ske’.  

Det må det heller ikke, men det sker allige!
vel, og hver gang efterlader det skrammer i 
den faglige stolthed hos pædagoger, der jo har 
ansvaret for andre folks børn. Men hvordan 
minimerer man risikoen for, at et barn bliver 
væk, og hvad gør man, hvis det alligevel sker? 

Det er vigtigt at have skriftligt nedfældede 
procedurer. To institutioner fra Silkeborg!
egnen giver gerne deres erfaringer videre. 
De har prøvet det, som institutioner over hele 
landet har prøvet $ og de har lært af det.  
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guide
Sådan gør du, 

hvis et barn
bliver væk

Det er enhver pædagogs skræk pludselig ikke at have styr 
på alle børn. Det er en isnende fornemmelse at opdage, 
at et barn er væk fra turen i byen, et sted i skoven eller fra 
institutionen. Men det kan ske, og det er vigtigt at have 
nedskrevne procedurer, lyder budskabet fra institutioner, 
der har prøvet det utænkelige 
Af Kurt Balle, b&u@bupl.dk 

HOLGER VAR PÅ SPEJDERTUR …
Den mest kendte sag med et forsvundet barn er med tre!
årige Holger, der i marts "#$$ forsvandt under en spejder!
tur med forældrene i Tranum Klitplantage. Hele Danmark 
åndede lettet op, da han blev fundet efter et døgn. 
Sidste år, i "#$", trak sager med forsvundne børn flere 
gange store overskrifter: I april var en dreng væk fra 
børnehaven i et par timer under en skovtur ved Sejs i 
Midtjylland. I august forsvandt tre børn på samme dag 
ua%ængigt af hinanden fra to børnehaver i Esbjerg. I 
september gik et barn sine egne veje i Rude Skov på Sjæl!
land og blev fundet af en naturvejleder. Andre eksempler 
kunne nævnes, og der har inden for de seneste år været 
lignende sager i blandt andet Haderslev, Sønderborg, 
Bording, Tingbjerg, Hillerød, Dalby og Karlebo.
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Sådan gør du, hvis 
et barn alligevel 
bliver væk

De var %& børn, og de havde det herligt. 
De var på hyttetur. De var i naturen, der 

var skov og hede og højt til himmelen. Der 
var tændt bål, de havde fået pandekager, og 
nu løb de alle sammen og legede omkring 
hytten. Men pludselig var den treårige dreng 
væk. Pædagogerne havde holdt øje, de havde 
fulgt alle regler, det skulle ikke kunne ske, 
men det skete. Han var ikke at se noget sted, 
og han kom ikke, når de kaldte. Den store 
eftersøgning blev sat i gang med politi med 
hunde på jorden og helikopter i luften. To 
timer, så var han fundet og havde det fint. 

Bagefter sagde en lettet far, at pædagogerne 

havde handlet helt efter bogen.  Lederen af 
Daginstitutionen Gudenåen, Annette Frede!
riksen, meldte hurtigt ud, at hun ikke kunne 
bebrejde pædagogerne noget, tværtimod hav!
de de handlet korrekt. Når børnene leger i et 
område, der ikke er hegnet ind, kan sådan 
noget ske. Der er altid børn, der vil udforske. 
Disse udtalelser bakkede pædagogerne op, og 
hun fastholder dem i dag. 

'Det er jo kreative og livlige børn, og det 
kan ske, ligegyldigt hvor meget man passer 
på. Det vigtige er, at man i en sådan situa!
tion reagerer velovervejet og roligt og følger 
den procedure, der er lagt, når der skal gives 

besked, anmodes om hjælp, informeres og 
efterbehandles,(  siger Annette Frederiksen. 

Pædagogerne fik blandt andet ros for, at de 
så hurtigt tilkaldte hjælp ved at ringe ""). Det 
kan være fristende at starte en større efter!
søgning uden at melde ud til omverdenen 
for så vidt muligt at klare det selv og dermed 
undgå det store presseombud og den ubehage!
lige omtale. Den fristelse faldt pædagogerne 
ikke for, og fordi de handlede korrekt, blev 
drengen forholdsvis hurtigt fundet af en 
hundepatrulje. 

Daginstitutionen Alderslyst i Silkeborg består af 
fire enheder. I den ene skulle en gruppe børn til 

fødselsdag hjemme hos et af børnene. De gik ad et 
fortov og derefter ind i et stisystem. Her var der roligt 
og ingen trafik. Var der lige et sekund, hvor opmærk!
somheden ikke var "## procent? I hvert fald smuttede 
en dreng hurtigt og uset ind på en legeplads.   

Det var en episode, der knap nok nåede at blive til 
en episode. Den fireårige dreng var vel væk i omkring 
"# minutter, men det kom i avisen, og der blev givet 
en melding til alle forældre, for de skal have besked, 
var holdningen. De kvitterede ved at bakke op: Til!
liden er intakt. Og drengens forældre tog det roligt: 
Det er en nysgerrig dreng, der sagtens kan finde på 
at smutte, når noget skal undersøges nærmere. Men 
i institutionen blev det taget meget alvorligt. 

'Vi havde i forvejen procedure for, hvordan vi gør, 
når vi skal på tur. Den procedure har vi diskuteret og 
givet et løft. Når vi er helt færdige med den, kommer 
den til at ligge på vores hjemmeside,( siger institu!
tionsleder Girsti Nielsen.

'I vores procedure lægger vi vægt på, at alle børne!
grupper er sammensat af forskellige børn. Nogle er 
gode til at følge ’flokken’, mens andre let bliver op!
taget af noget, de ser, og noget, der sker. Antallet af 
disse børn er med til at afgøre, hvor mange voksne, 
der skal med på turen,( siger Girsti Nielsen.

TÆNK DIG OM PÅ TUREN:

Overvejelser inden turen:   Hvad er turens formål, hvilke børn skal deltage, og 
hvilke medarbejdere skal deltage? Hvordan er grup!
pens sammensætning? Er det alle sammen børn, 
der er gode til at gå i flok, eller er der mange børn, 
der har den nysgerrighed og lyst til at gå egne veje?

Skal vi aflyse?:    Er det ikke muligt at få voksne nok med på turen, 
kan det være nødvendigt at aflyse eller at dele bør!
negruppen. Det vigtigste er, at forholdet mellem 
normering og gruppens sammensætning altid er i 
orden. 

Aftaler:    Aftal indbyrdes, hvilke børn I hver især har et sær!
ligt ansvar for. Er for eksempel to pædagoger på 
tur med $& børn, aftaler de hvem, der holder opsyn 
med hvem under hele turen. Det ændrer ikke på, at 
alle voksne har ansvar for alle børn. 

Gå med omtanke:   Ved vandring på fortov går pædagogen yderst 
mod trafikken eller går med et barn i hver hånd. 
De mindre børn øves i at gå tur og i at holde i hånd. 
Nogle gange kan et stort barn gå sammen med et 
mindre, så den store kan hjælpe den lille.

Tæl børnene:    Skal gruppen med bus, går en pædagog ind først 
og en anden pædagog ind sidst.  Det er ligeledes 
pædagoger, der går først og sidst ud af bussen. Tæl 
børnene, når de er kommet op i bussen og igen, når 
de er kommet ud af bussen. 

Kilde: Daginstitutionen Alderslyst.

Væk i !" minutter
Et barn blev væk på en legeplads, og skønt han hurtigt blev 
fundet, fik det pædagogerne til at lave nye forholdsregler.

Væk i skoven
På en hyttetur var et barn væk i to timer. Der skulle politi og helikopter 
i brug for at finde ham. Pædagogerne handlede helt rigtigt.

Hold hovedet koldt 
Brug din sunde fornuft. 
Er der et realistisk bud 
på, hvor barnet kan 
være løbet hen ' en 
hule eller lignende? 
Søg først omkring det 
sted, hvor barnet sidst 
er blevet set. Slå alarm 
med det samme, hvis et 
hurtigt overblik og kal!
den ikke giver resultat. 

