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Pædagoger savner indflydelse

Børns og unges trivsel under lup

Voksne er statister i børns trivsel
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guide
Lær 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.          '()#%
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aPædagoger  
savner indflydelse 

Pædagogers indflydelse er 
begrænset, når områdele$
delse og strukturændringer 
rammer daginstitutionerne. 
Det kan være demo$
tiverende og have 
alvorlige konse$
kvenser for børnene, 
advarer eksperter. !
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Det er svært at se værdier om fælles!
skab, tryghed og lighed i den daglige 
politik." Henning Pedersen, formand for BUPL

Mareridtet

Fo
to

: J
en

s 
Ba

ch

'(  Intro
  Filmen ’Jagten’ har igen sat pædofili på 

dagsordenen.

'#   Anklaget i mørket
  Mistanke om seksuelt overgreb fik pæ$

dagog Erik Kirks verden til at ramle. 

'&   Slut med børn på skødet
  Tryghed, men også begrænsninger, når 

daginstitutioner forebygger pædofili. 

'!   Mandlige pædagoger er 
bange  

  Mandlige pædagoger føler større risiko 
for pædofilianklage i de seneste år.

'*   Frygten er overdrevet
  BUPL$formand: Frygten kan kamme 

over og afskrække mænd fra at blive 
pædagog. 

'$   Jagten gjorde indtryk
  Knap "!! pædagoger så Jagten i Ikast 

Bio, og den gjorde indtryk. Det må bare 
ikke ske i virkeligheden, siger de.

#'   Mærket for livet
  Psykiater fortæller om konsekvenserne 

af uretmæssige anklager for pædofili.

##   Når mistanken rammer
  Guide: Gode råd, hvis anklage om over$

greb rammer din arbejdsplads.

Tanken er der hele tiden, selv når jeg 
skifter min egen søns ble, når jeg henter 
ham i børnehaven."
 Erik Kirk, pædagog, uretmæssigt mistænkt for pædofili

"#

Trivsel i  
’undergrunden’ 

Pædagoger er ikke på 
listen over det, der 
får børn til at trives i 
børnehaven. ’Under$
grundslivet’, hvor bør$
nene udfordrer sig selv 
og hinanden, betyder 
mest. Bliv overrasket 
over børns egne bud på 
det, der gør dem glade. Foto: Emil fra børnehaven
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Kursusholder er den finske musikpædagog Soili Perkiö.
Kusustitlen er:”Music, Movement and Creativity in 
Childrens’ Songs and Games.”
Kurset henvender sig til alle, der underviser småbørn.
Priser, tilmelding og tider, samt en beskrivelse af 
Kursus/kursusholder kan ses på hjemmesiden

 www.musikforni.dk

Musik før ni afholder 
forårskursus og general-
forsamling: torsdag den 21. og 
fredag den 22. marts 2013 på 
Det Jyske Musikkonservatorium 
i Århus.

 

tlf. 8681 1081 
www.nordlys.dk

Lær at massere børn med specielle behov
Silkeborg :   19. febr. + 16. april + 4. juni 2013
Gentofte :    20.-21. april + 1. juni 2013

Massage i dagplejen, børnehaven og SFO’en:
Gentofte:  2.-3. febr. + 2. juni 2013
Silkeborg: 2. april + 30. april + 18. juni 2013
 

kursus for alle, som arbejder med børn
Barn-til-Barn Massage

Specialpædagogisk  
Børnemassage

Adoptionskursus
Det adopterede barn fortjener særlig forståelse

Silkeborg :   9. januar 2013

EN ANTOLOGI
Denne bog indeholder 
15 kapitler, der på 
forskellig vis afdækker 
de etiske aspekter 
og udfordringer i 
pædagogisk arbejde.

Pædagogers Etik 
koster 150 kroner.
Bogen kan købes på 
bupl.dk eller ved 
henvendelse til: 
BUPLs forsendelse, 
tlf. 3546 5000 (10-15).

&
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Guide: Rigtigt greb 
om blyanten 

Hvis børn ikke lærer at holde 
rigtigt på blyanten, kan de få 
ondt i fingre, arm, skulder og 
nakke. Tykke skriveredskaber 
og skrivelege er god træning. 
Få tips til at lege skrivningen 
og det rette blyantsgreb ind.

&#
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KORT NYT

Kilde: Rambøll/Analyse Danmark har foretaget for Jyllands!Posten / Grafik: ekl

Danske lønmodtagere er indstillede på at 
udhule deres egen løn. 

I en meningsmåling, som Rambøll/Analyse 
Danmark har foretaget for Jyllands!Posten, 
svarer "#,$ pct., at de er parate til ikke at få 
lønforhøjelse ’i for eksempel fire år’, selvom 
det forringer reallønnen. #%,& pct. er ikke 
parate til at sætte lønstigningen i bero.

Resultatet overrasker Henning Jørgensen, 
arbejdsmarkedsforsker ved Aalborg Univer!
sitet. 
'Men danskerne må være blevet så bange 

for at miste deres arbejde, at de er villige til 
hvad som helst,( siger Henning Jørgensen 
til Jyllands!Posten.

I Dansk Arbejdsgiverforening er man glad 
for, at så mange er villige til at holde igen 
med lønforhøjelserne.
'Det vil kunne redde arbejdspladser, og det 

vil kunne skabe mange nye arbejdspladser,( 
siger vicedirektør Fini Beilin fra Dansk Ar!
bejdsgiverforening.

Han vurderer, at der opstår ).***!+*.*** 
job, hver gang de udenlandske lønninger 
stiger med en procent, uden at de danske 
følger med. 

LO kommer dog ikke til at anbefale løn!
tørke. 
'Det er en flot indstilling, at over halvde!

len af lønmodtagerne er villige til at gå ned 
i løn for at redde deres arbejdsplads. Men jeg 
er bekymret, hvis denne trend kommer til 
at vinde indpas. For den giver danskerne en 
lavere levestandard,( siger Lizette Risgaard, 
næstformand i LO. 

Løntørke i fire år vil betyde, at reallønnen 
svækkes med omkring otte procent, skriver 
Jyllands!Posten.

Kostskoler  
hitter
Flere kostskoler melder om et 

stigende antal ansøgere, og 
det betyder, at ventelisterne kan 
være lange, hvis man som foræl!
der ønsker at melde sit barn ind 
på en af landets kostskoler.
'Vi siger nej til rigtig mange, 

og der bliver flere og flere , alene 
fordi vi ikke har plads,( siger 
skoleleder for Stenhus Kostskole 
Knud Madsen, der fortæller, 
at skolen har omkring -* procent 
flere elever i dag end for fire år 
siden.

Også Danmarks ældste, dyreste 
og måske mest myteomspundne 
skole, Herlufsholm Kostskole, der 
ligger lidt uden for Næstved, får 
flere ansøgninger i dag. For -* 
år siden gik omkring -** elever 
på skolen. For $ år siden lå tal!
let på omkring &"* elever, og i dag 

er elevtallet 
over .**.
'Tiden er 

med os, for der 
er en tendens i 
befolkningen 
til, at man 
gerne må have 
faste rammer 
omkring ens 
børns hver!

dag i skolen,( fortæller rektor på 
skolen Klaus Eusebius Jakobsen.

Knud Madsen på Stenhus 
Kostskole oplever også, at det er 
på grund af høje forventninger 
til opdragelse og uddannelse, at 
forældrene vælger en kostskole til 
deres børn.
'Der er en tendens til, at folk 

får lidt færre børn, og at de børn, 
man får, skal have succes. Og det 
pres gør sig også gældende i for!
hold til at søge på kostskole og 
på den måde få nogen til at løfte 
opgaven,( siger skolelederen fra 
på Stenhus Kostskole til dr.dk

!Jeg ser Krifa som et forsikrings"
selskab fremfor en fagforening. 
Jeg synes, man skal kalde tin"
gene det, de er. Så når man har 
en forsikringsordning, så er det 
det, man har.# 

Annette Vilhelmsen, formand for SF

Kristelig Fagbevægelse, Krifa, smykker 
sig med lånte /er, når den kalder sig 

en fagforening, mener SF’s formand ifølge 
Ekstrabladet og kommer dermed med det 
mest kritiske udfald mod Krifa fra regerings!
toppens side. Krifas formand Søren Fibiger  
Olesen er uenig. 

'Naturligvis er vi en fagforening. Vi tilby!
der de samme ydelser som en fagforening. Vi 
forhandler overenskomster, har tillidsfolk og 
yder juridisk bistand til vores medlemmer,( 
siger han til Ekstrabladet.
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Danskerne klar til fire års løntørke

#Folk får lidt 
færre børn, og 
de børn, man 
får, skal have 
succes."

Knud Madsen,  
skoleleder, Stenhus 

Kostskole

VIL DU UNDVÆRE EN LØNFORHØJELSE?

7.300
Så mange udfaldstruede er der i alderen $$!$% år, 
som er berettiget til at få et seniorjob, fordi deres 
dagpenge slipper op, viser nye tal fra A!kassernes 
Samvirke ifølge Politiken. Regeringen har kun reg!

net med, at omkring &.''' skulle i seniorjob.

Book selv din plads
Siden +. december -*+- har forældrene selv kunnet skrive 
deres børn op til en plads i et dagtilbud.

I Rudersdal Kommune bruger man systemet NemPlads, 
hvor forældrene selv kan logge ind på systemet og holde 
sig ajour med, hvornår der bliver en plads ledig i den 
daginstitution, de ønsker, skriver kl.dk.

NemPlads tilbyder automatisk plads i den institution, 
der ligger tættest på forældrenes bopæl, men forældrene 
kan også vælge en anden institution. 

Førstehjælp som lovkrav
Elefanthuer, der hænger fast i klatrestativet. Små børn 

med kramper. Og frugt, der ender i den gale hals. 
Det er blot nogle af de situationer, som pædagoger skal 

håndtere i daginstitutionerne. Alligevel har et flertal af 
kommunerne ingen retningslinjer for, om personalet 
skal kunne førstehjælp, viser en rundspørge, Politiken 
har foretaget.

Men det burde kommunerne have, mener BUPL.
'For min skyld må det gerne blive et lovkrav,( siger 

BUPL!formand Henning Pedersen til Politiken.Det er 
op til kommunerne selv at vurdere, om de ansatte har 
tilstrækkelige kompetencer i forhold til, om opholdet er 
pædagogisk og sikkerhedsmæssigt forsvarligt. 

Hvert år må omkring -*.*** børn fra daginstitutioner 
på skadestuen, viser tal fra Statens Institut for Folke!
sundhed.
'Heldigvis er det i de fleste tilfælde småskader. På et 

førstehjælpskursus kan pædagogerne lære at se, hvad det 
er for typer, og hvordan de skal håndteres,( siger Bjarne 
Laursen, seniorforsker ved instituttet.
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Et repræsentativt udsnit på '#( 
personer over &( år besva)
rede mellem den &*. og den 
&$. december "*&" følgende: I 
den senere tid er det danske 
lønniveau i forhold til andre 
lande blevet diskuteret. Vil du 
selv være parat til ikke at få 
lønforhøjelser i eksempelvis 
fire år, selvom din realløn på 
den måde forringes?

+%,$ % %",& %

Ja Nej

Konference om unges digitale trivsel 
den 5.3.2013 i Hvidovre og  

den 6.3.2013 i Kolding. 

Workshops og oplæg ved Gitte Stald,  
Malene Charlotte Larsen  

og Kristian Lund. 

TILMELD DIG PÅ  
FOREDRAGOGKONFERENCER.DK

UNGES DIGITALE  
TRIVSEL

Fischers Institutionsinventar
Nye borde på mål: på hjul, med klapper, som indskuds-
borde, med hollandsk udtræk, klap-op el. klap-ned borde.
Brugte borde: monteres med hjul, nye plader, nye under-
stel, nye bordben, pudsning og lakering af gamle plader.
Pusleborde: på mål, nye plader, nye trådskuffer, madras-
ser på mål
Puslebordstrappe: med eller uden blespandesystem.
Bænke på mål: på hjul eller væg, med eller uden ryglæn, 
med eller uden fodstøtter
Hjul monteres: på Trip Trap stole eller tilsendes med 
beskrivelse - prøvestole leveres. I Storkøbenhavn: bøjler 
og stropper, nye sæder og fodstøtter tilsendes.
Hjul med beslag: til diske, skabe, borde, køleskabe etc. 
monteres eller tilsendes til egen montering.
Døre: glas, herunder brandglas, udfræses og monteres i  
glatte døre, dørbagkanter til fingerbeskyttelse, afspærring 
med tremmer eller acrylplade til både dørhuller og gange. 
Leveres på hængsler eller som skydedøre. 
Vinduer: sikkerhedsgitre, hvide ALU rammer på hængsler 
med fluenet.
Stiger: til krybber og barnevogne.
Madrasreoler: på hjul eller monteret på væg.
Hjørneskinner: til sikring ved udsatte hjørner.
Skærmvægge med døre: til børnetoiletter.
Tandkrusholdere: på mål.

Få tilsendt katalog eller se det på:
 www.jf-snedker.dk  fischer@jf-snedker.dk

Tel 36 45 59 00  Mob 20 16 59 48
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PSYKISK ARBEJDSMILJØ

Har du indflydelse på forandringer på din 
arbejdsplads? Når pædagoger skal svare 

på det spørgsmål, er det et af de forhold, som 
scorer lavest. Det viser de seneste trivsels!
undersøgelser blandt personalet i "# daginsti!
tutioner i tre tilfældigt udvalgte kommuner, 
som Børn&Unge har fået aktindsigt i.

I trivselsundersøgelserne skal pædagogerne 
blandt andet vurdere deres indflydelse på for!
andringer på en skala fra $ til %$$, hvor %$$ er 
det højeste. I Kolding Kommune er der kun 
én af kommunens i alt &' institutioner, hvor 
medarbejdernes vurdering af deres indfly!
delse ligger over "$. I '& af institutionerne 
scorer indflydelsen mindre end #$. I Furesø 
Kommune ligger tallet under #$ i alle kom!
munens institutioner. I Rødovre Kommune 
er billedet det samme: Her føler de ansatte i 

institutionerne heller ikke, at de har særlig 
stor indflydelse.

Det er de mange strukturændringer på 
daginstitutionsområdet med sammenlæg!
ninger og indførelse af område! og klynge!
ledelse, som pædagogerne ikke føler, de har 
haft indflydelse på, forklarer BUPL’s formand, 
Henning Pedersen.
(Vores medlemmer vil gerne ind på et 

tidligere tidspunkt i processen, når der 
planlægges strukturforandringer på deres 
arbejdsplads. De vil gerne have indflydelse 
på, hvad strukturforandringerne betyder for 
deres muligheder med det pædagogiske ar!
bejde i hverdagen,) siger Henning Pedersen.

!"#$%$&''(#$( )*+,!(-. Da struktur!
ændringer er et fænomen, som foregår i de 

fleste kommuner, vurderer flere eksperter, at 
pædagogers følelse af manglende indflydelse 
er et problem i mange af landets kommuner.
(Det er en dominerende trend i kommu!

nerne at indføre områdeledelse på pædagog!
området. I den forbindelse har man typisk 
ikke inddraget den menige pædagog i arbejdet 
med, hvad det er for en struktur, man ønsker 
i kommunen,) siger Kurt Klaudi Klausen, pro!
fessor i o*entlig organisation og ledelse ved 
Syddansk Universitet.

Ser man på de forandringer, der er sket 
siden kommunalreformen blev indført i 
+$$,, er det også lektor i pædagogisk ledelse 
Kasper Kofods vurdering, at problemet med 
manglende indflydelse er et landsdækkende 
problem.
(Alle de strukturforandringer, der er kom!

met i kølvandet på kommunalreformen, og 
som ikke er overstået endnu, betyder, at der 
er sket en masse omrokeringer og struktur!
forandringer på de enkelte daginstitutioner, 
hvilket pædagogerne ikke har meget indfly!
delse på. Ud fra den betragtning er det en 
generel problemstilling,) siger Kasper Kofod, 
Aarhus Universitet -DPU..

-"# +)./0(* !/$1. En af de daginstitu!
tioner, som har gennemgået strukturforan!
dringer, er den integrerede daginstitution 
Pinjevejens Børnehus i Kolding. Tidligere var 
de to integrerede daginstitutioner, men nu 
er de slået sammen til et samlet børnehus. 
(I den proces er der mange, som ikke føler, 

de har haft indflydelse,) fortæller pædagog 
Rasmus Gath, som er arbejdsmiljørepræsen!
tant i Pinjevejens Børnehus, hvor personalets 
tilfredshed med deres indflydelse på foran!
dringer i trivselsmålingen var ,+ på en skala 
fra $ til %$$.
(Når man ikke har indflydelse, bliver man 

lidt opgivende og yder ikke helt det, man 
skal,) vurderer arbejdsmiljørepræsentanten.

Det er en almindelig konsekvens, når folk 
ikke føler, de har indflydelse, påpeger eksper!
ter, men det kan have alvorlige konsekvenser 
for børnene.

(Når de ansatte føler, de ikke har indfly!
delse, virker det demotiverende. Glæden ved 
at engagere sig i sit arbejde bliver mindre. 
Man er tilbøjelig til at lægge mindre energi 
i sit arbejde, hvis man er demotiveret. Det 
kan påvirke børnene, sådan at de får min!
dre opmærksomhed og måske en dårligere 
læring,) siger Kurt Klaudi Klausen.

Lektor i pædagogik Kasper Kofod til føjer, 
at stigningen i antallet af private dag!
institutioner kan være et fingerpeg om, at 
pædagogernes manglende indflydelse går ud 
over børnene.
(Fra +$$/ til +$%% er der sket en stigning i de 

private daginstitutioner og puljeinstitutioner 
fra +0$ til 0#+. Det kunne være et tegn på, at 
nogle forældre ikke er tilfredse med det, der 
foregår på de o*entlige daginstitutioner,) 
siger han.

'+#%2!(#1 '"# 3+*,($*(. Sammen!
lægningen i Pinjevejens Børnehus betød, at 
personalegruppen og børnegrupperne skulle 
omstruktureres. I det arbejde ville personale!
gruppen gerne have haft mere indflydelse, 
fortæller Rasmus Gath.
(Man vil gerne have indflydelse på, om 

man skal arbejde med børn på tre eller fem 
år. Hvis jeg skulle have en gruppe på tre år, 

kunne jeg lige så godt arbejde i en vuggestue. 
Det er ikke det, jeg brænder for,) siger han.

Det, der kunne have forbedret processen i 
Pinjevejens Børnehus, er ifølge arbejdsmiljø!
repræsentanten, hvis der havde været en kon!
sulent udefra med i processen.
( Jeg har været med i en sammenlægnings!

proces før, hvor der var en konsulent med til 
at sætte processen i gang, og det gik bedre,) 
fortæller han.

Lederen i Pinjevejens Børnehus, Kirsten 
Johannesen, er enig i, at det havde været en 
god idé, hvis ledelsen havde inddraget en 
udefrakommende sparringspartner.
(Man tror, man kan mere selv, end man 

kan. Set i bakspejlet ville det have været en 
god idé med en sparringspartner udefra. 
Personen kunne være med til at stille nogle 
spørgsmål om proces og inddragelse af medar!
bejderne, hvilket kunne få os til at se proces!
sen på en anden måde og overveje, om noget 
kunne gøres smartere og enklere,) siger hun.

Efterfølgende har Kolding Kommune lavet 
en drejebog for fusioner på daginstitutions!
området, som sammenlægningsinstitutioner 
fremadrettet kan få gavn af, fortæller Kirsten 
Johannesen.  

Pædagoger 
vil have mere 
indflydelse

Pædagoger føler flere steder, at deres indflydelse på forandringer i daginsti!
tutionerne er begrænset, viser en række aktindsigter. Eksperter advarer mod 
demotiverede pædagoger. Det kan have alvorlige konsekvenser for børnene.
Af Rikke Gundersen, b&u@bupl.dk

!Når de ansatte føler, de ikke har indflydelse, virker det demotiverende. 
Glæden ved at engagere sig i sit arbejde bliver mindre. Man er tilbøjelig 
til at lægge mindre energi i sit arbejde, hvis man er demotiveret."
 Kurt Klaudi Klausen, professor, Syddansk Universitet

SÅDAN FÅR MEDARBEJDERNE MERE INDFLYDELSE

!.   Når man begynder at overveje forandringer 
på daginstitutionsområdet i kommunen, kan 
det være en fordel at inddrage medarbejder!
ne så tidligt som muligt, da de kan komme 
med faglige input.

".  Er rammerne for en forandring fastsat, kan 
lederen i den enkelte daginstitution inddrage 
personalet i, hvordan forandringen bedst 
bliver en realitet i den enkelte daginstitution. 
Det betyder, at medarbejderne føler, de har 
indflydelse på resultaterne og dermed er 
mere motiverede til at arbejde med de nye 
forhold.

#.  Det kan være en god idé, at ledelsen i den 
enkelte vuggestue eller børnehave inddrager 
en konsulent, når der skal laves forandringer, 
hvilket kan være med til at sikre, at medar!
bejderne bliver hørt i processen.

Kilder: Kasper Kofod, lektor i pædagogisk ledelse ved Aarhus 
Universitet,!Henning Pedersen, formand for BUPL, og Kirsten 
Johannesen, leder i Pinjevejens Børnehus, Kolding.

DET VISER TRIVSELSUNDERSØGELSERNE OGSÅ

Det er ikke kun indflydelse på forandringer på 
arbejdspladsen, som scorer lavt i trivselsunder!
søgelserne blandt personalet i de "# daginsti!
tutioner i tre kommuner, som Børn&Unge har 
fået aktindsigt i.

Efteruddannelsesmuligheder og fremtidsud!
sigter ligger også i den lave ende flere steder.

I for eksempel Furesø Kommune ligger sco!

ren for daginstitutionerne alle steder under $%, 
når personalet bliver spurgt, om de har gode 
muligheder for efter! og videreuddannelse. Det 
samme gør sig gældende, når de bliver spurgt, 
om de er tilfredse med deres fremtidsudsigter.

Til gengæld udtrykker medarbejderne høj 
enighed i, at de blandt andet kan bruge deres 
evner og færdigheder i deres arbejde, samt at 

de får hjælp og støtte fra deres kolleger, når de 
har brug for det. I Kolding Kommune er tallet 
for eksempel over "% i over halvdelen af insti!
tutionerne, når personalet bliver spurgt, om 
de får hjælp og støtte fra kolleger, når de har 
brug for det. Kun i to institutioner er scoren 
under #%. 
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VI  
SÆNKER 
PRISEN
PÅ BILFORSIKRING

– en del af LB Forsikring
LÆRERSTANDENS BRANDFORSIKRING

Færre skader  
- billigere bilforsikring 
Medlemmerne i Lærerstandens 
Brandforsikring har passet rigtig 
godt på deres biler, og det har 
givet færre skader. 

Derfor sænker vi prisen på alle 
bilforsikringer med et samlet 
beløb på 100 mio. kr. i 2013.

Kontakt os på 33 11 77 55 eller 
beregn selv din pris og bestil 
tilbud på www.lb.dk 

Se hvad din bilforsikring  
kommer til at koste på  
www.lb.dk under ”Mit LB”  

Bestil et tilbud 
Er du blevet nysgerrig på,  
om du kan få en attraktiv bil - 
forsikring hos Lærerstandens 
Brandforsikring? Er du over 30 år, bliver du automatisk 

elitebilist i Lærerstandens Brand-

forsikring, hvis du opfylder vores 

krav. 

Læs mere om ordningen  

på www.lb.dk

Ny elitebilistordning  

for dig over 30 år

Prisnedsættelse Bil - Børn og Unge_190x230.indd   1 18-12-2012   12:00:23

Det er indsatser i daginstitutioner og sko!
ler, som kommer under lup, når et nyt 

forskningscenter om børns og unges trivsel 
ved Aarhus Universitet bliver etableret. Det 
sker med hjælp fra TrygFonden, der har be!
vilget /$ millioner kroner til det nye center. 
%$ forskningsprojekter, der alle handler om 
børns og unges trivsel, bliver tilknyttet cen!
tret. De første sættes i gang i løbet af +$%0.

Professor Michael Rosholm fra Aarhus Uni!
versitet skal stå i spidsen for centret. Han me!
ner, at der er behov for en mere systematisk 
tilgang til de indsatser, der benyttes i dag. 
(Det er ikke mangel på vilje, men mangel 

på viden om, hvad der virker, det skorter på,) 
siger han.

T*/0%(! / 02..(%12(*. Bente Jensen, lek!
tor ved Institut for Uddannelse og Pædago!
gik -DPU. bidrager med et projekt om, hvilke 
pædagogiske indsatser der virker i forhold 
til de $!0!årige vuggestuebørn. Hun arbejder 
sammen med Dorte Blesses, leder af Center 
for Børnesprog, Syddansk Universitet. Deres 
fælles projekt sætter fokus på betydningen af 
den pæda gogiske indsats for børns sproglige, 
kognitive og sociale kompetencer. 

En tidlig indsats vil ikke mindst være til 

gavn for børn, der har sproglige forsinkelser 
eller sprogproblemer, og som ellers risikerer at 
være hægtet af for resten af livet. I Danmark 
er vi i en unik position i kraft af vores vugge!
stuer, understreger Bente Jensen.
(En meget stor del af de danske børn passes 

fra en tidlig alder i vuggestue. Vuggestuen er 
derfor en oplagt ramme for en styrket indsats, 
og der er behov for at afprøve nye metoder, 
der kan kvalificere den pædagogiske praksis 
yderligere, ikke mindst i forhold til aktiv ind!
dragelse af forældrene,) siger hun.  

&%'& blev et godt år for pædagogernes 
pension. Opsparingen voksede 

nemlig med #,, procent, viser PBU’s status 
for det forgangne år.

Og mens aktiemarkederne har kigget ner!
vøst på, om USA skulle ud over den finansielle 
afgrund, hvor Grækenland angiveligt allerede 
befinder sig, så har der, på trods af krise og 
finansiel uro, været gode penge at tjene for 
PBU, Pædagogernes Pensionskasse.
(Pædagogernes Pensionskasse er sat i ver!

den for at sikre pædagogerne den bedst mulige 
pension. Derfor er vi meget tilfredse med at 
kunne indsætte næsten " procent i a1ast på 
pædagogernes opsparing i +$%+,) siger PBU’s 
direktør, Leif Brask!Rasmussen.

Det er især a1ast fra aktier og virksom!
hedsobligationer, der har skabt det gode 
resultat. 

Dermed har de seneste fire år været gode 
for pædagogernes pensionsopsparing. I alt 
er deres pension vokset med 0" procent si!
den januar +$$". Dog skal det lige tilføjes, 
at finans kollapset i +$$# til gengæld åd næ!
sten +$ procent af pædagogernes opsparing 
på et enkelt år. Det har man så i den grad 
fået indhentet nu.

Til sammenligning har Lærernes Pension 
øget lærernes opsparing med tre procent i 
+$%+. De fleste andre pensionsselskaber har 
endnu ikke gjort regnestykket op for +$%+.  

  Læs om en ny ph.d.! a(andling om børns trivsel i artiklen ’Pædagoger er statister i børns trivsel’ på side &#.

Børns og unges trivsel under lup

Pænt resultat for pædagogernes pension

Et nyt forskningscenter på Aarhus Universitet skal opbygge viden om, hvordan børns 
og unges trivsel kan forbedres. Også de helt små børn i vuggestuerne undersøges.
Af Vibeke Bye Jensen, vbj@bupl.dk

Pædagogernes pensionsopsparing voksede med ",# procent i $%&$. 
PBU har haft held med investeringerne i $%&$.
Af Ste!en Hagemann, sbh@bupl.dk
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Læs artiklerne:

  Erik blev anklaget i mørket

  Slut med børn på skødet

  Mandlige pædagoger er bange

  Frygten er overdrevet

  Det må bare ikke ske

  Man bliver mærket for livet

 Guide: Når mistanken rammer

Filmen ’Jagten’, hvor Mads Mikkelsens Lucas uret!
mæssigt beskyldes for at have begået et seksuelt over!
greb på et barn, sætter fokus på et alvorligt pædago!
gisk emne. For den enkelte pædagog kan sådan en 
beskyldning være ødelæggende. Det vidner Erik Kirks 
historie om. På institutionerne sætter frygten for at 
overse et overgreb eller blive udsat for falske beskyld!
ninger dybe spor i hverdagen og pædagogikken.