Eftersøg ikke i lang tid 
Pædagoger ved, at de 
’kommer gennem hele 
møllen’ med presse, 
forældre og politikere, 
hvis et barn forsvinder. 
Eftersøg ikke for længe 
for at undgå efterfølgen!
de problemer. Kostbar 
tid kan gå tabt, og det 
handler altid om, hvad 
der er bedst for at få 
fundet barnet hurtigt.

Ring !!"  
Og derefter til institu!
tionens leder. Det er 
pædagogerne på ste!
det, der skal kontakte 
politiet ved at ringe $$(. 
De kender stedet, de 
kender omstændighe!
derne. Det er dem, der 
kan give de oplysninger, 
politiet har brug for. 

Forældre  
Forældre kontaktes omgående, 
men ikke af pædagogerne på 
stedet. De er rystede og kede af 
det og kan ikke koldt og roligt 
og nøgternt give forældrene reel 
besked. Det kan institutionens 
ledelse gøre på en måde, så foræl!
drene får alle oplysninger, og det 
praktiske kan aftales.

Børn og pædagoger  
Pædagogerne hjem!
me på institutionen 
skal have besked, og 
det sørger institutio!
nens ledelse for. Husk 
også de andre børn. 
De oplever rystede 
voksne og mærker, 
at noget er galt. 
Dermed kan det også 
for dem blive en barsk 
oplevelse.

Krisehjælp og snak  
Når barnet er fundet, kan det være nød!
vendigt med krisehjælp til børn, forældre 
og pædagoger. Derudover er det vigtigt, 
at al personale på institutionen hurtigt 
samles og snakker det hele godt igen!
nem. De pædagoger, der var på stedet, 
kan have fået skrammer på den faglige 
stolthed, og de har brug for opbakning.

Bagefter  
Tag igen hurtigt børnegrup!
pen med ud til det sted, 
hvor barnet blev væk, for at 
få nye og gode oplevelser. 
Det er med til at få episoden 
yderligere bearbejdet for 
børn og voksne. 

Under hele forløbet  
Vær altid ærlig og klar i mælet. Når 
forældre, kolleger, presse og alle 
andre skal have besked og spørger 
ind til episoden, er det vigtigt ikke at 
dække over noget eller fortie noget. 
Det gælder også i den efterfølgende 
information til hele forældrekredsen.

Kilde: Daginstitutionen Gudenåens procedure.

HVIS ET BARN FORSVINDER, SÅ HUSK:
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TEGNESERIE

Planlæg seniorlivet
På seminarerne fortæller en pensionsrådgiver fra 

PBU om emner, der sætter tankerne og planerne 
for pensionisttilværelsen i gang. Derudover vil en 
rådgiver fra BUPL's A#kasse deltage og fortælle om 
mulighederne for efterløn. 

Seminarerne bliver holdt i hele landet. I foråret a$ol#
des seks seminarer på Sjælland og et i Jylland. Som 
sædvanligt er det gratis at deltage i seminarerne, og 
du er velkommen til at tage din bedre halvdel med.

Seminarerne starter kl. !."" og slutter kl. #$."".
Hvis du har lyst til at deltage i et af PBU’s seminarer, 
har du mulighed for at melde dig til nu % og det er en 
god idé, for der er rift om pladserne. Du kan tilmelde 
dig på pbu.dk 

PBU%SEMINAR

Pædagogernes Pensions!
kasse " PBU inviterer igen 
her i foråret #$%& medlem!
mer, der nærmer sig pen!
sionsalderen, til seminarer 
om alder og pension.

Dag Dato Sted Adresse

Lørdag 2. februar 2013 Ingeniørforeningen IDA Kalvebod Brygge 31-33, 1780 København V

Søndag 3. februar 2013 Comwell Roskilde Vestre Kirkevej 12, Himmelev, 4000 Roskilde

Lørdag 23. februar 2013 Quality Hotel Carl Gustavs Gade 1, 2630 Høje Tåstrup

Søndag 24. februar 2013 Comwell Borupgaard Nørrevej 80, 3070 Snekkersten

Lørdag 16. marts 2013 Comwell Sorø Abildvej 100, 4180 Sorø

Søndag 17. marts 2013 Comwell Holte Kongevejen 495, 2840 Holte

Lørdag 20. april 2013 Scandic City, Århus Østergade 10, 8000 Århus C

SEMINAR OM ALDER OG PENSION FORÅR 2013

  Læs mere om seminarerne 
på www.pbu.dk/mød pbu Fo
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Ikke meget tyder dog på, at vores postkasser 
kommer til at bugne af håndskrevne breve 

i fremtiden. Mobiltelefoner, computere og 
iPads er marcheret ind i den danske folkeskole 
i så stort et omfang, at håndskriften er trådt 
i baggrunden. 

En britisk undersøgelse viser, at der i gen!
nemsnit går "# dage imellem, at briterne 
skriver noget som helst i hånden. En ud af 
tre af de $.%%% adspurgte svarer, at de ikke 
har skrevet noget i mere end seks måneder. 

Og når de endelig rækker ud efter pen og 
papir, er det oftest for at skrive et notat eller 
en huskeseddel, som de kun selv skal se, vi!
ser undersøgelsen iværksat af onlinefirmaet 
Docmail. 

&Der er ingen tvivl om, at håndskriften får 
en meget vigende betydning i fremtiden,' siger 
professor Niels Egelund, Aarhus Universitet.
&Den glider mere og mere i baggrunden 

i folkeskolen. Også på forskningssiden har 
skriftsproget fået en stedmoderlig behand!
ling. Ikke siden #()%’erne har nogen inden 
for skoleområdet set alvorligt på det. Og vi, 
der mener, at det motoriske og visuelle udtryk 
har en betydning, begræder naturligvis, at 
håndskriften forsvinder.' 

Når man alligevel fastholder, at eleverne 
skal lære håndskrift, er det ikke kun på grund 
af tradition, understreger Jens Raahauge, 
der er formand for Dansklærerforeningens 
folkeskoleafdeling. 

&Det skyldes også, at rigtig mange har brug 
for den motoriske dimension, når de skal lære 
at læse. Hvis der er et ord, de ikke kan stave, 
lukker de øjnene og skriver det på et stykke 
papir, og så kan overarmen faktisk huske, 
hvordan det staves.' 
&Desuden siger man jo, at håndskriften er 

for mennesker, hvad mascara er for kvinder. 
Jeg tror, det betyder utrolig meget for ens iden!
titetsfølelse. Håndskrift er også forbundet 
med eftertænksomhed og refleksion. Og så 
er det en måde at vise andre mennesker på, 
at man har gjort sig umage, når man skriver 
til dem.'  

Håndskriften er ved at uddø
Moderne mennesker flygter fra kuglepen og blyant ! og skriver meget sjældent andet 
end korte noter i hånden.
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&"#& ' SÅDAN GIK DET
Fremover vil du hvert år i januar kunne læse, hvordan året, der gik, så ud med BUPL’s briller. Hvor fik forbundet indflydelse, hvad gik godt, og hvad gik mindre godt?

Illustration: Larsen et Rasmussen

Kommunale snydepelse
("" millioner kroner brugt 
på skrømt
Under forhandlingerne om !"#!$finansloven 
blev regeringen og Enhedslisten enige om 
at afsætte %"" millioner kroner ekstra til 
børneområdet fra !"#& og fremover. Dag$
institutionerne var det eneste af de store 
velfærdsområder, som fik flere midler, og 
det var en stor sejr for BUPL og pædagoger$
ne. Men glæden blev vendt til bekymring og 
sku'else, da kommunerne og regeringen i 
foråret !"#! skulle blive enige om, hvordan 
aftalen skulle udmøntes. I stedet for, som 
det står i finanslovsaftalen, at bruge pen$
gene til at indføre minimumsnormeringer, 
skulle kommunerne bruge pengene til at 
’øge kvaliteten’. BUPL’s egne undersøgelser 
viste, at ( ud af #" kommuner enten ikke 
brugte de ekstra millioner kroner, de fik, på 
daginstitutionsområdet, eller kun brugte 
dem delvist på dagtilbud.

Fin folkeskolereform
Pædagoger får stor rolle
Pædagogerne i SFO, skole og fritidshjem 
fik stor politisk opmærksomhed i forbin$
delse med regeringens udspil til reform af 
folkeskolen, hvor pædagogers faglighed an$
erkendes som en nødvendig del af skolen. 
BUPL har deltaget aktivt i ’Partnerskab for 
Folkeskolen’, som regeringen har nedsat, 
og i undervisningsministerens projekt ’Ny 
Nordisk Skole’. Ved årsskiftet var der dog 
ingen garanti for, at den pædagogiske 
faglighed får en formel plads i skolen, eller 
at fritidstilbud af høj kvalitet bevares. Sam$
tidig er de fritidspædagogiske ledere stadig 
fraværende i regeringens udspil.

Udvikling søsat
Kvalitet i dagtilbud
Børne$ og undervisningsministeren har 
med afsæt i en rapport fra Task Forcen om 
dagtilbud søsat et udviklingsprogram på 
området. Det vil tage fat om fire pejlemær$
ker: en reflekteret, tilrettelagt pædagogisk 
praksis med fokus på læring og inklusion, 
et målrettet forældresamarbejde, en stærk 
evalueringskultur med fokus på kvalitets$
udvikling samt en professionel ledelse. 
Programmet har forbindelse til Ny Nordisk 
Skole, og BUPL er dybt involveret i proces$
sen. BUPL deltog i et symposium, hvor 
interessenter, praktikere og forskere kvalifi$
cerede indholdet i udviklingsprogrammet.

En kedelig cocktail
Flere ledige og skrappere 
dagpengeregler
Kommunernes stramme økonomi betyder, 
at mange pædagoger sættes ned i tid eller 
fyres, og det gælder også tillidsfolk, gravide 
og folk på barsel. Både lokalt og centralt 
har BUPL brugt kræfter på at stoppe og 
begrænse antallet af fyringer, først og 
fremmest ved at sikre omplaceringer. De 
fyrede mister ligesom mange tusindvis af 
andre lønmodtagere retten til dagpenge 
efter to år. Den samlede fagbevægelse har 
lagt et massivt pres på den nye regering for 
at forlænge dagpenge$ og optjeningspe$
rioden. En meget synlig og pressedækket 
aktion var en ’nytårsmiddag’ på Christi$
ansborg Slotsplads den !. oktober, hvor 
Folketinget åbnede. Her inviterede BUPL’s 
formand, Henning Pedersen, og ) andre 
fagforeningsledere politikerne på dåsetorsk 
og papchampagne. Indtil videre har regerin$
gen kvitteret med en akutpakke, som kan 
hjælpe nogle af de ledige ’udfaldstruede’.

Vilkårsændringer
Lederne rammes hårdt
Lederne og særligt souscheferne har i !"#! 
været hårdt ramt af vilkårsændringer. I takt 
med at kommunerne sammenlægger insti$
tutioner og nedlægger de små institutioner, 
afskediges eller degraderes en del ledere og 
souschefer. BUPL har ført mange forhand$
linger for ledere, som får ændret deres 
stillingsbetegnelse, og Lederforeningen 
har løbende fulgt udviklingen og drøftet 
institutionsstrukturer og ledelse med kom$
munerne. 

Arbejdsskader
Vandt vigtig sag i Højesteret
BUPL’s statistik viser, at der er en stærk stig$
ning i antallet af skader, som skyldes vold 
eller trusler om vold fra børn, unge, foræl$
dre og andre. Derfor har BUPL arbejdet på 
at forebygge vold samt støtte de medlem$
mer, der har været udsat for vold. Mange 
arbejdsskadesager skyldes dårligt psykisk 
arbejdsmiljø. En højesteretssag vakte 
ekstra opmærksomhed. En pædagog havde 
fået en psykisk arbejdsskade efter en per$
sonaleweekend, der kørte af sporet. BUPL 
mente, at kommunen skulle gøres ansvarlig 
for forløbet. Byretten og landsretten fast$
slog, at weekenden var afviklet uforsvarligt, 
og at arbejdsgiveren bar ansvaret, men 
at pædagogen ikke skulle have udbetalt 
erstatning, fordi der var tale om en psykisk 
skade. Højesteret var uenig, og derfor kan 
psykiske skader nu udløse erstatninger på 
linje med fysiske skader. 

Arbejdsmiljø
Væk med støj og møg
I !"#! har BUPL blandt andet arbejdet for, at 
den enkelte institution skal kunne få råd$
givning om forbedring af både det psykiske 
og fysiske arbejdsmiljø. Samtidig har BUPL 
haft særligt fokus på at formindske støjen, 
som mange er plaget af, og at forbedre 
indeklimaet. Det kan blandt andet ske 
ved energibesparelsesprojekter, som giver 
økonomisk overskud til renoveringer og et 
bedre indeklima.

Reformer
Kamp mod nedskæringer
Arbejdet med fleksjobreformen og før$
tidspensionsreformen har præget !"#!. 
Fleksjobreformen vil betyde en indtægts$
nedgang for en del nye fleksjobbere og for 
fleksjobbere, som skifter job. Derudover vil 
de miste en stor del af deres pensionsindbe$
talinger. Førtidspensionsreformen gør det 
sværere at komme på førtidspension, ikke 
mindst hvis man er under *" år. BUPL har 
forsøgt at påvirke reformen til gavn for folk 
med nedsat +eller ingen, arbejdsevne ved 
at få foretræde i Folketingets udvalg, stille 
spørgsmål til ministeren og kontakte mini$
stre og ordførere. Men regeringen er endt 
med to reformer, der næppe skaber plads til 
flere på arbejdsmarkedet eller økonomisk 
tryghed. 

Forskning
Kreativitet lønner sig
BUPL har søsat flere forskningsprojekter om 
forebyggelse og kreativitet. Gennem arbej$
det med kreativitet er det lykkes at skabe 
en kobling mellem pædagogik, innovation 
og økonomisk vækst, som der bliver lyttet 
til. Den abstrakte kreativitetsdagsorden er 
blevet konkret, fordi argumenterne nu har 
rod i viden.

Kontingent
Halveret for de ledige  
BUPL’s kongres besluttede, at arbejdsløse 
fremover skal have %" procents rabat, når 
de har været ledige i mere end en måned. 
Samtidig fastfryses kontingentet på %"* 
kroner om måneden. Det blev også beslut$
tet, at nyuddannede skal have en ’billigere 
vej’ ind i fagforeningen. Mange dimittender 
får nemlig ikke meldt sig ind, når de forlader 
seminariet, men nu skal to måneders gratis 
medlemskab gøre BUPL mere attraktiv. 
Pensionister skal fremover betale %"* kro$
ner om året i kontingent. 

Pædagoguddannelsen
Det skal være meget bedre
Fra !"##$!"#! er pædagoguddannelsen 
blevet evalueret. BUPL har arbejdet for at 
afska'e den lønnede praktik, øge antallet 
og kvaliteten af undervisningstimerne,
styrke linjefagene, øge træning og øvelse 
i uddannelsen samt fastholde en samlet 
pædagoguddannelse med mulighed for 
specialisering. Uddannelsesministeren 
vil i starten af !"#& komme med et forslag 
til en ændring af pædagoguddannelsen. 
En ny uddannelse kan være en realitet for 
studerende, der starter på uddannelsen 
sommeren !"#*.

Undersøgelser
Alene med børnene
BUPL producerer hvert år mange forskellige 
undersøgelser, som dokumenterer aktuelle 
og relevante problemer for pædagoger, 
børn og forældre. De bringes i medierne og 
er med til at sætte dagsordenen. En af un$
dersøgelserne viste, at - ud af #" pædagoger 
er alene med den samlede børnegruppe i 
en længere periode på en tilfældig dag. Det 
dokumenterer, at nedskæringerne har ramt 
hårdt mange steder.