TEMA 
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’JAGTEN’ KORT FORTALT
Den danske film ’Jagten’ er instrueret af Thomas Vinterberg og har dansk 
biografpræmiere torsdag den !". januar. 'Jagten' foregår i en lille dansk 
provinsby op til jul. Vi følger den #"$årige Lucas, spillet af Mads Mikkelsen, 
som er ved at få styr på sit liv efter en hård skilsmisse. Han har fundet en ny 
kæreste, har fået nyt job i en børnehave og er ved at genopbygge forholdet 
til sin søn. Men noget går galt. Ikke meget, bare en lille bemærkning, en 
tilfældig løgn fra en lille, vred pige. Og mens sneen daler, og julelysene tæn$
des, spreder løgnen om et seksuelt overgreb, som Lucas skulle have begået, 
sig som en ond virus. Chokket og mistroen løber løbsk, og det lille samfund 
befinder sig pludselig i en tilstand af kollektivt hysteri, mens Lucas kæmper 
for at bevare sit liv og sin værdighed. 'Jagten' er en moderne fortælling om 
heksejagt, uretfærdighed, skyld og tilgivelse. Det er en beretning om, hvor 
skrøbeligt fællesskabet er, når sladder, tvivl og ondskab får lov til at florere.

Foto fra ’Jagten’: Per Arnesen og Charlotte Bruus Christensen
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VIRKELIGHEDENS MADS MIKKELSEN

Uret nærmer sig med taktfaste ryk middagstid. To børnehavedrenge sidder tilbage på 
stuen og leger med lim og sakse, som de har gjort det meste af formiddagen. Mens 
de fleste af pædagogerne begynder at gå til middagspause, rydder Erik Kirk de sidste 
legesager af vejen.

Sammen med de to drenge bærer han tingene ned i et lille depotrum i kælderen. 
Erik sætter i første omgang en kasse i klemme i døren. Der er ingen vinduer i rummet. Og da døren 
smækker i, bliver der et kort sekund helt mørkt. De to drenge griner, og Erik griber chancen for 
at lave lidt sjov. Han tænder og slukker lyset et par gange, mens han laver lyde som et spøgelse.
"Jeg ved godt, at mørke og spøgelser kan skræmme drengene, men i den her situation mærkede 

jeg ingen faresignaler,# siger Erik.
Da de tre igen forlader depotrummet og går til middagspause, har Erik ingen anelse om, at epi!

soden den kommende uge vil få fatale konsekvenser.

EN PÆDAGOGFAMILIE. Når Erik er til julefrokost med familien, snakker de om legetøj og madpakke!
spisning og diskuterer, hvad der er god og dårlig pædagogik. Sådan har det altid været.
"I min familie er $ ud af %& pædagoger. Jeg er pædagog, min kone er pædagog og mine søstre er 

også pædagoger,# forklarer Erik.
Han bor i et gammelt bondehus på landet. Der er lavt til loftet. På væggene hænger billeder af 

hans børn, og i stuen ligger legetøjet klar til næste frie stund.
Erik har arbejdet som pædagog i seks år, først i en institution for voksne udviklingshæmmede, 

siden i en børnehave. Han har svært ved at forestille sig at skulle lave andet.

Anklaget i mørket

En spontan mørkeleg i børnehavens depotrum fik Erik Kirks 
verden til at ramle. I mørket var der ingen vidner, og med ét var 
den mandlige pædagog mistænkt for overgreb og suspenderet.
Af Jannik Stamm Mikkelsen, Andreas Bo Jensen og Tinna Viskum Madsen, b&u@bupl.dk

"Jeg nyder spontane indslag, hvor lege kan 
opstå ud af selv de mindste episoder,# siger 
Erik.

ANKLAGET. Tre dage efter mørkelegen i 
depotrummet er Erik på vej til arbejde i sin 
Peugeot Partner. På turen ringer telefonen, 
og børnehavelederen er i røret.
"Hun beder mig om straks at møde op på 

sit kontor i stedet for at gå på arbejde. Mere 
får jeg ikke at vide i telefonen.#

Da Erik triller ind på parkeringspladsen, 
står flaget på halv flere steder i nabolaget. Og 
Erik tror, det er derfor, han skal til samtale:
"Jeg tænker, at det nok er en alvorlig besked 

' et dødsfald blandt børnene, forældrene eller 
pædagogerne.#

Da han jeg træder ind på kontoret, bliver 
han mødt af dagtilbudslederen og den pæ!
dagogiske leder, som præsenterer ham for en 
nedskrevet historie fra et forældrepar. 

Efter gårsdagens mørkeleg har én af dren!
gene fortalt sine forældre, at Erik skulle have 
blottet sin tissemand for drengene i depo!
trummet. 
"Jeg læser historien og bliver meget cho!

keret. Så græder jeg og fortæller min version 
af historien. Tre dage senere bliver jeg sigtet 
af politiet.#

Erik bliver øjeblikkeligt sendt hjem med 
beskeden om ikke at kontakte sine kolleger.
"Jeg ringer til min kone og beder hende 

hente mig, for jeg kunne simpelthen ikke 
køre min egen bil hjem,# fortæller Erik.

ALENE I MØRKET. De følgende dage vælter 
verden for Erik. Han opholder sig hjemme, 

mens tankerne kører i ring, og uvisheden 
vokser. Han græder meget, og frustrationen 
smitter af på hele familien:
"Jeg var i tvivl om alting. Hvem skal jeg sige 

det til? Hvad skal jeg sige? Skal mine børn 
vide, hvorfor far er så sur og ked af det? Det 
var sådan nogle tanker, der fyldte mit hoved.#

Historien når også medierne, og med et 
slag vender det meste af omverdenen sig mod 
Erik. Men da det hele ser allermest håbløst 
ud, kommer der opbakning fra en uventet 
kant. Erik modtager en række sms’er fra flere 
af børnehavens forældrepar.
"De skrev, at det var synd for mig, og at jeg 

bare skulle komme ovenpå. De håbede, at jeg 
kom tilbage, og de skrev, at de savnede mig. 
De beskeder betød simpelthen alverden for 
mig. Jeg har gemt dem og læst dem tusind 
gange siden.#

FRIKENDT OG FORDØMT. Da Erik endelig 
kommer til a(øring hos politiet, bliver han 
konfronteret med videoa(øringen af den 
dreng som påstod, at Erik havde blottet sig.
"Det er frustrerende. Jeg er i en situation, 

hvor jeg ikke kan gøre noget. De er nødt til at 
stole på mig, for jeg har ikke nogen beviser. 
Der er ingen, som har filmet mig, og kolle!
gerne var gået til pause.#

Sagen når aldrig videre. Efter video!
a(øringen af det andet barn, bliver Erik kon!
taktet af politiet med besked om, at sigtelsen 
er frafaldet. Erik er juridisk frikendt. Men 
lettelsen når knapt at trænge ind, før det går 
op for ham, at mareridtet langtfra er forbi.
"Jeg havde håbet, at jeg kunne komme 

tilbage på min gamle arbejdsplads, hvor de 

kendte min historie, og derfor ville være for!
stående over for min situation,# siger Erik.

Men lederen af børnehaven afviser at lade 
Erik starte igen af respekt for forældre og kol!
leger. Og da Erik en dag møder op i børne haven 
for at hente sine ting, står det klart, at mis!
tanken vil forfølge ham i lang tid fremover.
"Jeg hørte kommentarer som: ’Man kan jo 

aldrig vide’ og ’du bliver jo aldrig den samme’. 
Det var hårdt at få at vide, når jeg ellers følte, 
at jeg havde haft et godt tillidsbånd til mine 
kolleger.#

SKIFTEDE BLEER UD MED BØGER. Siden 
episoden har både Erik og hans kone fået psy!
kologhjælp til at lægge oplevelsen bag sig. 
Men selvom der også har været bred opbak!
ning fra familien, har frygten for mistanken 
plantet sig dybt i hans bevidsthed.
"Tanken er der hele tiden, selv når jeg 

skifter min egen søns ble i børnehaven, når 
jeg henter ham. ’Er der nogen, som kunne 
misforstå noget?’#

Som kompensation for ikke at kunne vende 
tilbage til sit job blev Erik tilbudt en lønnet 
pædagogisk diplomuddannelse i psykologi, 
som han nu er ved at færdiggøre. Men selvom 
bøgerne i en periode har givet et pusterum for 
mistanke og anklager, håber Erik stadig på, 
at han en dag kan vende tilbage til drømme!
jobbet som pædagog i en børnehave.
"Men jeg kommer nok tilbage som et andet 

menneske. Og jeg ved heller ikke, om jeg no!
gensinde kan arbejde i en børnehave igen.#  

Børn&Unge har kontaktet lederen af den børnehave, hvor Erik 
Kirk var ansat, for at få en kommentar. Lederen ønsker ikke at 
kommentere sagen.

En uskyldig leg i institutionens depotrum fik fatale 
følger for Erik Kirk, der blev anklaget for at have 
blottet sig for to drenge. I dag lever han stadig med 
frygten for mistanke.

!Det er frustre"
rende. Jeg er i en 
situation, hvor 
jeg ikke kan gøre 
noget. De er 
nødt til at stole 
på mig, for jeg 
har ikke nogen 
beviser.#
 Erik Kirk

Billederne af Erik Kirk stammer fra en tv$udsendelse, som forfatterne af artiklen har produceret på Danmarks Journalisthøjskole.
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Slut med børn 
på skødet
Retningslinjer til forebyggelse af pædofili i danske insti!
tutioner skaber tryghed, men også begrænsninger for den 
pædagogiske praksis. Det viser en ny undersøgelse.
Af Julie Hardbo Larsen, jhl@bupl.dk / Foto: Gitte Sofie Hansen

Pædagoger, der ikke må eller 
ikke tør  tage børn på skødet for 
at trøste dem. Institutioner, der 
ikke har ressourcer til de pæda!
gogiske aktiviteter, fordi der skal 

to mand til hvert bleskift. Det er blot nogle af 
de konsekvenser, det har, når institutioner for 
at beskytte børn mod pædofili og pædagoger 
mod pædofilianklager indfører retningslinjer 
for børn og voksnes samvær.

Det viser en endnu ikke o)entliggjort under!
søgelse foretaget af forskningsgruppen Para!
dox fra Aarhus Universitet.
*+ procent af institutionerne i under!

søgelsen svarer, at de har indført retnings!
linjer. De kvalitative svar viser dog, at en del 
flere institutioner har retningslinjer. Det for!
tæller Else!Marie Buch Leander, der er ph.d.!
stipendiat på Center for Sundhed, Menneske 
og Kultur på Aarhus Universitet og projektleder 
på Paradox’ undersøgelse.
"I de institutioner, hvor der ikke er decide!

rede retningslinjer, er der som oftest alligevel 
en betydelig opmærksomhed over for emnet 
seksuelle overgreb. Problematikken ligger i 
baghovedet, selvom det ikke udmønter sig i 
konkrete retningslinjer,# siger hun.

RETNINGSLINJER GIVER TRYGHED. Langt 
de fleste pædagoger i institutioner med ret!
ningslinjer er tilfredse med og glade for ret!
ningslinjerne. +, procent mener, at retnings!
linjerne får dem til at føle sig mere trygge, 
end hvis der ingen var. Mange oplever, at 
retningslinjerne fungerer og er en naturlig 
del af den daglige praksis.

Det er en udbredt opfattelse, at retnings!
linjerne giver tryghed til både børn og perso!

nale. De kvalitative svar vidner dog om, at det 
primært er de ansatte ' især mændene, som 
retningslinjerne er til for.
"Retningslinjerne skal også beskytte bør!

nene, men i undersøgelsen er det tydeligt, at 
det ultimative formål er at beskytte perso nalet. 
Hovedtanken i alle retningslinjerne og i ind!
retningen af institutionerne er, at alle hele 
tiden skal kunne se alle. Alle er hinandens 
kontrolvidner, så intet overgreb og især ingen 
mistanke kan finde sted,# siger Else!Marie 
Buch Leander.

DER ER EN ANDEN VEJ. Undersøgelsen viser 
også, at retningslinjer ikke nødvendigvis ska!
ber tryghed blandt pædagogerne. -& procent af 
lederne og *, procent af pædagogerne i insti!
tutioner uden retningslinjer føler sig trygge 
alligevel. Kun , procent af lederne og $ procent 
af pædagogerne føler sig utrygge. I en del af 
de institutioner, der ikke har retningslinjer, 
er det et bevidst fravalg. Årsagerne her er ofte 
pædagogiske ' og så ønsker ledelsen ikke at 
vise mistillid over for personalet.
"Der er nogle institutioner, som decideret 

går imod udviklingen. Som siger ’Vi vil have 
lov til at tage børn på skødet, vi vil give knus, 
vi vil kunne trøste’. Det melder de ud til foræl!
drene, og det er forældrene faktisk rigtig glade 
for. Mange af disse institutioner fortæller, at 
de bygger deres kommunikation og samvær 
på tillid, åbenhed og dialog. De viser, at der 
kan være en anden vej,# siger Else!Marie Buch 
Leander.

ÆNDRET PÆDAGOGISK PRAKSIS. Else!
Marie Buch Leander fortæller, at retnings!
linjerne udgør en væsentlig faktor i institu!

tionerne i dag, og at de resulterer i en række 
konsekvenser for personalet, børnene og den 
pædagogiske praksis.
"I undersøgelsens kvalitative del giver man!

ge udtryk for, at det er begrænsende for deres 
praksis, at de hele tiden skal overveje, om deres 
handlinger kan opfattes som mistænkelige,# 
siger hun.
. procent af institutionerne svarer, at de 

er holdt op med bestemte aktiviteter for at 
forebygge risikoen for pædofili og pædofili!
anklager, men også her vidner de kvalitative 
svar om, at tallet i realiteten er større. Mange 
institutioner tager på færre ture, bader mindre 
om sommeren og tumler ikke så meget som 
tidligere. 

Else!Marie Buch Leander fortæller, at fryg!
ten for pædofili eller frygten for uberettiget 
mistanke om pædofili kan tilsidesætte faglige 
hensyn og i mange tilfælde børnenes behov.
"Man risikerer at svigte den pædagogiske 

opgave, fordi man skal beskytte sig selv. Mange 
pædagoger synes, det er krænkende for bør!
nene, når de skal sidde på toilettet for åben 
dør og for eksempel ikke kan få hjælp til toi!
letbesøget, når de har brug for det,# siger hun.