Fuseren
Trepartsforhandlingerne, 
der blev aflyst
Det var regeringens mening, at forhand$
linger mellem regering, arbejdsgivere og 
lønmodtagere skulle skabe langsigtede 
løsninger for dansk økonomi. BUPL deltog 
via FTF og håbede på løsninger, alle kunne 
skrive under på. Men regeringen stoppede 
forhandlingerne, kort efter at de var kom$
met i gang, primært fordi magtfulde dele 
af fagbevægelsen sagde nej til at arbejde 
mere i en tid med stor arbejdsløshed. BUPL 
ærgrede sig, for der findes oplagte løsnin$
ger på en eventuel kommende mangel på 
arbejdskraft. På pædagogområdet er det 
for eksempel at give de deltidsansatte flere 
timer. Alene i !"")$!"#" fik cirka )"" pæda$
goger tvangsmæssigt nedsat deres timetal, 
typisk i forbindelse med besparelsesrunder i 
kommunerne.

Hele verden
Gode dagtilbud betaler sig
Også uden for Danmarks grænser arbejder 
BUPL på at fremme god pædagogik og gode 
vilkår for pædagoger. Det sker i konkrete 
projekter i for eksempel Ghana, Nigeria, Ni$
caragua og Bolivia. I internationale faglige 
organisationer har BUPL fået vedtaget, at 
der skal arbejdes for at fremme daginstitu$
tionstilbud med veluddannet pædagogisk 
personale globalt, regionalt og nationalt. 
I Europa har BUPL skabt forståelse for 
dag institutionsområdets og pædagogers 
betydning for at fremme europæisk bære$
dygtig vækst og udvikling. Det har ført til, 
at EU’s Ministerråd i maj !"## vedtog en 
erklæring om, at daginstitutioner betaler 
sig, og at daginstitutioner af høj kvalitet 
skal være en ret for alle børn og være til at 
betale for forældrene.
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BUPL MENER

Giv pædagogerne plads og vis dem tillid 

Tomas Vinterbegs nye film ’Jagten’ tordner hen over film!
lærrederne i mange biografer i disse dage, og med den er 
pædofilidebatten atter blusset op herhjemme. Der er i de 

sidste par uger blevet sagt og skrevet rigtig meget om frygten for 
denne vel nok værste mistanke, en pædagog kan blive udsat for, og 
de retningslinjer, som rigtig mange daginstitutioner derfor vælger 
at udarbejde. De ønsker på den måde at beskytte de ansatte for at 
blive udsat for mistanken om at have udsat børn for det uhyrlige, 
som seksuelle overgreb helt klart er.

Et nyt forskningsprojekt og en undersøgelse viser, at * ud af #% 
institutioner har udarbejdet retningslinjer for samværet med børn 
for at beskytte pædagogerne mod mistanke og anklager for pædo!
fili. Nogle har endda udarbejdet særlige retningslinjer for mandlige 
pædagoger.

Jeg forstår godt frygten, i særdeleshed blandt de mandlige pæda!
goger, og jeg forstår også godt ledernes/kommunernes motivation 
for at beskytte medarbejderne mod disse anklager. Vi har hørt utal!
lige skrækhistorier de seneste uger om, hvor slemt det kan gå for de 
mistænkte, og hvor svært og ofte umuligt det er at komme tilbage 
til sit fag, efter at man har været igennem et sådant forløb.

Jeg er dog meget i tvivl om, hvorvidt alle disse retningslinjer og regler 
faktisk forebygger de meget få overgreb, der trods alt er i daginstitu!
tionerne. Jeg tror det ikke! Jeg tror på åbenhed og dialog i forhold til 
det pædagogiske arbejde. Dialog mellem pædagogerne om, hvilken 

faglighed og etik der er på den enkelte pædagogiske arbejdsplads. Og 
ikke mindst tror jeg, at en åben og tæt dialog med forældrene om, 
hvordan den pædagogiske praksis er i institutionen, er af afgørende 
betydning for forældrenes tryghed. Langt de fleste mistanker opstår 
på grund af usikkerhed blandt  kollegerne imellem, men også ofte 
blandt forældre, som derfor bliver utrygge. 

En åben og tæt dialog vil derfor efter min mening kunne beskytte 
pædagogerne for mistanke langt bedre end stramme regler og ret!
ningslinjer, som ligeledes begrænser pædagogerne i at udføre det 
pædagogiske arbejde og derved begrænser børnene i deres naturlige 
udvikling.

Vær nysgerrig, og stil spørgsmål, hvis der er noget du er usikker 
på, både som forælder, men også som kollega. Vi har som pædagoger 
pligt til at være kritiske over for vores eget arbejde, men også over 
for vores kolleger.

Min opfordring til os alle er, begræns hysteriet. Det er ganske få 
børn, der udsættes for overgreb i danske daginstitutioner. Hav tillid 
til de yderst professionelle pædagoger, der hver dag yder en kæmpe!
indsats, og som ved, hvad børn og unge behøver for at udvikle sig. 
Giv pædagogerne plads og vis dem tillid.  

Af Birgitte Conradsen, næstformand for BUPL

FACEBOOK

… synes godt om BUPL’s Facebook"side den #$. januar

7955
...

...

Vær med
Hvis du ønsker at deltage i de#
batten eller bare være med på 
en lytter, skal du have en Face#
bookprofil. Dér skal du i søgefel#
tet skrive BUPL. Når siden dukker 
op, skal du trykke på ’synes godt 
om’#feltet. God fornøjelse.

Synes godt om

Synes godt om

OM PÆDOFILIFRYGT

Formand for BUPL  
Henning Pedersen 

skrev:

*BUPL har de seneste dage væ#
ret i stort set alle medier for at 
tale om pædofili og pædagoger. 
Vores budskab er, at pædagoger 
er professionelle og omsorgs#
fulde, og at daginstitutionerne 
er et af de sikreste steder at op#
holde sig for børn. Derfor skal 
vi være meget varsomme med 
at indføre retningslinjer, som 
virker begrænsende for pæda#
gogernes arbejde. De vil oftest 
være unødvendige, og man bør 
kunne opnå den samme tryg#
hed for børn, forældre og pæda#
goger ved at have en tydelig og 
gennemsigtig pædagogik. Helt 
uacceptable er de retningslin#
jer, som gør forskel på mænd og 
kvinder. Indfører vi dem, er vi 
selv med til at mistænkeliggøre 
vores mandlige kolleger.+

Det gav blandt andre  
følgende kommentarer:

*Mændene skal være der. 
Det bliver et meget bedre 

arbejdsmiljø med både mænd 
og kvinder i institutionen.+
Solbjørg Pettersen

*Jeg synes det er fint og 
godt, at BUPL er aktiv 

i sådan en debat, men lige i 
dette tilfælde er jeg i tvivl om, 
hvorvidt det et en god ting. 
Mere mediedækning mere op#
mærksomhed og flere uskyldigt 
dømt ... Nu føler jeg mig igen 

mere udsat som mandlig 
pædagog. Jeg har længe kun#
net slappe lidt af fra at tænke 
over alt det, jeg laver med børn, 
og det skal jeg til igen nu, hvor 
alles øjne hviler på almindelige 
pædagoger med en tanke om, 
at han nu piller ved mit barn ...+
Mikael Nielsen

*Jeg opgav netop dette 
erhverv af samme årsag 

for snart ,) år siden ... Det var al#
lerede dengang et forfærdeligt 
miljø at være mand i ...+
Bo Skånstrøm

*SKØNT med denne de#
bat! Hvad er det for en un#

derlig ’tryghed’ det skulle gi’, at 
fx en pædagog med et bestemt 
køn har begrænsninger i sit dag#
lige arbejde? Jeg ville være me#
get betænkelig ved at aflevere 
mit barn i en institution, hvor 
de ansattes dømmekraft ikke 
bliver anset som tilstrækkelig 
sikkerhed for mit barns ve og 
vel.+
Jesper Witte