Samtidig betyder retningslinjerne i mange 
institutioner, at pædagogerne ikke kan gå i 
enrum med et enkelt barn eller en lille gruppe 
af børn. Det går især ud over børn, som har 
brug for ekstra ro og tæt voksenkontakt.

MANGEL PÅ TID OG RESSOURCER. Under!
søgelsen dokumenterer samtidig, at retnings!
linjerne er meget ressourcekrævende. 
"Når man skal være to om mange ting, bliver 

der mindre tid til andre ting i dagligdagen, 
for eksempel samvær med børnene og kreative 

aktiviteter. Undersøgelsen rejser spørgsmålet, 
om dobbeltbemanding er en rimelig måde at 
bruge ressourcer på i de i forvejen normerings!
pressede daginstitutioner, når tal samtidig 
viser, at der finder meget få overgreb sted i 
daginstitutionerne,# siger forskeren. 

Undersøgelsen viser da også, at pædagoger 
ikke altid følger de retningslinjer, de har af!
talt. Årsagen er, at det ikke kan lade sig gøre på 
grund af for lidt personale. Retnings linjerne 
kræver nemlig også ressourcer til mere plan!
lægning, mere opmærksomhed og mere bu!
reaukrati. 

Også pædagogiske overvejelser, praktiske 
hensyn, tvungne omstændigheder og hen!
synet til barnet kan gøre, at retningslinjerne 
ikke efterleves. 

Else!Marie Buch Leander påpeger, at nogle 
pædagoger i hendes undersøgelse beskriver 
almindelig hændelser som undtagelser fra 
retningslinjerne.
"En deltager skriver, at hvis et barn virkelig 

har brug for trøst, kan hun godt komme til at 
tage det op på skødet. Det gode er, at det gør 
man altså trods alt i disse situationer, men 
det sørgelige er, at det nævnes som en und!
tagelse,# siger hun.

ET MARKANT KULTURSKIFTE. Retnings!
linjerne og deres konsekvenser vidner om to 
ting: Der er stor opmærksomhed på seksuelle 
overgreb og risikoen for at blive mistænkt for 
at begå seksuelle overgreb. Og der er en større 

tilbøjelighed til at tolke situationer og adfærd 
med udgangspunkt i en frygt for seksuelle 
overgreb.
"Der er tale om et betydeligt kulturskifte, 

når dele af pædagogstanden i dag ikke længere 
kan tage et barn på skødet, ikke kan give et 
knus, ikke kan hjælpe et barn, der har haft et 
uheld i bukserne og ikke kan hjælpe et barn 
på toilettet, uden at det skal problematiseres, 
seksualiseres, bevidnes og i sidste ende ind!
skrænkes,# siger Else!Marie Buch Leander.

Hun mener, at institutioner med retnings!
linjer især garderer sig imod forældrenes og 
samfundets mistænksomme blikke. Ret!
ningslinjerne skal forhindre anklager om 
overgreb ' men også anklager om manglende 
ansvarlighed i forhold til overgreb på børnene. 
Else!Marie Buch Leander beskriver, hvordan 
’det mistænksomme blik’ er blevet en integre!
ret del af den pædagogiske praksis. 
"Man arbejder ikke længere blot ud fra, hvad 

man selv synes er god pædagogik. Man ser hele 
tiden sin praksis udefra og vurderer den ud fra 
overgrebstematikken. Det bliver et problem, 
hvis man tilsidesætter sin faglighed af frygt 
for en mistanke,# siger hun.

Else!Marie Buch Leander mener, det er et 
problem for pædagogfaget, at det som profes!
sion på forhånd er underlagt en mistænke!
liggørelse af det omkringliggende samfund, 
og at faget risikerer at underminere sin egen 
troværdighed ved at have retningslinjer.
"Når personalet agerer ’vidner’ for hinanden 

og kontrollerer hinanden, kan det være med 
til at opretholde en atmosfære af en ’mulig 
forbrydelse’, og dermed er det også en mis!
tænkeliggørelse af pædagogerne,# siger hun.

RAMMER OGSÅ KVINDER. %%,. procent af de 
institutioner, som har retningslinjer, beskri!
ver, at de har retningslinjer, som kun gælder 
for det mandlige personale. Men de kvalitative 
svar viser, at langt flere institutioner har sær!
lige eller skærpede retningslinjer for mænd.

De skærpede retningslinjer for mænd påvir!
ker en del af de mandlige respondenter i un!
dersøgelsen, som føler sig mistænkeliggjort, 
men også for kvinderne har de betydning. At 
mændene ikke må eller ønsker at udføre be!
stemte typer af opgaver, betyder at kvinderne 
så i stedet skal stå for disse opgaver. 
"Jeg ser en svag tendens til, at enkelte af 

kvinderne i vores materiale beklager sig over, 
hvad retningslinjerne for mændene betyder 
for kvinderne. At de bliver bundet til bestemte 
opgaver og kønsrollefordelinger og risikerer at 
spendere en stor del af dagen med bleskift på 
toilettet i stedet for med kreativt, pædagogisk 
arbejde,# siger Else!Marie Buch Leander.
"Selve det faktum, at manden må beskytte 

sig med retningslinjer, som han i første om!
gang oplever som en tryghed, kan på længere 
sigt underminere hans værdi på arbejdsmar!
kedet. Hvis han både bliver mistænkeliggjort 
og bliver ’besværlig’ arbejdskraft, risikerer han 
at blive udsat i institutionsverdenen.#  

               RETNINGSLINJER FOR PÆDAGOGER OG BØRNS SAMVÆR I INSTITUTIONERNE

De fem mest almindelige retningslinjer:
!%  Man må ikke være alene med børnene.
&%  Dobbeltdækning: Man er to om at gøre 

tingene.
'%  Man lukker ikke døre i institutionen ( især 

ikke når man hjælper et barn på toilettet 
eller skifter ble.

#%  Der er ruder i døre og vægge i institu$
tionen, der i det hele taget er præget af 
synlighed og overblik.

)%  Begrænsning af eller regler for fysisk kon$
takt med børnene.

Andre mere specifikke retningslinjer:

børn, fordi den kræver berøring ved skrid$
tet, når pædagogen skal lukke den.

må gerne sidde på skødet, men ikke med 
benene overskrævs: De skal sidde med 
samlede ben ud til siden.

eller infektion.

børnene på toilettet, men guider dem 
udefra. Dette gælder også ved uheld i 
bukserne.

Det varierer fra institution til institution, 
hvor omfattende og hvor udspecificerede 
retningslinjerne er. I nogle institutioner 
gælder alle eller nogle af retningslinjerne kun 
mænd eller kun vikarer, løstansatte osv.
Kilde: ’Retningslinjeundersøgelsen !"#!’.

FAKTA OM UNDERSØGELSEN
’Retningslinjeundersøgelsen &"!&’ er foreta$
get af forskningsgruppen Paradox fra Aarhus 

$
sen følger op på problematikken fra Paradox’ 

$
log, lektor, ph.d. Karen P. Munk og ph.d.$stu$
derende Else$Marie Buch Leander fra Center 

Universitet samt psykolog og statistiker Per 
Lindsø Larsen fra Aarhus Universitetshospital. 
I undersøgelsen deltager &.")! pædagoger og 
ledere fra !.#)* institutioner. Det er knap hver 

Undersøgelsen kan findes på smk.au.dk/
forskning/forskningsgruppen!paradox i 
slutningen af januar &"!'.

!Det er et problem, hvis man tilsidesætter 
sin faglighed af frygt for en mistanke om 
pædofili," siger Else#Marie Buch Leander.
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MARERIDTET

Frygten for at blive anklaget for 
pædo fili er blevet større i de se!
neste år ' både i befolkningen 
generelt og blandt mandlige 
pæda goger. Det viser en netop 

o)entliggjort undersøgelse foretaget af forsk!
ningsgruppen Paradox fra Aarhus Universitet 
i samarbejde med SL, FOA og BUPL.

Hele +% procent af de adspurgte mandlige 
pædagoger mod ,$,% procent af de kvindelige 
pædagoger har inden for de senere år tænkt 
på risikoen for at blive anklaget for seksu!
elle overgreb. .+,- procent af pædagogerne 
oplever, at risikoen for at blive anklaget for 
pædofili er blevet større de senere år.

ÆNDRER ADFÆRD. Det har konsekvenser 
for pædagogers arbejde, at folk tror, der er 
blevet større risiko for pædofilianklager. *.,, 
procent af de mandlige pædagoger svarer, at 

de har ændret adfærd over for børn som følge 
af den øgede fokus på pædofili. Det er mar!
kant flere end blandt de mandlige pædagog!
medhjælpere, mandlige socialpædagoger og 
mænd i befolkningen.

Den ændrede adfærd over for børnene kom!
mer blandt andet til udtryk i, at en del forsøger 
at undgå at være alene med børn og undgår 
at have kropskontakt med dem. 

At mændene er hårdest ramt er dog ikke 
ensbetydende med, at kvinder ikke også er 
mærket af pædofilifrygten. Mere end en fem!
tedel af de kvindelige pædagoger svarer ja til, 
at de har ændret adfærd over for børnene.

PÆDOFILIANGST RAMMER BREDT. Fryg!
ten for at blive mistænkt for pædofili ram!
mer ikke kun pædagoger. Også befolkningen 
i al almindelighed er blevet mere bange for 
uberettigede anklager. Flere end . ud af %& 

føler, at risikoen for en anklage om pædofili 
er blevet større i de senere år. %. procent af 
mændene i befolkningsgruppen har derfor 
ændret adfærd.

Undersøgelsen giver eksempler på, at også 
forældre og bedsteforældre er påpasselige 
og holder igen i deres omgang med børn og 
børne børn som følge af den øgede mistænk!
somhed i samfundet.

At folk føler sig mere udsatte, stemmer godt 
overens med, at /- procent af befolknings!
gruppen i undersøgelsen svarer, at de i de 
senere år er blevet mere mistænksomme over 
for andres opførsel over for børn. Blandt pæda!
gogerne er mistænksomheden over for kol!
legerne dog ikke steget nævneværdigt: Kun 
%0,- procent mener, at mistanken er steget.

Undersøgelsen viser, at frygten for pædo!
fili ofte knytter sig til forældrerollen. Det 
ses blandt andet, når pædagoger har tillid 
til deres kolleger, men er blevet mere mis!
tænksomme over for pædagoger i deres egne 
børns institution. 

FLYGTER MÆND FRA FAGET. Den øgede 
frygt for pædofili og pædofilianklager kan 
på længere sigt få uheldige konsekvenser for 
institutionerne, der kan komme til at miste 
mandlige medarbejdere.
+,* procent af de mandlige pædagoger 

og %0,% procent af de mandlige pædagog!
medhjælpere har overvejet at forlade faget 
på grund af risikoen for pædofilianklager. Til 
sammenligning har kun % af de *%* adspurgte 
kvindelige pædagoger, pædagogmedhjælpere 
og socialpædagoger overvejet dette.  

Mandlige pædagoger er bange

Knap " af #$ pædagoger føler, at risikoen for at blive anklaget for pædofili er 
blevet større de seneste år. Mere end halvdelen af de mandlige pædagoger har 
ændret adfærd over for børnene.
Af Julie Hardbo Larsen, jhl@bupl.dk

FAKTA OM UNDERSØGELSEN

daginstitutioner og befolkning’ er foretaget af forskningsgruppen Paradox samt psykiatrisk 

Teknologi og Udvikling.
$

Universitet samt psykolog og statistiker Per Lindsø Larsen fra Aarhus Universitetshospital.  
Undersøgelsen er udsendt til &.&") personer og besvaret af '+* pædagoger ,BUPL%, &#" 

borgere.
Undersøgelsen kan findes på smk.au.dk/forskning/forskningsgruppen!paradox

I ’Spørgeskemaundersøgelse !"#"’ deltog #$% kvindelige og #$" mandlige medlemmer af BUPL samt #&& 
kvinder og #'# mænd fra befolkningen. Desuden deltog !() medlemmer af SL og !)" medlemmer af FOA.
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Medlemmer af BUPL

Har du inden for de senere år tænkt på risiko$
en for at blive anklaget for seksuelle overgreb 
på de børn, som du passer som pædagog?

+ af !" mandlige pædagoger oplever, at risi$
koen for at blive anklaget for seksuelle over$
greb er steget inden for de senere år. ' ud af !" 
mænd i befolkningen oplever det samme.

STØRRE FRYGT FOR ANKLAGER
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Medlemmer af BUPLBefolkningen

Har du ændret adfærd over for børn som følge 
af den øgede fokus på pædofili?

Mere end halvdelen af de mandlige pædago$
ger har ændret adfærd over for børn som følge 

mændene i befolkningen har gjort det samme.

ÆNDRET ADFÆRD
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Medlemmer af BUPLBefolkningen

Undgår du at være alene med børn som følge 
af den øgede fokus på pædofili?

#& procent af de mandlige pædagoger und$
går at være alene med børn som følge af den 
øgede fokus på pædofili. Kun knap # procent 
af mændene i befolkningen tager samme 
forholdsregel.

MINDRE ALENETID MED BØRNENE

',+ ',!
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Er frygten for pædofili kammet over i 
forhold til problemets reelle omfang?

Ja, man skal selvfølgelig have 
fokus på problemet. De sager, der 
har været, må ikke finde sted, 
men jeg synes nogle gange, det 
hele kammer lidt over. Hvis der 
er ting, man ellers ville føle na!
turligt at gøre, men ikke kan gøre 
af frygt for en pædofilianklage, 
kommer det til at betyde noget i 
forhold til den pædagogiske op!
gave og især i forhold til det at 
være mandlig pædagog.

Hvad vil det betyde, hvis pædagoger 
skal være to om en del opgaver?

Det vil binde nogle ressourcer, 
hvilket ikke er hensigtsmæssigt. 
Det kan forværre situationen med 
normeringerne, der er blevet rin!
gere de seneste mange år. Ret!
ningslinjer om, at man skal være 
to om mange arbejdsopgaver, kan 
lægge hindringer i vejen for, at 
man kan tilrettelægge arbejdet 
mest hensigtsmæssigt. 

Hvad vil det betyde, hvis pædagoger 
ikke tør have fysisk kontakt med børn?