*Hvad er næste skridt? 
Bliver det fremadrettet 

sådan, at man som far til et 
barn i en institution, ikke må 
bringe og a$ente? For tænk 
nu, hvis man får kigget forkert 
på et andet barn. Skal der op#
rettes bemandede -af kvindeligt 
personale. sikkerhedszoner for 
fædre, der bringer/a$enter de#
res børn?+
Thomas Bendtsen

*Alle børn har brug for 
mandlige forbilleder, og 

eftersom de bruger så meget 
tid i institutioner, bør der også 
være mænd der. Synes, det er 
meget ærgerligt, at der er så 
meget ubegrundet frygt og mis#
tanke, bare fordi det er mænd.+ 
Lene Susanne Jensen

*Det kan da heller ikke 
være rigtigt, at man 

som mand ikke må være glad 
for børn og vise det !!!+
Jack Gellert

*Stop nu det hysteri ... 
vi må da som udgangs#

punkt tro på, at de, der arbejder 
som pædagoger, er ordentlige 
mennesker og ikke pædofile. Nu 
må vi stoppe med at se spøgel#
ser alle steder.+
Kirsten Frederiksen
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"Min opfordring til os alle er, begræns hysteriet. Det er ganske 
få børn, der udsættes for overgreb i danske daginstitutioner. Hav 
tillid til de yderst professionelle pædagoger, der hver dag yder en 
kæmpeindsats, og som ved, hvad børn og unge har brug for.

STØJ?
Køb på nettet: Lydøre, 
opslagstavler, lydlofter 

eller skærmvægge.

Alpha Akustik
Sjælland: 70 26 14 12

Jylland/Fyn: 29 91 70 26

www.arbejdsro.dk

((( ( ((

FDF Københavns
Sommerlejre

Koloni 2013
Vi kan tilbyde ledige uger  
på vore kolonier i sommer-
ferien 2013:
Klinteborg v. Sejerøbugten 
(140 personer) er ledig  
i uge 31.
Egerup ved Skælskør  
(64 personer) er ledig i uge 
30 og 31.
Pedersborg ved Sorø  
(60 personer) er ledig i  
uge 28, 29, 30, 31 og 32. 
Stavn ved Farum 
(29 personer) Spørg på 
udlejningskontoret.
Udenfor sommerferien er 
flere perioder ledige på alle 
vore fire lejre bl.a. i efterårs-
ferien. 
Brochure og prisliste  
tilsendes gratis

Dr. Dagmars Allé 2,  
2500 Valby, tlf. 3616 8144
e-mail: fdflejre@fdflejre.dk 
samt www.fdflejre.dk

Rytmik, dramatik  
og bevægelse

Mister Magimuk CD 
(ofte spillet i Lille Nørd på TV).

Af Bodil Heister  
(komponisten til bl.a. Jul på Slottet)

Aktiviteter med musik 
til rytmik, dramatik 

og bevægelse. 
Tilbud kr. 80,- + moms 

Læs mere på: 
www.bodilheister.dk

bodil@bodilheister.dk
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JOB

LØN OG PENSIONSBIDRAG

ARBEJDSTIDSAFTALER OG ARBEJDSTIDSTILLÆG

RETTIGHEDER  FORPLIGTELSER

BLIVER KALDT TIL TJENSTLIG SAMTALE

ANSÆTTELSESVILKÅR

BLIVER AFSKEDIGET

ARBEJDSMILJØ

ARBEJDSSKADE

FERIE OG FERIEPENGE

SENIOR

GRAVIDITET, BARSEL, ADOPTION FORÆLDREORLOV

FAMILIEN ER SYGE

HVIS DU ER SYG

DIN PENSION

bupl.dk

LOVER VI DIG AT:
SOM MEDLEM AF BUPL

FORMAND
Henning Pedersen

NÆSTFORMAND
Birgitte Conradsen

HOVEDKASSERER
Lasse B. Jørgensen

FAGLIGE SEKRETÆRER
Allan Baumann
Mette Aagard Larsen

BUPL HOVEDSTADEN
Rosenvængets Alle 16, 3.
2100 København Ø
tlf. 3546 5750
fax 3546 5775
E-mail: 
hovedstaden@bupl.dk
man.-ons. 10-16, 
tors. 12-16, fre. 10-13

FORMAND 
Henriette Brockdorff

HB-MEDLEMMER: 
Erik Steppat
Mia Skou Jørgensen

BUPL STORKØBENHAVN
Lindevænget 19
2750 Ballerup
tlf. 3546 5300
fax 3546 5301
E-mail: 
storkobenhavn@bupl.dk
man.- tors. 10-15, fre. 10-13

FORMAND: 
Michael Egelund

HB-MEDLEMMER: 
Randi Tielbo
Maria Girotti

BUPL NORDSJÆLLAND
Østergade 4 A
3400 Hillerød
tlf. 3546 5700
fax 3546 5740
E-mail: nordsj@bupl.dk
man.-tors. 9-14, fre. lukket

FORMAND: 
Lars Christensen

HB-MEDLEMMER: 
Dorte Lis Ellegaard
Pernille Riis

BUPL MIDTSJÆLLAND
Nykobbelvej 1
4200 Slagelse
tlf. 3546 5810
fax 3546 5811
E-mail: midt@bupl.dk
man., ons. 8-14, 
tirs. 10-14, tors. 13-17, 
fre. 10-12,

FORMAND: 
Bertha Langhoff

HB-MEDLEMMER: 
Jette W.Jørgensen
Kay Abrahamsen

BUPL SYDØST
Kirketorvet 11
4760 Vordingborg
tlf. 3546 5460
fax 3546 5499
E-mail: 
sydoest@bupl.dk
man. lukket, tirs.-fre. 9-14, 
ons. også 15-17

FORMAND: 
Ulla Smedegaard

HB-MEDLEMMER: 
Mette Gerdø Kristensen
Helle D. Olsen

BUPL BORNHOLM
Storegade 38
3700 Rønne
tlf. 3546 5590
fax 3546 5594
E-mail: 
bupl-bornholm@bupl.dk
man. lukket, tirs.-tors. 9-15, 
fre. 9-13.30

FORMAND: 
Pia van der Weij

HB-MEDLEM: 
Henrik Kofoed Hansen

BUPL FYN
Bornholmsgade 1
5000 Odense C
tlf. 3546 5830
fax 3546 5831
E-mail: 
bupl-fyn@bupl.dk
man., ons., fre. 9-13.30, 
tors. 9-12 og 13-16, 
tirs. lukket

FORMAND: 
Lars Søgaard Jensen

HB-MEDLEMMER: 
Jørgen Kej
Anette K. Lukasiewicz

BUPL SYDJYLLAND
Gejlhavegård 14 B
6000 Kolding
tlf. 3546 5400
fax 3546 5401
E-mail: 
sydjylland@bupl.dk
man.-tors. 9-14, fre. 9-13

FORMAND: 
Elisa Rimpler Bergmann

HB-MEDLEMMER: 
Ulla Koustrup
Lasse Birkelund

SYDSLESVIG
Driftsrådet ved Dansk 
Skoleforening
Süderstr. 90
24955 Harrislee
tlf. +49(0) 461 5047 563
E-mail: hap@bupl.dk

FORMAND: 
Hauke Paulsen

BUPL ØSTJYLLAND
Mindegade 12 B
8000 Århus C
tlf. 3546 5600
fax 3546 5602
E-mail: 
ostjylland@bupl.dk
man.-ons. 9-14, 
tors. 13-17, fre. 9-12

FORMAND: 
Anne Grethe Rosenberg

HB-MEDLEMMER: 
Ann Søndergård Pedersen
Kim Ager

BUPL ÅRHUS
Mindegade 12
8000 Århus C
tlf. 3546 5650
fax 3546 5680
E-mail: 
bupl-aak@bupl.dk
tlf.åben: man. 12-14, 
tirs., ons. 9-14, 
tors. 12-16, fre. 9-13
kontoråben: man. lukket, 
tirs., ons. 9-15, tors. 9-16, 
fre. 9-13