Hvis man lægger bånd på sig 
selv hele tiden, vil man ikke 
reagere naturligt. Man vil ikke 
kunne vise naturlig omsorg, 

hvis man hele tiden skal passe 
på. Det vil i sidste ende gå ud 
over bør nene. De får et mærke!
ligt indtryk, hvis pædagogerne 
for eksempel er tilbageholdende 
med at trøste, når børnene har 
slået sig. 

Hvilke konsekvenser vil det få, hvis 
mænd vælger pædagogfaget fra på grund 
af frygten?

I nogle institutioner er der kun 
kvinder ansat, og dér risikerer 
børnene at mangle den rollemo!
del, som en mandlig pædagog 
er. Institutionerne skulle gerne 
afspejle det omkringliggende 

samfund ' og at børn oplever de 
forskellige reaktionsmønstre 
som kvinder og mænd har, gi!
ver et bedre billede af, hvordan 
virkeligheden er. 

Hvad betyder den stigende pædofili!
angst for opfattelsen af pædagogfaget?

Hvis vi lægger for mange bånd 
på os selv med restriktioner, som 
gør, at mandlige pædagoger ikke 
kan udføre alle opgaver, vil det 
give et skævt billede af, hvad det 
vil sige at arbejde som pædagog, 
og dermed, hvad institutionernes 
opgave er.  

SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE "#$# % MISTANKE OM PÆDOFILI OG FRYGT FOR PÆDOFILIANKLAGE I DAGINSTITUTIONER OG BEFOLKNING

BUPL’s formand:
Frygten er overdrevet
Det går ud over børnene, hvis man hele tiden skal passe på, mener 
Henning Pedersen om den stigende angst for pædofilianklager.
Af Julie Hardbo Larsen, jhl@bupl.dk

$
portioner, mener BUPL's formand.
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Det må bare ikke ske

Pædagoger skal være godt klædt på til at tackle anklager om pædofili. 
Det var meldingen fra %& pædagoger, der så ’Jagten’ i Ikast Bio. 
Af Julie Hardbo Larsen, jhl@bupl.dk / Foto: Jens Bach

Udenfor er det koldt og mørkt, men i Ikast Bio bliver det 
varmere og varmere, i takt med at biografsalen fyldes 
af pædagoger. Småsnakken siver lystigt rundt mellem 
biografens polstrede sæder, mange kender hinanden, 
og der bliver udvekslet kram og julehilsner.

Det er tirsdag den %%. december om aftenen, og BUPL MidtVestjyl!
land har inviteret sine cirka 0+& medlemmer til film og debat i Ikast 
Bio. En tredjedel er mødt op, og de skal nu se 1omas Vinterbergs 
nye film ’Jagten’.

Lyset slukkes, tæppet trækkes fra, og $* pædagoger forsvinder for 
en stund i biografens mørke.

Knap to timer senere tændes lyset igen. Der er stille, og det føles, 
som om lidt af decemberkulden har sneget sig ind i biografen og lagt 
sig mellem de dybe sæder.

Filmen har gjort indtryk. Vi ved alle sammen, at han ikke har gjort 
det. Derfor er det helt forfærdeligt, når Lucas 2Mads Mikkelsen3 bliver 
anklaget for overgreb på en pige i børnehaven, hvor han arbejder. 

Debatten efter filmen bærer tydeligt præg af, at pædagogerne er 

forundrede og let rystede over, hvor mange fejl institutionens leder 
og medarbejderne begår i filmen.

Meldingen fra Ikasts pædagoger er klar: Det må simpelthen ikke 
ske i virkeligheden! De er enige om, hvor vigtigt det er at vide, hvad 
man skal gøre, og at man ikke må lade sig styre af sine følelser, hvis 
mistanken om pædofili opstår. Både for at beskytte børnene og for at 
beskytte pædagogen, der måske er uretmæssigt anklaget.
"I det øjeblik, den slags ting sker, begynder man at tolke og analy!

sere, og kommer i tvivl om, hvad man skal tro på: Har han gjort det 
eller ej? Hvis man analyserer og fortolker sådan en situation, bliver 
det uprofessionelt. Derfor er det vigtigt, at vi er forberedt, og at vi 
bliver fagligt dygtigere ' og at vi sørger for at tilkalde den ekstra hjælp 
og ekspertise, der er brug for,# siger Lene 1un, der er pædagogisk 
leder i Bording Børnehave.

Flere af pædagogerne er bekymrede over, om de kan handle profes!
sionelt og velovervejet, hvis de en dag står i en situation med mistanke 
om overgreb ' men de er enige om, at det bliver nemmere, når man 
i institutionen og kommunen har et fælles fodslag.  

Hvad er din reaktion på det, der sker 
for Lucas, i ’Jagten’? 

"Jeg sad egentlig og tænkte på, 
at det er mit værste mareridt. 
Ud over monstre og spøgelser, 
og hvad man ellers drømmer 
om. I filmen er det ikke engang 
sådan, at Lucas har været alene 
i et rum med en pige. Det sker 
jo, fordi hun bliver sur på ham. 
Hvis jeg skal tænke over, hvilke 
forholdsregler man kan tage, så 
kan man ikke tage forholdsregler 
imod det. Jeg skælder da også ud 
på piger, de bliver tossede på mig, 
og hvad går de så ud og siger? Det 
er min største frygt, at en af dem 
kan finde på at sige et eller andet.

Du har været pædagog i mange år. Har 
du ændret adfærd på grund af risikoen for 
anklager om pædofili?

Jeg har mine egne ting, som 

jeg undlader at gøre. Da jeg var 
ung pædagog for %* år siden, gav 
jeg da ungerne et skub i røven, 
når de skulle op på badedyret i 
svømmehallen. Det gør jeg ikke 
ved pigerne mere. Så frygten for, 
hvad man kan blive beskyldt for, 
er da blevet større. 

Er forældrene blevet mere opmærk!
somme på risikoen for pædofili?

Det er jeg overhovedet ikke 
stødt på til forældremøder og så!
dan. Som forælder er jeg selvføl!
gelig opmærksom på mine egne 
børns trivsel, men ikke med øje 
på, om nogen skulle have pillet 
ved dem. Det er heldigvis sådan 
noget, man tænker, ikke sker for 
ens egne børn.

Tror du mandlige pædagoger har 
dårligere jobmuligheder og vilkår end 
kvindelige?

I den institution, hvor jeg ar!
bejder, har kønnet ingen betyd!
ning. Vi ansætter efter, hvad vi 
har brug for. Skal det være en, der 
kan rende rundt og spille bold i 
salen, eller skal vedkommende 
mest være i hobbyværkstedet? 
Men vi ved ikke altid, om vi går 
efter en mand eller en kvinde. 
Det er mere kvalifikationerne, 
vi kigger på. 

Hvad tror du, det betyder for pædagog!
professionen, at der er fokus på pædofili 
i medierne og samfundet?

Nogle pædagoger er måske ban!
ge for at komme for tæt på bør!
nene. Det er et problem, for børn 
skal have krammere. Ellers bliver 
det kunstigt. Man skal være tro!
værdig, også hvis det indebærer, 
at man giver en krammer eller 
et klap på skulderen. Filmens 

Lucas er jo også troværdig over 
for pigen. Han når ind til hende, 
hvor ingen andre har set hende. 
Det jo vores job. Hvis man ikke 
er troværdig og går og er bange 
for at gøre noget forkert, er det 
svært at være pædagog. Jeg rører 
ved masser af børn. Vi tumler og 
slås og sådan nogle ting, og un!
gerne elsker det.  

Har du overvejet at skifte fag på grund 
af risikoen for anklager om pædofili?

Hvis jeg skulle kvitte jobbet, 
ville det være på grund af lønnen 
og alle nedskæringerne, ikke på 
grund af fokus på pædofili. Hvis 
jeg skulle overveje at kvitte jobbet 
af den grund, ville det være fordi, 
jeg selv havde været udsat for en 
anklage.  

KRISTIAN KNUDSEN &''(, PÆDAGOG PÅ UNGDOMSGÅRDEN I IKAST

Børn skal have krammere

MARERIDTET

’Jagten’ gjorde indtryk på de $% pædagoger, der var mødt op til film og debat i Ikast Bio.
Selv når man som Kristian Knudsen har &% år på bagen som pædagog, 
sætter Thomas Vinterbergs ’Jagten’ gang i tankerne.

$
klaget for pædofili er skræmmende, domi$
nerer frygten ikke hverdagen. Det fortalte 
tre mandlige pædagoger efter at have set 
Thomas Vinterbergs nye film ’Jagten’.
 

Af Julie Hardbo Larsen, jhl@bupl.dk



$!

Påvirker risikoen for anklager om 
pædofili dit arbejde som pædagog?

En af de første dage, jeg var 
i institution, skulle jeg lære at 
skifte ble. Dér fik jeg at vide ’Vi 
lukker ikke døren til toilettet, 
for hvordan vil det ikke se ud for 
forældrene’. Den besked gjorde 
indtryk på mig, for jeg kunne jo 
godt se, hvad min kollega mente. 
Men derudover påvirker det mig 
ikke i hverdagen.

Snakker I om risikoen for anklager om 
pædofili i personalegruppen?

Der har de seneste par år kørt 
en del forfærdelige overgrebssa!
ger, som har fået navn efter byer. 
Når de sager er i medierne, bli!
ver der også sat fokus på pædo fili 
blandt pædagoger, selvom foræl!

drene var de skyldige. Det har vi 
i hvert fald snakket om alle de 
steder, jeg har været.

Hvad tror du, det betyder for pæda!
gogprofessionen, at der er fokus på 
pædo fili i medierne og samfundet?

Det kan være med til at styr!
ke mistanken i de sager, hvor 
et barn siger noget, der måske 
kan forstås på flere måder. Så 
tænker vi som pædagoger, at vi 
må gøre noget for en sikkerheds 
skyld, for vi vil ikke være dem, 
der ikke gjorde noget.

Tager du forholdsregler for ikke at 
ende i en situation, der kan skabe mis!
tanke om pædofili?

Det tænker jeg ikke særligt 
over i hverdagen, men en sjæl!
den gang gør jeg. Når det er sagt, 

er jeg blevet mindre påpasselig, 
jo mere jeg har arbejdet. Jeg ar!
bejdede i en børnehave, inden 
jeg startede på seminariet. Der 
var jeg i starten meget påpasse!
lig, fordi jeg havde hørt om den 
risiko. Nu har jeg indset, at for 
at give omsorg og pleje, må man 
også give lidt, røre ved dem og 
skifte en ble en gang imellem.

Har du overvejet at skift fag på grund 
af risikoen for anklager om pædofili?

Det, som jeg frygter mest ved 
en anklage eller mistanke om 
pædofili, er, at jeg aldrig vil 
kunne arbejde med børn igen. 
Og det er det, jeg vil. Så at kvitte 
jobbet for at undgå risikoen for 
en anklage, er lidt bagvendt for 
mig.  

Har din institutionen retningslinjer 
for, hvordan i forholder jer til an!

klager om pædofili?
De retningslinjer, der er for 

institutionen, hvis der sker no!
get, er ’Kontakt forvaltningen 
med det samme’. Det er vigtigt, 
nogle udefra kommer og sikrer, 
at tingene foregår på den rigtige 
måde. 

Tager du forholdsregler for ikke at ende 
i en situation, der kan skabe mistanke 
om pædofili?

Jeg har en enkelt gang stået i 
en situation, hvor jeg har følt, at 
jeg skulle informere forældrene. 
Jeg skulle hjælpe en dreng med at 
lukke hans bukser, og så havde 
han en lynlås, som bare var helt 
umulig. Så jeg tog fat ved knap!
pen, hev i lynlåsen, og så sagde 
han ’Du hiver i min tissemand’. 

Der besluttede jeg med det sam!
me, at det skulle jeg huske at tale 
med hans forældre og mine kol!
leger om.

Er du blevet mere opmærksom på dine 
kollegers adfærd som følge af samfundets 
fokus på pædofilisager?

Jeg har masser af gange ud 
fra pædagogfaglige overvejelser 
tænkt ’Jeg tror hellere, jeg må 
holde mig til her’, men det har 
aldrig nogensinde været med 
baggrund i en mistanke om noget 
seksuelt. Jeg har aldrig oplevet 
at kigge på en kollega og tænke 
’Den er vist gal’ lige på den konto.

Tror du mandlige pædagoger har 
dårligere jobmuligheder og vilkår end 
kvindelige?

Nej, som mandlige pædagoger 
har vi den luksus, at vi langt de 
fleste steder er en mangelvare. 

Når man kommer et nyt sted, mø!
der man den opfattelse, at ’Det 
var vel nok dejligt, at du kom. 
Gider du ikke gøre noget af det 
der, som I mænd kan’. 

Påvirker risikoen for anklager om pæ!
dofili dit arbejde som pædagog?

Vi går jo alle rundt og ønsker, 
at ingen børn skal udsættes for 
seksuelle overgreb, og at ingen 
uskyldige nogensinde skal ud!
sættes for at blive anklaget for 
at have gjort det. Vi ved også, at 
vi ikke får vores ønske opfyldt, 
for det sker, men det kan vi ikke 
lade vores dagligdag og faglighed 
styre af. Det bedste, vi kan gøre, 
er at slappe af og lade være med 
at skabe alt for meget unødig 
røre.  

Tænk, hvis man aldrig skulle 
arbejde med børn igen

Vi kan ikke lade os styre af frygten

STEFFEN TOLSTRUP &"$(, 
PÆDAGOGSTUDERENDE  
I PRAKTIK I BORDING BØRNEHAVE

ANDERS UDENGAARD &)*(,  
PÆDAGOG I BØRNEHUSET  
VIBEREDEN I BRANDE

Bliver du som pæda!
gog uretmæssigt 
anklaget for pædo!
fili eller overgreb på 
børn, kan det have 

alvorlige konsekvenser for dig 
både i øjeblikket og på længere 
sigt. Det fortæller Jørn 1ykjær 
Mogensen, der er overlæge i 
psykiatri og konsulent i Arbejds!
skadestyrelsen.
"Jeg har set en del af den slags 

sager. Belastningen er varierende 
a(ængigt af sagens omfang, og 
hvor længe folk er anklaget, men 
i alle tilfælde er det en alvorlig 
belastning at blive anklaget for 
noget sådant,# siger Jørn 1ykjær 
Mogensen.
"Når man bliver uskyldigt an!

klaget for så alvorlige ting som 
seksuelle overgreb, vil den før!
ste reaktion være chok. Det er 
naturligt, når anklagen pludse!
lig rammer en som et lyn fra en 
klar himmel,# siger Jørn 1ykjær 
Mogensen.

Men chokket er ikke det eneste. 
Jørn 1ykjær Mogensen fortæl!
ler, at når man har en pædofili!
anklage hængende over hovedet 
er der risiko for at udvikle alvor!
lige sygdomme som posttrauma!
tisk belastningsreaktion 2PTSD3, 
depressioner og angsttilstande.
"For at kunne kalde det PTSD 

skal der være en exceptionel 
kata strofeagtig belastning. Det 

vil man ofte kalde det pres, som 
det er at være under anklage for 
seksuelt overgreb på børn. Det 
går folk virkelig nær,# siger Jørn 
1ykjær Mogensen.

Listen af typiske symptomer på 
PTSD, depression og angst er iføl!
ge Jørn 1ykjær Mogensen lang. 
Angst og ubehag, flashbacks, 
mareridt, søvnbesvær, koncen!
trationsbesvær, vagtsomhed, ir!
ritabilitet og overfølsomhed mod 
støj er blot nogle af de ting, man 
kan opleve.

STEMPLET. Hvor mærket, man 
bliver af anklagen, handler ikke 
mindst om, hvorvidt ens omgi!
velser kender til sagen, og hvor!
dan de håndterer den. Jo flere, 
der kender sagen, jo større er be!
lastningen. Hvis det bliver kendt 
i lokal området eller i medierne, 
måske endda i de landsdækkende 
medier, vil det oftest få større 
konse kvenser, end hvis sagen 
holdes i en lille lukket kreds.
"Det er en svær belastning, 

hvis man bliver mistænkelig!
gjort af sine omgivelser, og må!
ske endda af dem, man normalt 
er gode venner med,# siger Jørn 
1ykjær Mogensen.

Han fortæller, at mange pædo!
filianklagede oplever at møde 
afstand tagen eller udfrysning 
og somme tider også chikane. 
Det kan være tilråb på gaden, 

udhængning på de sociale me!
dier, for eksempel på Facebook, 
anonyme og tavse telefonopring!
ninger. I få tilfælde blive de an!
klagede udsat for vold.
"Tavse telefonopringninger 

forstærker belastningen og 
giver anledning til yderligere 
frygt. For hvem er det, der rin!
ger? Hvad vil de? Vil de tjekke, om 
man er hjemme, så de kan gøre 
et eller andet?# siger Jørn 1ykjær  
Mogensen.

MÆRKET FOR LIVET. Ifølge Jørn 
1ykjær Mogensen får stort set 
alle pædofilianklagede symp!
tomer på mistrivsel, mens sagen 
står på. Flertallet af uretmæssigt 
pædofilianklagede døjer med 
gener, efter at anklagen er fra!
faldet, og de er blevet frikendt. 
Man ved, at mange med PTSD får 
varige gener, og en del udvikler 
undvigeadfærd, hvor de undgår 
for eksempel personer og steder, 
som minder dem om det, de har 
været igennem.
"Det er ikke sjældent, man ser, 

at folk, som har været igennem 
sådan en anklage, føler sig tvun!
get til at starte på en frisk. De 
flytter til en anden by og får et 
andet job og håber så på, at det 
ikke bliver kendt dér, at der har 
været en sag,# siger Jørn 1ykjær 
Mogensen.  

Mærket for livet

Uretmæssige anklager om seksuelle overgreb på børn kan have alvorlige konsekvenser for 
den anklagede pædagog. Det fortæller overlæge i psykiatri Jørn 'ykjær Mogensen.
Af Julie Hardbo Larsen, jhl@bupl.dk
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MARERIDTET

!Det er en svær 
belastning, 
hvis man bliver 
mistænkelig"
gjort af sine 
omgivelser og 
måske endda 
af dem, man 
normalt er 
gode venner 
med.#
Jørn Thykjær Mogensen,  
overlæge i psykiatri, konsulent i 
Arbejdsskade styrelsen
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GUIDE

Når mistanken 
rammer
Gode råd til alle involverede, hvis en anklage om 
overgreb mod børn rammer din arbejdsplads.
Af Julie Hardbo Larsen, jhl@bupl.dk

. DEN MISTÆNKTE

Som mistænkt skal du helt fra star!
ten kontakte din fagforening, der 
kan støtte dig. Der sidder eksperter, 
som kan oplyse dig om dine rettig!
heder og hjælpe dig med at håndtere 
situationen. Mange kommuner har et 
bered skab, hvor du kan få psykologisk  
krisehjælp. 

Hvis der rejses en mistanke mod dig, 
vil din arbejdsgiver ofte fritage dig for 
arbejdet. En tjenestefritagelse skal være 
så kortvarig som overhovedet muligt og 
skal ske i samråd med fagforeningen. 
Hvis der rejses en sigtelse mod dig, er 
det op til din arbejdsgiver at bestemme, 
om du kan fortsætte på jobbet, eller om 
du skal suspenderes eller fritstilles, 
mens sagen står på. Hvis du frifindes, 
eller sagen frafalder, har du som ud!
gangspunkt krav på at vende tilbage 
til din arbejdsplads. Hvis ledelsen på et 
sagligt grundlag vurderer, at det ikke 
er hensigtsmæssigt, skal kommunen 
tilbyde dig andet arbejde.

Siden 0&&* har det været muligt, men 
vanskeligt at få anerkendt følgerne af 
en uretmæssig anklage om pædofili el!
ler overgreb mod børn som en arbejds!
skade. Er du medlem af BUPL, kan 
fagforeningen hjælpe med at anmelde 
arbejdsskaden og rådgive dig undervejs 
i forløbet. 

Bliver du indkaldt til en tjenestelig sam!
tale på grund af en klage, har du ret til 
en bisidder og til at få oplysninger om 
det faktuelle i sagen. Hvis der er truf!
fet beslutning om en politi anmeldelse, 
skal sagen udredes af politiet, og du 
har kun ret til oplysninger om sagens 
videre forløb. Du har ikke pligt til at 
udtale dig. 

Normalt vil du blive a(ørt med en 
sigtets rettigheder. Det betyder, at du 
skal gøres bekendt med din ret til ikke 
at udtale dig og til at få en forsvarer.

+ KOLLEGAEN

Du har pligt til at videregive dine fag!
lige observationer og bekymringer til 
din leder, hvis du modtager en klage 
eller er bekymret om et muligt over!
greb mod et barn. Du har, som enhver 
kommunalt ansat, skærpet underret!
ningspligt, og du har ansvar for at følge 
op på, at underretningen gives videre 
til de sociale myndigheder, når det er 
påkrævet. Det er ikke dit ansvar at gå 
til kommunen eller politiet, men det 
er dit ansvar at sikre, at din leder går 
videre med sagen.

Det er din leders eller forvaltningens 
opgave at tage stilling til, om foræl!
drene i institutionen skal informeres, 
hvis en kollega anklages for overgreb. 
Til en start vil det ofte kun være barnets 
eller de implicerede børns forældre, der 
informeres, da det kan være i strid med 
tavshedspligten at informere alle for!
ældre i institutionen.

Du har ingen pligt til at udtale dig til 
pressen. Hvis en pædagog anklages for 
overgreb, bør kommunen eller ledelsen i 
institutionen udpege en talsmand, som 
du kan og bør henvise til, hvis pressen 
kontakter dig. Kommunen har ansvaret 
for at håndtere sagen i forhold til o)ent!
ligheden ' inden for tavshedspligtens 
rammer. 

A(øring af et barn, som du formoder 
har været udsat for overgreb, er altid 
politiets opgave. Mange bliver i tvivl 
om, hvor meget de må tale med barnet 
og spørge ind til det, som barnet fortæl!
ler, når der opstår en bekymring om 
seksuelle overgreb. Man må gerne lytte 
til og stille forståelses! eller a4larende 
spørgsmål til barnet, men detaljerede 
spørgsmål om hændelsen, omfang, 
tidspunkt for overgrebene og så videre 
er spørgsmål, politiet stiller i forbin!
delse med a(øringen af barnet.

 + LEDEREN

Har du en mistanke, men ikke konkret 
viden om, at børn i institutionen har 
været udsat for overgreb eller krænkel!
ser, kan du kontakte den pædagogiske 
konsulent i kommunen og få sparring. 
Konsulenten kan hjælpe med hele pro!
cessen og bidrage til at vurdere og ud!
arbejde en konklusion, som be! eller 
a4ræfter formodningen om et over!
greb. Du kan også kontakte SISO ' Vi!
denscentret for Sociale Indsatser ved 
Vold og Seksuelle Overgreb mod børn, 
som kan hjælpe med at vurdere sagen.

Får du kendskab til eller mistanke om, 
at et barn eller børn i institutionen har 
været udsat for overgreb eller krænkel!
ser, skal du underrette kommunen. Det 
er herefter kommunens ansvar at tage 
stilling til, om sagen skal anmeldes til 
politiet. 

Sørg for at notere alt ned: Når du første 
gang hører om mistanken, når du snak!

ker med barnet, efter et møde med for!
ældre, pædagogisk konsulent og andre 
situationer, hvor sagen drøftes. 
Alle de oplysninger, du skriver ned un!
dervejs, kan bidrage til at opnå større 
klarhed i sagen ' og kan forhåbentlig 
også hjælpe en medarbejder, der er 
uretmæssigt anklaget. Gode notater 
og beskrivelser af forløbet kan desuden 
være en hjælp for den uretmæssigt an!
klagede, hvis han senere vil anmelde 
en arbejdsskade.

En anklage om overgreb på børn er en 
fortrolig oplysning. Af den grund må du 
ikke diskutere sagen med for eksempel 
andre ansatte, forældre eller kolleger. 
Skal forældre og medarbejdere i insti!
tutionen informeres, kræver det, at 
du har samtykke fra den mistænkte. 
Du bør, hvis du informerer forældre og 
medarbejdere, indskærpe, at de også 
har tavshedspligt. Mistanke om et 
stra5art forhold er underkastet tavs!
hedspligt af hensyn til den mistænkte.  Læs BUPL’s vejledning ’Når mistanken opstår’ under Løn og vilkår på 
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Kilder: ’Seksuelle overgreb og fysisk/psykisk 
vold. Inspirationskatalog til udarbejdelse af 
et skriftligt kommunalt beredskab’, udgivet 
af SISO * Videnscenteret for Sociale Ind+
satser ved Vold og Seksuelle Overgreb mod 
børn. ’Når mistanken opstår’, udgivet af 
BUPL. ’Sådan undgår du at lave en Susse’, 
Ledetråden nr. )/!"#!, udgivet af BUPL.
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ØJEBLIKKET

DRØMME I SLUMMEN
En af Børn&Unges faste fotografer, Jeppe Carlsen, 
har været på reportagetur i Sierra Leone i forbindel!
se med præsidentvalg, parlamentsvalg og kommu!
nalvalg. Her fandt fotografen helt andre motiver, 
end danske institutioner normalt byder på.

I det lille blikskur i "Freetowns slumområde 
Kroo Bay har familien Sankoh sit hjem. Her er ikke 
ret meget plads, når fire børn og to voksne skal 
tilbringe natten på i alt #$ kvadratmeter. Med en 
arbejdsløshed på %& procent er det næsten umuligt 
at slippe væk fra slummens fattigdom. Man må 
drømme sig væk, og derfor er væggene i skuret 
dekoreret med glamourbilleder af amerikanske 
musikstjerner som Chris Brown og Rihanna. Hvis 
man overlever kampen mod kolera, malaria og 
oversvømmelser i regntiden, så kan man måske få 
et liv som deres …

Foto: Jeppe Carlsen 
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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

INSPIRATION

Stjæl med stolthed
Ansatte i den o%entlige sektor skal være opfindsomme &også kaldet ’innovative’' for at op(
retholde serviceniveauet med færre og færre ressourcer. På lederweb.dk findes der masser 
af gode råd om, hvordan man skaber et inspirerende, opfindsomt og idérigt klima på den 
enkelte arbejdsplads. Et af rådene lyder: Stjæl med stolthed. Det kan man gøre, mens man 
venter på, at inspirationen kommer af sig selv, hvilket kan tage tid. Hvis du søger, kan du 
selv finde den ) nogle gange de mærkeligste steder, andre gange hos naboen: Kan noget af 
den gode service på din yndlingsrestaurant genskabes i vuggestuen? Kan børnehaven lære 
af DSB’s måde at håndtere klager på? I den o%entlige sektor er de fleste gode idéer ubevog(
tede, når først man har fået øje på dem. Du kan stjæle en løsning med god samvittighed 
) ja, ligefrem med stolthed. Gør selv best practice bedre, så den bliver next practice, lyder 
rådet fra lederweb, som kommer med tre tip til, hvad I kan gøre:

når der kommer gæster.

deres succesfulde løsninger til din hverdag, og spørg: Hvorfor skulle man ikke kunne 

på dagsordenen.

UDDANNELSESORDNING
ARBEJDSMILJØ INVITATION

Dansk Legeplads Selskab
Er du interesseret i legepladsens pædagogik og udemiljøet 
som ramme omkring børns frie leg og leg, læring og aktivi(
teter igangsat af pædagoger? Så meld dig eller din institu(
tion ind i Dansk Legeplads Selskab og modtag fire numre af 
magasinet Legepladsen med posten i !*+,. I bladet finder du 
masser af inspiration, som du kan bruge direkte i arbejdet 
med jeres legeplads/udemiljø.
Når din betaling er registreret, får du som en ekstra bonus 
tilsendt hele årgang !*+! pr. mail: Legepladsen nr. +(#, i alt 
$- sider med masser af relevante artikler inden for emnerne 
overflader, bevægelse, bæredygtighed, pædagogik og udeliv.
Pris pr. år
Virksomheder, kommuner, institutioner, skoler, foreninger/
landsorganisationer m.fl.: #-* kr. 
Personlige medlemmer: !** kr., Studerende: +** kr.  
Abonnement: ’Legepladsen’ uden medlemskab: !#* kr. årligt.
Indmeldelse: 
Via netbank, hvor du indtaster dit navn, adresse, tlf.nr., 
mail(adresse og evt. EAN(nr. samtidig med din indmeldelse/
dit abonnement via Danske Bank registreringsnummer +""+ ) 
kontonummer #+#**$*.