FORMAND: 
Henning Truelsegaard

HB-MEDLEMMER: 
Carin Weibull
Ulla Nygaard

BUPL 
MIDTVESTJYLLAND
Stationsvej 8 
7500 Holstebro
tlf. 3546 5555
fax 3546 5575
E-mail: 
midtvestjylland@bupl.dk
man.-tors. 9-14, fre. lukket

FORMAND: 
Jens Jensen

HB-MEDLEMMER: 
Jonna Uhre
Ivan Holck Jensen

BUPL NORDJYLLAND
Niels Jernes Vej 8B
9220 Aalborg Øst
tlf. 3546 5500
fax 3546 5501
E-mail: 
bupl-nordjylland@bupl.dk
tlf.åben: man.-ons. og fre. 
9-13, tors. 12.30-16
kontoråben: man.-ons. 9-15, 
tors. 12:30-16, fre. 9-13

FORMAND: 
Liselotte Thomsen

HB-MEDLEMMER: 
David Nordstrøm
Linda Bisgaard

BUPL’S LEDERFORENING
Blegdamsvej 124
2100 København Ø

FORMAND: 
Sanne Lorentzen

HB-MEDLEMMER: 
Sanne Lorentzen
Joan Frausing

Henvendelse til lokal 
lederforening samt lokal 
lederrådgivning: Se 
kontaktoplysninger under 
din lokale fagforening

BUPL’S CENTRALE 
LEDERRÅDGIVNING
Åben man. og tors. 
kl. 10.00-15.00 på 
tlf. 3546 5160

STUDIESEKTIONEN PLS
Bredgade 25 X
1260 København K
tlf. 3546 5880
fax 3546 5892
E-mail: 
pls@p-l-s.dk
tlf.tid: man.,tirs. og tors. 
10-15, 
onsdag og fredag lukket

HB-MEDLEMMER: 
Kathrine Bødker Tegllund
Kim Simonsen

PENSIONISTSEKTIONEN
Kontaktpersoner:

Jylland:
Helle Fabricius 
Farversmøllevej 27
6200 Åbenrå
tlf. 2037 1898

Sjælland:
Benthe Vissing 
Grønnegården 555 A, st.th. 
2670 Greve
tlf. 4369 0551

HVEM TRÆFFES HVOR
BUPL – BØRNE- OG UNGDOMSPÆDAGOGERNES LANDSFORBUND 

Blegdamsvej 124, 2100 Kbh. Ø, tlf. 3546 5000, E-mail: bupl@bupl.dk

RETTELSER TIL 
”HVEM TRÆFFES 
HVOR” SENDES 
TIL E-MAIL: 
BOGU@BUPL.DK

FORRETNINGSUDVALG

FAGFORENINGER



 BØRN&UNGE | NR. ! | !". januar !#$%!" 47

BESTIL OG SE HELE UDVALGET PÅ: 
WWW.BUPL.DK/BUTIKKEN 

ELLER RING 3546 5204

BUPL TASKER

300 kr.

PAKKETILBUD 
Køb rygsæk og 

weekendtaske samlet 
og spar 50 kr. 

Pris: 500 kr.

WEEKENDTASKE 
PÅ HJUL 
Nu med forbedrede gummihjul. Udtræk-
keligt  håndtag.

250 kr.

140 kr.

RYGSÆK – 
NY MODEL
Rygsækken har flere 
separate rum, heraf et 
særligt polstret til 
bærbar computer. 
Rumindhold 35 liter. 
PVC-fri.

LILLE RYGSÆK
Stort hovedrum, 2 sidelommer 
samt organizer lomme. Rumind-
hold 13 liter. PVC-fri. 

række inklusionsprojekter, hvor 
der er arbejdet med at udvikle 
pædagogernes kompetencer 
til at løfte inklusionsopgaven i 
almene dagtilbud
Tid: !". april, kl. #."$%&'
Sted: Aarhussalen, Skt. Knuds 
Torv ", ($$$ Aarhus C
Pris: BUPL%medlemmer: "#' kr. 
Ledige, seniorer og PLS: Gratis. 
Øvrige: &.$$$ kr.

Temamøde: 
Skolebørn med særlige behov
Oplæg ved Jørn Nielsen: BUPL 
Østjylland og BUPL Århus invi%
terer til et temamøde om, hvor%
dan vi bedst støtter og hjælper 
børn i specialklasser samt børn 
med særlige vanskeligheder, der 
er inkluderet i de almene klas%
ser i en inkluderende indsats. 
Temamødet henvender sig pri%
mært til BUPL%medlemmer, der 
arbejder indenfor specialklas%
seområdet og/eller med børn 
med særlige vanskeligheder i de 
almene klasser
Tid: ). maj, kl. (."$%&!
Sted: Aarhussalen, Skt. Knuds 
Torv ", ($$$ Aarhus C.
Pris: BUPL%medlemmer: !$$ kr. 
Ledige, seniorer og PLS: Gratis. 
Øvrige: *'$ kr.

Temamøde: Unge & klubber ! 
voksnes betydning i unges liv
Oplæg ved Nanna Muusmann 
og Søren Østergaard: I fritids%
livets aktiviteter møder unge 
betydningsfulde voksne, der 
kan gøre en forskel i unges liv. 
De voksne i de unges fritidsliv 
er rollemodeller, værdibærere 
og fortrolige sparringspartnere. 
De er således potentielt vigtige 
medspillere i forhold til unges 
livsprojekter. Men det kræver, 
at voksne aktivt vælger at være 
mere end voksne, der planlæg%
ger, igangsætter og styrer 
aktiviteter for unge. 
Tid: !#. maj, kl. #%&+
Sted: BUPL, Mindegade &!B, 
($$$ Aarhus C
Pris: BUPL%medlemmer: !$$ kr. 
Ledige, seniorer og PLS: Gratis. 
Øvrige: *'$ kr.  

Temamøde: 
Børn med autisme 
Oplæg ved Lisbeth Kristen%
sen: Et temamøde om særlige 
børn og dermed om en særlig 
pædagogisk tilgang: Hvordan 
kan vi forstå disse børn? Hvad 
er baggrunden for de særlige 
elementer, der traditionelt 
hører til i pædagogik rettet mod 
børn med autisme; skemaer, 
struktur, forudsigelighed, visuel 
kommunikation, sociale histo%
rier, en til en%træning? 
Tid: !#. august, kl. (."$%&!
Sted: BUPL, Mindegade &!, 
($$$ Aarhus C
Pris: BUPL%medlemmer: !$$ kr. 
Ledige, seniorer og PLS: Gratis. 
Øvrige: *'$ kr.

Konference: 
Skole & fritid
Oplæg ved Anja Stanek: 
Forskningsprojekter, der giver 
indblik i børns liv på tværs af 
børnehave, skole og SFO. Fra 
et børneperspektiv ser det ud 
til at være relevant, at lærere 
og pædagoger samarbejder og 
videndeler om arbejdet med 
børnenes fællesskaber. Oplæg%
get præsenterer pointer om, 
hvordan børns lærings% og ud%
viklingsmuligheder må forstås 
som knyttet til børns sociale liv 
med og blandt andre børn.
Oplæg ved Pernille Hviid: Idéen 
om frihed er central i den fritids%
pædagogiske praksishistorie. 
Men ”frihed” er blevet forstået 
forskelligt op igennem histori%
en. Der trækkes historiske tråde 
og argumenter for, at frihed 
må tænkes og skabes dialogisk. 
Sker det?
Tid: !+. september, kl. #."$%&)
Sted: Aarhussalen, Skt. Knuds 
Torv ", ($$$ Aarhus C
Pris: BUPL%medlemmer: "#' kr. 
Ledige, seniorer og PLS: Gratis. 
Øvrige: &.$$$ kr.

Konference: 
Dokumentation & Evidens
Oplæg ved Steen Nepper 
Larsen: Der er ingen evidens 
for evidens. Det pædagogiske 
drejer sig om tavs viden, og 
usikkerhed, om jagt på viden og 
situeret dømmekraft. Pædago%
gik og læring er komplekse stør%
relser, bl. a. fordi det enkelte 
menneske ikke er et neutralt 
gennemsnitsdyr, og fordi den 
sociale interaktion altid har 
indflydelse på, hvad der sker. 
Oplæg ved Kirsten Hyldgaard: 
Usikker viden om, hvad der 
virker. Kravet til forskningen 
bliver at levere metoder, der 
kan dokumenteres at virke. 
Men hvordan kan man være 
uenig i Best Practice og i at gøre 
det, som man ved, virker? Kan 
forskningen overhovedet levere 
sikker viden om, hvad der virker 
i pædagogisk praksis? 
Tid: &$. oktober, kl. #."$%&)
Sted: Aarhussalen, Skt. Knuds 
Torv ", ($$$ Aarhus C
Pris: BUPL%medlemmer: "#' kr. 
Ledige, seniorer og PLS: Gratis. 
Øvrige: &.$$$ kr.

BUPL KALENDER !"#$
Her kan du se, hvilke møder, arrangementer, konferencer m.m. der er i din lokale fagforening. Hvis du vil læse mere og tilmelde dig, skal du gå ind på hjemmesiden.

Indholdet i kalenderen administreres af de lokale fagforeninger. Kontakt dem direkte, hvis du vil gøre opmærksom på et BUPL!arrangement.

Midtsjælland
bupl.dk/midt

Temadag: Skemalægning og 
normering
Tid: &!. marts, kl. (."$%&'."$
Sted: BUPL Midtsjælland, 
Nykobbelvej &, +!$$ Slagelse
Pris: Gratis
Tilmelding: Senest !'. februar 
Mere info og tilmelding på 
www.bupl.dk/midt
Målgruppe: TR og ledere 
,medlem af BUPL Midtsjælland-

Temadag: Penge til ”Ny Løn”
Tid: ". april, kl. (."$%&'."$
Sted: BUPL Midtsjælland, 
Nykobbelvej &, +!$$ Slagelse
Pris: Gratis
Tilmelding: Senest !$. marts 
Mere info og tilmelding på på 
www.bupl.dk/midt
Målgruppe: TR og ledere fra 
samme institution 
,medlem af BUPL Midtsjælland-

Sommertræf: Fremtidens 
pædagogiske arbejdsplads
Tid: "$. maj, kl. &! % ca. !!.
Sted: BUPL Midtsjælland, 
Nykobbelvej &, +!$$ Slagelse
Pris: Gratis
Tilmelding: Senest &". maj
Mere info og tilmelding på 
www.bupl.dk/midt
Målgruppe: TR og AMR 
,medlem af BUPL Midtsjælland-

Temadag: 
TR"rollen og "opgaven
Tid: +.september, kl. (."$%&'."$
Sted: BUPL Midtsjælland, 
Nykobbelvej &, +!$$ Slagelse
Pris: Gratis
Tilmelding: Senest !&. august
Mere info og tilmelding på 
www.bupl.dk/midt
Målgruppe: TR i BUPL Midt%
sjælland

Temadag:
Psykisk arbejdsmiljø
Tid: ).november, kl. (."$%&'."$
Sted: BUPL Midtsjælland, 
Nykobbelvej &, +!$$ Slagelse
Pris: Gratis
Tilmelding: Senest !". oktober
Mere info og tilmelding på 
www.bupl.dk/midt

Kursus for den garvede TR.
Er din TR"grunduddannelse 
fra før #$$%, og trænger du til 
at få frisket reglerne op?
Tid: !'. oktober + !.%".%+. de%
cember, kl. (."$%&'."$ 
Sted: BUPL Midtsjælland, 
Nykobbelvej &, +!$$ Slagelse
Pris: Gratis
Tilmelding: Henvend dig til 
din FTR

Nordsjælland
bupl.dk/nordsj

Efterlønsinformation
Kom til informationsaften og 
få svar på spørgsmål om betin%

gelser for efterløn, hvornår du 
kan gå på efterløn og fordelene 
ved at udskyde efterlønnen og 
meget mere. Arrangementet 
a.oldes i samarbejde med 
BUPL%A og BUPL Storkøbenhavn 
Tid: &&. marts, kl. &(%ca. !$."$
Sted: BUPL, Ballerup Huset, 
Lindevænget &# i Ballerup 
Pris: Gratis
Tilmelding: Senest !(. februar, 
bupl.dk/bupl_storkoebenhavn

Sydjylland
bupl.dk/sydjylland

Jobsøgningskurser
Desværre oplever mange, at det 
kan være svært at komme i be%
tragtning til stillingerne på det 
pædagogiske område. Derfor 
tilbyder BUPL og Socialpædago%
gerne nu et jobsøgningskursus 
for ledige medlemmer.
Tid og sted: !'. februar i 
Esbjerg, !*. februar i Kolding 
samt &. marts i Rødekro, kl. #%&'
Pris: Gratis for medlemmer
Tilmelding: Senest &(. februar 
på bupl.dk/sydjylland

Østjylland
bupl.dk/ostjylland

Arbejdsmiljøkonference 
BUPL Østjylland og FOA 
a.older en gratis arbejds%
miljøkonference for ledere og 
arbejdsmiljørepræsentanter 
i de østjyske dagtilbud. Janne 
Gleerup, forsker ved Roskilde 
Universitet og ansat ved Ar%
bejdsliv og læring på Institut 
for Psykologi og Uddannelses%
forskning, holder oplæg. 
Tid: "$. januar, kl. (."$%&) 
Sted: Aarhussalen, Skt. Knuds 
Torv ", ($$$ Aarhus C
Pris: Gratis for ledere og 
arbejdsmiljørepræsentanter
Tilmelding: bupl.dk/ostjyl%
land

Temamøde: 
Dansk pædagogisk udvik"
lings"beskrivelse
Dansk pædagogisk udviklings%
beskrivelse $%) år er et enkelt 
og præcist redskab til at be%
lyse barnets kompetencer og 
udviklingspotentialer, som de 
udspiller sig i et relationelt og 
pædagogisk miljø. Materialet 
kvalificerer arbejdet med læ%
replanslovens seks temaområ%
der. Du kan bruge materialet i 
dit pædagogiske arbejde og til 
at understøtte forældresam%
arbejdet. 
Anna Marie Langho/, social%
pædagog, holder oplægget. 
Hun har bl.a. arbejdet som 
pædagog i døgnvagter og 
var aktivitetsmedarbejder 
i dagtilbud og souschef på 
to forskellige afdelinger. 
Desuden har hun været 
småbørnskonsulent i &$ år og 
serviceret området for børn 

med handicap. Sideløbende 
har hun været underviser og 
senere lektor på pædagoger%
nes efteruddannelse.
Tid: &. februar, kl. (."$%&!."$
Sted: Aarhussalen, Skt. Knuds 
Torv ", ($$$ Aarhus C
Pris: BUPL%medlemmer: !$$ 
kr. 
Ledig/senior/PLS: Gratis
Øvrige: *'$ kr.
Tilmelding: bupl.dk/ostjyl%
land

Leder" og TR"konference: 
Lederskab og følgeskab
Institutionsstrukturerne 
forandrer sig. Det er et vilkår, 
der udfordrer relationerne og 
samarbejdet mellem ledere 
og medarbejdere. Disse to 
perspektiver er hinandens for%
udsætninger for at strukturen 
lykkes. På konferencen sætter 
vi fokus på de antagelser, der 
er om forandringer, og hvilke 
historier, der fortælles om 
dem. Oplægsholdere er Niels 
Åkerstrøm Andersen og Gitte 
Haslebo. Konferencen henven%
der sig til ledere, leder%TR’er 
og TR’er. 
Tid: !). februar, kl. &$%&)
Sted: Smedien, Værkmester%
gade *%&", ($$$ Aarhus C
Pris: Gratis for ledere, leder%
TR’er og TR’er
Tilmelding: bupl.dk/ostjyl%
land