Ledige, som mister dagpengene, fordi deres ret til dag(
penge udløber mellem ,*. december !*+! og ,*. juni !*+,, 
kan komme på en særlig uddannelsesydelse. Ordningen 
skal sikre, at ledige, der har opbrugt dagpengeretten, 
får et sammenhængende kompetenceløft på op til seks 
måneders uddannelse. Ydelsen minder på mange måder 
om kontanthjælp, men med den væsentlige forskel, at den 
ikke er a.ængig af formueforhold og ægtefælles indtæg(
ter. Ydelsen er +,.--# kr. pr. måned før skat for forsørgere 
og +*.#+, kr. før skat for ikke forsørgere. 
Hvem kan søge om uddannelsesydelse? 
Du kan søge om uddannelsesydelse, hvis du i perioden ,*. 
december !*+! til ,*. juni !*+, har opbrugt din dagpenge(
ret. Du er omfattet af ordningen fra det tidspunkt, hvor 
din dagpengeret er opbrugt og seks måneder frem. 
Læs meget mere om uddannelsesydelsen på a!
kassens hjemmeside: bupl.dk/a!kassen "se under 
’Uddannelsesydelse’#.

SUNDHED

Hver '. dansker ryger
Hvis dit nytårsfortsæt har været at holde op med at ryge, og at det 
er lykkedes, tilhører du nu et meget stort flertal af befolkningen. 
Blandt danskere i alderen +" år og opefter ryger +- procent hver dag. 
Derudover ryger $ procent af kvinderne og " procent af mændene af 
og til. Det vil sige, at !,(!# procent af de voksne danskere ryger mere 
eller mindre. Andelen af rygere i befolkningen har været støt faldende, 
siden man i +/"*’erne blev klar over, at rygning fremkalder kræft og 
andre sygdomme. 
Hvis du ønsker at holde op med at ryge, men ikke er kommet i gang 
lige efter nytårsfesten, kan du søge hjælp masser af steder på nettet. 
Prøv for eksempel stoplinien.dk, som er udviklet som et led i Sund(
hedsstyrelsens indsats for at informere om rygning og rygestop ) 
samt for at motivere og hjælpe rygere til at holde op med at ryge.

Stop mobning
På de o%entligt ansattes særlige 
arbejdsmiljøhjemmeside er der et 
særligt tema om at forebygge mob(
ning. Her findes masser af nyttige 
informationer til både ledere, kol(
leger, arbejdsmiljørepræsentanter 
og tillidsfolk. Her er for eksempel +* 
gode råd om, hvordan den mobbede 
selv kan tackle situationen:
#.   Stol på, hvad du selv oplever og 

mærker. Vær opmærksom på, 
hvad der sker med dig fysisk og 
psykisk. Bliver du i tvivl om det 
virkelig kan være rigtigt, så skriv 
dine oplevelser ned.

$.   Tal med mennesker du stoler 
på.  Lad flere være med til at 
bedømme situationen.

(.   Reager hurtigt, når du oplever 
mobning. Sig fra over for mob!
beren, gerne når der er kolleger 
til stede. Det kræver mod og 
styrke, så du skal ikke vente, til 
det for alvor er gået ud over dit 
helbred og humør.

).   Bliv ved med at se dine venner, 
dyrke dine fritidsinteresser osv.

'.   Hold modet oppe. Foretag dig 
noget, der gør dig i godt humør.

*.   Hold dig sund og rask. Husk mo!
tion og sund kost. Er du fysisk i 
god form, er du også sværere at 
ramme psykisk.

%.   Hvis du oplever at blive holdt 
udenfor, må du selv være op!
søgende, også selvom det kan 
være svært.

+.   Søg støtte og opbakning hos 
din tillidsrepræsentant, arbejds!
miljørepræsentant, din leder 
og/eller hos venner og kolleger.

,.   Vær opmærksom på dit helbred. 
Søg læge, hvis du mærker pro!
blemer med dit helbred.

#&. Hvis intet hjælper, skal du over!
veje, om dette er arbejdsplad!
sen, du vil bruge dit liv på.

Kilde: arbejdsmiljoweb.dk !se temaet ’mobning’".
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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. 
Udtrækkeligt  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. Rum-
indhold 13 liter. PVC-fri. 
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NY FORSKNING

Hov, hvor er pædagogerne?
Sådan tænkte Anette 

Boye Koch, lektor ved VIA 
University College, pæda!
goguddannelsen Jydsk, da 

hun gennemgik de fotos, børn havde taget 
af det, der gør dem glade.

I forbindelse med ph.d.!a"andlingen ’Når 
børn trives i børnehaven’ brugte hun billeder!
ne til at snakke med børnene om deres trivsel. 
Pludselig gik det op for hende, at pædagogerne 
glimrede ved deres fravær. Det var helt andre 
ting, børnene havde taget billeder af.

De tog billeder af deres legesteder eller ’hem!
melige steder’ og endda ’farlige steder’, altså 
de steder, hvor de selv leger med ven nerne. 
Ofte var det steder, som pædagogerne ikke 
havde tænkt på som gode legesteder. Det var 
for eksempel en træstub, hvor børnene sagde, 
at de lavede mad, eller skovtursbordene, hvor 
en pige kunne lide at lege dyrehospital. 
#Børn udpeger steder, hvor de har leget 

en god leg sammen med vennerne. Når jeg 
spurgte børnene, havde pædagogerne ikke be!
tydning for aktive, positive glædes oplevelser 
i hverdagen,$ forklarer hun. 

Anette Boye Koch mener, at pædagogernes 
fravær i børns egne billeder på trivsel kan 
betyde mange forskellige ting. Måske skal de 
koncentrere sig om pædagogiske aktiviteter, 
der tilfredsstiller andre behov, og om de børn, 
der mistrives.
#Pædagogerne skal måske også være mere 

bevidste om, at der foregår noget andet neden!
under og ved siden af det, de tilbyder børnene. 

Der er så meget fokus på pædagogens rolle og 
mindre fokus på børnerelationerne. Pæda!
gogerne kunne have mere fokus på børns 
indbyrdes relationer for at finde ud af, hvad 
der gør, at børn trives,$ siger hun.

STOF TIL EFTERTANKE. Anette Boye Koch 
er ikke meget for at være for bombastisk med 
sine forskningsresultater. Hun vil gerne have, 
at de opfattes som stof til eftertanke. 
#Jeg hævder ikke, at det er sådan, som 

jeg har set det, i alle daginstitutioner i hele 
Danmark. Men de beskrivelser, jeg har, kan 
måske få pædagogerne til at reflektere over 
deres egen rolle i børns trivsel,$ siger hun. 

Anette Boye Koch foreslår blandt andet, at 
pædagogerne tænker over, hvilke værdier de 
har, og om de passer med den omsiggribende 
læringsdiskurs. 
#Pædagoger har værdier om glade, trygge 

børn, der er i trivsel. Så det er måske med de 
værdier, de skal være synlige. De kan fortælle 
om, hvad børn lærer i børnefællesskaber og 
i den leg, de har på deres ’hemmelige’ eller 
fortrukne steder,$ siger hun.

LIVET I UNDERGRUNDEN. Anette Boye Koch 
tolker børnenes billeder som, at de trives i 
det, hun kalder ’undergrundslivet’. 

Det er der, hvor de bliver glade af at ’balan!
cere på kanten’. For ved siden af de mange 
aktiviteter, som pæda gogerne sætter i gang, 
udfordrer børnene sig selv og hinanden med, 
hvad de må og ikke må, hvad de kan og ikke 
kan. De prøver sig selv af i forhold til forvent!

ninger og krav, og de gør det sammen med 
de andre børn. 
#Det er en efterspurgt kompetence blandt 

børnene at kunne balancere på den kant, 
hvor man både gør, som man skal, men også 
udfordrer krav og forventninger. Derfor skal 
pædagogerne måske i højere grad give børn 
rum til at være lidt frække, for det er med til 
at give point i børnefællesskabet og etablere 
en social identitet,$ siger hun.

I undergrundslivet prøver børn at opnå kon!
trol i forhold til de voksne. Det kan være, at 
de sætter sig op mod de voksne ved at kravle 
op på rutsjebanen, selvom den er spærret af 
med røde bånd, fordi den skal repareres. 
#Børnene sagde til mig, at de bliver glade, 

hvis de gør noget, som de ved, de ikke må, og 
så tør gøre alligevel. De afprøver hele tiden, 
hvor de kan have sig selv, og er meget kreative 
i forsøget på at have kontrol. Vil de ikke være 
med til noget, finder de en måde at undgå det 
på. Lykkes det, får de en oplevelse af, at de har 
styr på det. Og det trives de med,$ siger hun. 

Trivsel er således meget mere kompleks for 
børnene end for pædagogerne, mener Anette 
Boye Koch. For de skal både forholde sig til 
pædagogernes ideal om det afstemte, glade 
barn og sørge for ikke at blive ekskluderet 
af det fællesskab, som de voksne råder over. 
Samtidig skal børnene være aktive i det under!
grundsliv, hvor andre ting giver status og er 
vigtige.

TAG BILLEDERNE. Anette Boye Koch mener, 
at vil pædagoger vide mere om børns trivsel, 

Pædagoger er statister 
i børns trivsel
Pædagogerne står ikke på listen over det, der gør børn glade. Børns trivsel påvirkes mere 
af hemmelige steder, lyset i træets blade og legevennerne. I hvert fald når de selv skal sige 
det. Og hvad kan pædagogerne så lære af det? En ny ph.d.!a"andling kommer med bud.
Af Vibeke Bye Jensen, vbj@bupl.dk / Foto: Jens Hasse
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NÅR BØRN TRIVES I BØRNEHAVEN 
Anette Boye Koch har i forbindelse 
med ph.d.!a"andlingen ’Når børn 
trives i børnehaven’, som hun i 
december #$%# har forsvaret med 
succes, foretaget etnografiske 
observationer gennem to måneder 
i en børnehave i en større dansk 
provinsby. Studiet kombinerer der!
udover interview med pædagoger og 
interview med børn med af afsæt i fo!
tografier, børnene selv har taget. Der 
er også gennemført en spørgeske!
maundersøgelse af de &!årige børns 
trivsel i '( børnehaver. Projektet er 
støttet af BUPL.
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kan de ligesom hende bede børnene tage fotos 
af det, der gør dem glade, og snakke med dem 
om billederne. 

Ud over fraværet af pædagoger var det slåen!
de, at de voksne, som blev fotograferet af bør!
nene, var en mandlig pædagogmed hjælper, 
som legede og %ollede på børne præmisser, 
og en musikpædagog, som kun kom en time 
hver &'. dag.
#Hvis pædagogerne kigger på, hvad de pæ!

dagogmedhjælpere kan, og som gør børnene 
glade, vil de blive klogere på deres egen be!
tydning for trivsel. Det vil jeg meget gerne 
forske videre i,$ siger hun. 

Til Anette Boye Kochs store overraskelse 
tog børnene også billeder af hverdagsæstetik: 
Fodspor, der var stampet i sandet på en be!
stemt måde, eller lyset, som stod ind mellem 
bladene på et træ. Naturen er meget synlig 
på billederne. 
#Som voksen genkendte jeg ikke motiverne 

som æstetiske i første omgang. Men da børne!
ne for eksempel sagde om et helt almindeligt 
bord: ’Åh, det er et guldcafébord’, og det gør 
mig glad’, forstod jeg det bedre,$ siger hun.

GLADE BØRN TRIVES. Ifølge dagtilbuds!
loven har pædagoger ansvaret for børns triv!
sel. Og pædagogerne lægger selv stor vægt på 
trivsel, ligesom samfundet som sådan også 
gør. Ofte er trivsel dog et appendiks til andre 
ting ( læring og trivsel, sundhed og trivsel 
( og ingen har givet bud på, hvordan man 
bidrager til helt almindelige børns trivsel, 
vurderer Anette Boye Koch.
#Pædagoger ved meget om mistrivsel, og der 

ender talen, når den handler om trivselsbe!
grebet. Jeg valgte at kigge på normale, sunde 

børns i trivsel i helt almindelige daginsti!
tutioner. For har vi en beskrivelse af, hvad 
trivsel er i en daginstitution, så ved vi, hvad 
vi skal stræbe efter, også for de børn, som 
ikke trives,$ siger hun. 

Trivsel er et hverdagsbegreb for pæda!
gogerne og en del af deres ’tavse viden’, mener 
Anette Boye Koch. Derfor har hun også spurgt 
pædagogerne om, hvad et barn, der trives, er 
for dem, og hvordan de arbejder med trivsel. 

Pædagogerne peger først og fremmest på 
børns glæde som udtryk for trivsel. 
#Det glade barn står med flammeskrift i alle 

interviewene. Det går pædagogerne virkelig 
op i. Jeg tror, det er et særkende for Danmark, 
at vi mener, at børn trives, hvis de er glade,$ 
siger hun.

PÆDAGOGER SER TRIVSEL. Det gik igen 
i pædagogernes svar, at de ’ser’ trivsel. Alle 
pædagogerne sagde til Anette Boye Koch, at 
de aflæser børns kropslige signaler ( når de 
kommer glade om morgenen, når de hopper 
eller hujer, eller når de tonser derudad.
#Pædagoger ’ser’ børns trivsel med ’det 

kropslige øje’. De fornemmer og bruger deres 
erfaring. Derfor bliver det ikke en kognitiv 
handling at arbejde med børns trivsel, men en 
kropslig kompetence at vide, om børn trives 
eller ej. Det er også grunden til, at pæda goger 
har svært ved at sætte ord på, hvordan de 
handler i forhold til børns trivsel,$ siger hun.

Debatten lige nu handler om ’being’ eller 
’becomming’, og her dukker spørgsmålet om 
trivsel op. Trivsel er i høj grad ’being’ ( at have 
gode oplevelser i nuet, vækst og udvikling, 
mener Anette Boye Koch.
#Pædagogers force er at arbejde kropsligt, 

påvirke habitus og udvikle social kapital. 
Derfor skal de måske koncentrere sig om at 
bidrage til, at børn bliver til ’nogen’ i stedet 
for at blive til ’noget’,$ siger hun.  