Århus
bupl.dk/aak

Fyraftensmøde:
EU og pædagogerne
Her kan der lyttes til og stilles 
spørgsmål om EU`s indflydelse 
på vores hverdag, vores over%
enskomster, vores profession, 
uddannelse og de kommunale 
budgetter. Vi får besøg af Jens 
Jørgen Nielsen, forfatteren til 
nyudgivet bog 'EU og arbejds%
markedet. Social og demokra%
tisk garant eller blålys?' ,!$&!-.
Tid: +. februar kl. &*."$%&#."$ 
Sted: Mindegade &!, kælderen.
Pris: Gratis
Målgruppe: Åbent møde, hvor 
alle medlemmer med interesse 
for området kan deltage

Kreativitet og dannelse 
Den nye skolereform vil gøre en 
’god skole bedre’ ved at indføre 
en heldagsskole, der integrerer 
fritidspædagogik og skolepæ%
dagogik i nye såkaldte aktivi%
tetstimer. Imidlertid glemmer 
man at stille spørgsmålet om, 
hvad der er vigtig at lære og 
kunne i fremtidens samfund, 
og beskriver altovervejende 
aktivitetstimerne i lærings% og 
kompetencetermer og altså i 
form af skolens logik. 
Oplægsholder: Lars Geer Ham%
mershøj. 
Tid: *. februar, kl. &)."$%&(

Sted: Godsbanen, Remisen, 
Skovgårdsgade "%'
Pris: Gratis.
Målgruppe: For medlemmer af 
BUPL Århus

Åbent møde: 
Børnesyn i opbrud 
Er der ikke diskret og umærke%
ligt sket noget med vores syn 
på børn i de seneste årtier? 
Det er blevet udbredt at tale 
om børnene som ’fremtidens 
menneskelige ressourcer’, så 
ikke blot skolen, men også 
dagsinstitutionen, ses som 
’fremtidens vigtigste uddan%
nelsesinstitutioner’. Forslaget 
til skolereform er også et 
eksempel herpå. 
Oplægsholdere: Søs Bayer og 
Jens Erik Kristensen
Tid: *. februar, kl. &# 
Sted: Remisen, Godsbanen, 
Skovgårdsgade "%'
Målgruppe: Åbent møde, hvor 
alle med interesse for området 
kan deltage: pædagoger, foræl%
dre, politikere, forvaltningsfolk 
og studerende

Fyn
bupl.dk/fyn

Møde: Interkulturel kommu"
nikation
Kommunikation imellem 
forældre og pædagoger v. Jakob 
og Sigrid Vest Arler og den 
kulturskabende medarbejder v. 
Aase Nissen, leder af Nørre Åby 
børnehus.
Tid: !( januar, kl. &(%!$."$
Sted: Bornholmsgade &, '$$$ 
Odense C
Pris: Gratis
Tilmelding: bupl.dk/fyn hur%
tigst muligt

Møde: Bevægelseslege giver 
læring
Hvordan anvender Idrætsbør%
nehaven Hylet bevægelseslege 
pædagogisk v. Erik Nielsen
Tid: +. februar, kl. &(%!$."$
Sted: Bornholmsgade &, '$$$ 
Odense C
Pris: Gratis
Tilmelding: bupl.dk/fyn hur%
tigst muligt

Nordjylland 
bupl.dk/nordjylland

Foredrag: Det fysiske lærings"
rums betydning for udvikling 
af inklusion
Inklusion handler også om, 
hvordan de fysiske læringsmil%
jøer medvirker til at understøt%
te børnenes udvikling. Foredrag 
ved professor Charlotte 
Ringmose, som giver et indblik 
i mulighederne for at arbejde 
forebyggende, så færre børn får 
behov for specialundervisning 
og dermed inkluderes i det 
almindelige læringsfællesskab.
Tid: !(. februar, kl. &*."$ 

Sted: BUPL Nordjylland, Niels 
Jernes Vej ( B, #!!$ Aalborg Øst
Pris: Foredraget er gratis og 
kun for medlemmer
Tilmelding: Senest !". februar 
på www.bupl.dk/nordjylland

Hovedstaden
bupl.dk/hovedstaden

Lokalt TR"træf: Forandringer 
og færre ressourcer 0 Hvad er 
min rolle og mine opgaver som 
tillidsrepræsentant?
TEMA: Håndtering af foran%
dring og færre ressourcer
Forandringer og færre ressour%
cer presser alle ansatte på en 
pædagogisk arbejdsplads, men 
hvad er TR’s rolle og opgave i 
denne situation. Relationen til 
ledelsen ændres, ligesom hele 
kulturen på arbejdspladsen 
kan blive påvirket i en negativ 
retning og følges op af et dårligt 
psykiske arbejdsmiljø. Det er 
ikke et ønskescenarie, så hvad 
kan vi gøre?
Tid: "$. januar, kl. #."$%&).$$ 
Sted: Christianshavns Beboer%
hus, Dronningensgade "+, &+!$ 
København K
Målgruppe: Tillidsrepræsen%
tanter
Tilmelding: bupl.dk/tr%træf

Fælles arrangementer 
 
Århus og Østjylland
Tilmelding: BUPL Østjylland: 
bupl.dk/ostjylland 
BUPL Århus: bupl.dk/aak 

Konference: 
Leg og læreplaner
Oplæg ved Maja Plum: 
Dokumentation og styring. 
Refleksioner over, hvad der 
værdisættes som ’fagligt pæda%
gogisk arbejde’ samt oplæg ved 
Pernille Hviid: Leg som dialogisk 
aktivitet eller som læring?
Tid: !*. februar, kl. #."$%&) 
Sted: Aarhussalen, Skt. Knuds 
Torv ", ($$$ Aarhus C. 
Pris: BUPL%medlemmer: "#' kr. 
Ledig/pensionist/PLS: Gratis. 
Øvrige: &.$$$ kr.
Tilmelding: senest !&. februar, 
kl. &!

Konference:
Inklusion & ulighed
Oplæg ved Bente Jensen: 
Forskning om daginstitutioners 
betydning for socialt udsatte 
børn og de grundforsknings%
interesser om organisatorisk 
læring og social innovation som 
fundamentet for intervention, 
forældreinddragelse, børns 
kognitive og  sociale kompe%
tencer samt inklusion. Oplæg 
ved Bent Madsen: Inklusion i 
dagtilbud 0 en udfordring til 
børns fællesskaber
og pædagogers kompetencer. 
Viden og erfaringer fra en
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Ingen kan sikre sig helt mod arbejdsløshed – men 
du behøver ikke at miste hele din indkomst, fordi 
du mister din løn.

Som medlem af BUPL og BUPLs a-kasse kan du 
nu selv være med til at begrænse de økonomiske 
konsekvenser af ledighed. Det kan du gøre ved at 
tegne en lønsikring.

Udbetalinger fra forsikringen vil være et supplement 
til de dagpenge, som du får fra a-kassen, når du 
er arbejdsløs. Som arbejdsløs vil dagpengene 
fra a-kassen højst udgøre 16.600,- kr. om måneden 
før skat.

BUPL har sammen med Europæiske Rejseforsikring 
A/S udviklet et tilbud om lønsikring. Vi har lagt vægt 
på, at forsikringen er:

 individuelle behov

 ordningen

Du kan få fl ere oplysninger på www.bupl.dk
Her kan du se forsikringsbetingelserne og 
læse mere om hvad ordningen går ud på 
– bl.a. priser og dækning.

Din tilmelding til forsikringen sker på bupl.dk

LØNSIKRING 
ET MEDLEMSTILBUD HOS BUPL OG BUPL-A