UNDERSØGELSEN OM BØRNS TRIVSEL
Pædagoger anvender primært deres ’kropslige 
øje’ til at indfange tegn på glæde og trivsel.
Ved at bruge særlige ’se!teknikker’ ved pæda!
goger, at børn er i trivsel.

!
stemte barn’.

!
men med deres venner, leger, etablerer 
identitet og har æstetiske oplevelser.

!
tive trivselsprojekt. Når børn tager billeder 
af det, som gør dem glade, tager de kun få 
billeder af de voksne i børnehaven. Glæde er 
primært børnenes eget projekt.

opposition til de voksne.

under de voksenstyrede aktiviteter.
!

gere i egne aktiviteter under aktiviteten.
!

cere mellem de voksnes forventninger og 
børnefællesskabet.

tæt forbundet med det fællesskab, som de 
voksne sætter rammerne for.

hjælpe de børn, som ikke kan selv.

trivsel.

DET GØR BØRN GLADE
Børn på fem år har taget billeder af det, der gør dem glade i børnehaven, i forbindelse med lektor 
Anette Boye Kochs forskning. Se de overraskende motiver, og læs børnenes egne forklaringer.

PRINSESSEFØLELSEN

Sofie: )Jeg føler, at jeg er en lille prinsesse, der 
er blevet fanget af dragen.*

GRÆNSEN

Mathias: )Jeg kan klatre i det, helt op i toppen. 
Indtil de små grene begynder at bøje.*

MIN BEDSTE VEN

Mathias: )Fordi Markus er min bedste ven.*

FARVEN

Jeppe: )Jeg synes bare, at den +den røde brand!
!

farve, den har på.*

$&

DET FARLIGE

Egon: )Fordi jeg altså kan kravle helt derop.*

DEN BEDSTE LEG

Freja: )Det er, fordi jeg rigtig godt kan lide at 
lege dyrlæge med mine bedste venner.*

DET FORBUDTE

Anonymt barn: )Rutsjebanen er spærret, men børnene, de klatrer bare op. Og så rutsjer vi bare ned alligevel, inden en voksen kommer, for hvis de voksne kommer, så får vi ballade.*

NATUREN

Emil: )Jeg kan bare godt lide de der erantis.*

AT LEGE SAMMEN

Sofie: )Jeg bliver glad ved at se på de andre 

børn, hvis de leger, hvis jeg er den eneste, der 

måtte være indenfor, hvis jeg blev syg, hvis jeg 

var i børnehaven. Så kigger jeg ud på dem og 

kigger, at jeg også leger.*

NY FORSKNING

  Læs mere om forskningen på  
bupl.dk/forskning

,VANDET
Anette Boye Koch: )Jeg har et særligt glædesfyldt 
forhold til vand i bevægelse. Jeg bliver glad ved selv 
at bevæge mig i og på vand. Jeg bliver glad af at 
betragte og sanse vand i bevægelse: bølger, strøm!

bevægelse giver mig meditativ ro og veltilpashed.*



BØRN&UNGE | NR. 01 | 10. januar 2013 $$$!

FAGBØGER
Hverken BUPL eller Børn&Unge forhandler disse bøger.

Af Vibeke Bye Jensen

’Når det er mennesker, der er arbejdsopgavens centrum, stilles der særlige krav til 
medarbejdere, samarbejde, organisering og ledelse. Forfatterne trækker på deres 
kombinerede erfaringer som henholdsvis organisationspsykolog og forstander, og 
de forstår organisationer som opgaveløsende systemer, hvori der er bevidste og 
ubevidste dynamiske processer på spil i og mellem mennesker. Bogen er skrevet 
til mellemlederen, der har ansvaret for arbejdets daglige udførelse, og som er i tæt 
kontakt med både de mennesker, der er i centrum for opgaven, og de mennesker, 
der er på arbejde. 

Ledelse af mennesker, 
der arbejder med men!
nesker’ af Birgitte  
Bonnerup og Thor 
Simony. Hans Reitzels 
Forlag, "#$ sider, vejl. 
pris $%& kroner. 

’Hvordan kan skrivning indgå i børnehaven på en legende måde? Og hvorfor skal 
det lille barn inviteres til at udforske og kommunikere via skriftsproget? Det argu'
menterer forskere og erfarne praktikere for i denne bog, ligesom de kommer med 
forslag til, hvordan det kan ske i den pædagogiske praksis i børnehaven. I nogle 
kapitler skrives der om, hvordan skriftsproget indgår som et naturligt element i 
børns lege og i den pædagogiske praksis, i andre opfordres børn og voksne til at 
’smage’ på ordene og opdage skrivekunstens elementer, mens andre viser, hvordan 
det lille barn oplever glæde og tryghed gennem brug af skriftsproget. Undervejs 
trækkes tråde til sprogvurderinger og pædagogiske læreplaner. 

Skrivelyst i børnehaven’ 
af Sigrid Madsbjerg 
og Kirsten Friis 'red.(. 
Dansk Psykologisk For!
lag, $$& sider, vejl. pris 
$#& kroner. 

Før var fankultur ( det at lege med og digte videre på populærkulturelle fænome'
ner, som for eksempel ’Twilight’ ( for nørder og fans af boy bands. Nu er det en 
mainstream kultur med mange udtryk. Fanfiktion er den hurtigst voksende litte'
rære genre i dag. Bogen sætter fænomenet ind i en pædagogisk sammenhæng og 
diskuterer de pædagogiske muligheder og dilemmaer. Bogen beskriver også den 
sociale netværks'bestseller med hovedvægten på ’Twilight’ og ’Hunger Games’. 
Desuden behandler den fanfiktionsgenrens betydning for unges identitetsdan'
nelse og hverdagskultur, samt fanforskningens historie og begreber. 

’Fankultur og fanfiktion’ 
af Anne Petersen. Via 
Systime, ")% sider, vejl. 
pris "*# kroner.

’Pjecen giver en let introduktion til babytegn, som kan lette kommunikationen 
med de små børn i en periode, hvor de forstår, hvad der siges, men ikke selv formår 
at svare med ord. Al forskning viser, at tegnene kan være med til at fremme bar'
nets sprogudvikling og ikke mindst knytte endnu tættere bånd til barnet. Pjecen 
giver en introduktion til baby' og børnetegn samt tegninger af #! tegn. Forfat'
teren har undervist mange pædagoger i babytegn. Hun mener, at også de ældre 
børn har glæde af tegnene, og at de mindsker og )erner konflikter, bid og slag. 

’Baby! og børnetegn’ 
af Vibeke Manniche. 
Udgivet på LIVA 
'www.livakurser.dk(. 
Pjeceform, "+ sider, 
vejl. pris *) kroner.

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
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Pædagoger er dygtige til at arbejde med 
rim og remser, så børnene kan begå 
sig i skolen, når den tid kommer. Men 

børn i !. klasse skal ikke kun kunne koor"
dinere mundens bevægelser så præcist, at 
de kan udtale alle lydforbindelser. Håndens 
funktion skal også være så varieret, flek"
sibel og automatiseret, at den kan holde på 
en blyant. Og her kan børnehaverne gøre 
det en tand bedre, mener lektor Annie Hjort  
Pedersen, som underviser i skrivning på 
lærer uddannelsen i Hjørring.

#Jeg ser et stort skred i den måde, børn hol"
der blyanten på. Når børn først har tilegnet 
sig et forkert greb, er det svært at rette op på. 
Det betyder, at mange får ondt i fingre, arm, 
skulder og nakke, når de skriver i hånden,$ 
siger Annie Hjort Pedersen.

Hun er forfatter til flere lærebøger om hånd"
skrivning i skolen og ser konsekvenserne af 
dårlige skrivegreb hos mange af sine stude"
rende.

#Mange flere end for %! år siden bruger hele 
armen, når de skriver. I stedet for at lade 

finger musklerne arbejde dynamisk holder 
de krampagtigt på blyanten, og så kommer 
der ikke ilt ud i fingrene, og a&aldssto&erne 
bliver ikke transporteret væk,$ siger hun.

Det er en modningsproces at lære at holde 
rigtigt på en blyant, men pædagogerne kan 
støtte barnets udvikling undervejs.

#Man skal ikke bede børn om at gøre noget, 
de ikke helt magter. Derfor er det svært for 
pædagoger at rette på små børns skrivegreb. 
Men de skal holde øje med, hvordan skrive"
grebet udvikler sig hos det enkelte barn, og 
om nødvendigt sætte ind med lege og aktivi"
teter, der stimulerer og udvikler finmotorik"
ken,$ siger Annie Hjort Pedersen.

Selvom børn ikke skal skrive ret længe ad 
gangen i børnehaven, er det vigtigt, at de får 
stillet de rigtige skriveredskaber til rådighed,

#Små børn skal ikke sidde med tynde bly"
anter. De skal skrive og tegne med tykke 
redskaber, der passer til deres motorik. Det 
gælder også i de første skoleår,$ siger Annie 
Hjort Pedersen.  

guide
Lær børn at holde 
rigtigt på blyanten

Børn skal lære at holde rigtigt på en blyant. Ellers får de 
ondt i fingre, arm, skulder og nakke. Forarbejdet begynder 
med skrivelege og tykke skriveredskaber i børnehaven.
Af Henrik Stanek, b&u@bupl.dk /Foto: Jens Hasse

!Man har erklæret håndskriften for 
snarlig død gennem !"#$% år, men 

den findes stadig. Ingen anden teknologi 
er så smart til at sætte mærker på et 
stykke papir som hånden. Derfor egner 
den sig perfekt til huskesedler, hurtige 
dagsordener, idéudvikling og noter i 
margen af en tekst. 

Med håndskriften gør man sig også 
fri af strøm, så man kan skrive hvor som 
helst.

Håndsskriften er vigtig for indlærin#
gen. At forme bogstaver og ord i hånden 

sætter spor i hjernen, og det hjælper 
eleven til at kunne huske ordene. 

Det styrker evnen til at fordybe sig, 
når man skriver i hånden, fordi man først 
må tænke over, hvad man vil skrive, og 
derefter formulere sætningerne.

Man sætter et personligt præg på pa#
piret med sin håndskrift. Barack Obama 
skrev således i hånden, da han udtrykte 
sine varmeste følelser for det norske folk 
efter katastrofen på Utøya. 
Kilde: Annie Hjort Pedersen.

skal vi lære håndskrift
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 Kilde: Annie Hjort Pedersen.

skrivelege Sådan 
!.  Små børn skal ikke skrive med tynde bly#

anter. De har langt nemmere ved at holde 
på tykke blyanter, farver og tusser.

".  En rund blyant er svær at holde på, fordi 
fingrene glider nedad. Stabilo laver en 
blyant med små kløfter i, som sikrer, at 
fingrene placeres naturligt. Der er små 
fordybninger hele vejen op ad blyanten, 
så man kan blive ved at bruge den, selvom 
man spidser den. Blyanten findes både til 
højre# og venstrehåndede.

#.  En trekantet blyant med små dupper fra 
Faber#Castell sikrer også et fast greb. Bly#
anten findes både i en almindelig udgave 
til voksne og en tykkere til børn. Der er 
også trekantede farveblyanter og tusser.

$.  Blyet må ikke være for hårdt, for så skal 
barnehånden trykke kraftigt for at få 
det til at smitte af. Det er bedst at bruge 
medium bly til små børn.

%.  Farver og tusser skal også have en facon, 
der støtter det ergonomisk rigtige skrive#
greb.

&.  Hvis der sidder en tung figur &til pynt fx' 
på toppen af en lang blyant, holder barnet 
anspændt på blyanten og har svært ved at 
styre den.

 Kilde: Annie Hjort Pedersen.

skal blyanten være

Håndgreb fra baby til voksen

 Efterhånden holder det tre# til fireårige 
barn blyanten mellem tommel# og 

pegefinger, mens de tre andre fingre ligger 
bøjet ind bagved. Det kaldes tommelkløft#
greb, fordi blyanten ligger i kløften mellem 
tommel# og pegefinger. Til at begynde med 
holder barnet højt på blyanten, men i fire# til 
femårsalderen dukker det lave tommelkløft#
greb op, hvor barnet holder blyanten tæt 
ved spidsen. Her kommer hånd og underarm 
uvilkårligt til at hvile på bordet. 

I fem# til seksårsalderen bliver fingrene 
stærkere og længere, og barnet ud#

vikler det halvsupinerede greb, som voksne 
bruger, og som gør det muligt at variere 
fingrenes bevægelser. På en trekantet blyant 
vil fingrene være placeret sådan, at pege# og 
tommelfinger befinder sig på hver sin flade 
med en lille passage imellem de to fingre, så 
blyanten hviler på pegefingerens grundled 
ved hånden. Langefingeren placeres på den 
trekantede blyants sidste flade cirka to cen#
timeter fra spidsen, så spidserne på de tre 
skrivefingre ligger omtrent ud fra hinanden. 
Ring# og lillefinger bøjes let ind under hån#
den og støtter håndens stilling. 

 De fleste seks# til syvårige holder bly#
anten med et halvsupineret greb, og 

der dukker ingen nye greb op. Men de skal 
fortsat tegne og skrive for at stabilisere de 
nye bevægelser. De bør ikke holde blyanten 
fastere, end at man kan snuppe den ud af 
hånden, for så bruger de kun de små muskler 
inde i hånden, mens et hårdt greb også ind#
drager bøjemusklerne i underarmen.

Pædagoger hjælper skrive#
grebet på vej ved at stille de 
rigtige redskaber til rådig#
hed. Her spiller både stør#
relse, form og bly en rolle.

Selvom børn gennemsnitligt bruger håndbevægelserne på de angivne alderstrin, er der 
variationer a(ængig af øvelse og vane. Det er for eksempel ikke sjældent, at to# til treårige, som er 
vant til at bruge tegneredskaber, jonglerer med samtlige håndstillinger, fra de er et til fem til seks år.

MOTORISKE KRAV TIL SKRIVNING
  Vi skal uden at tænke over det kunne 
sidde stabilt på en stol, så vores 
energi frigives til selve skriveproces#
sen.
De to kropshalvdele skal samarbej#
de, så den ene hånd kan skrive, mens 
den anden hjælper ved at holde og 
justere papiret. 

  Øjenbevægelserne skal smidigt 
guide hånden under skrivning. 

  Skrivebevægelserne skal på sigt 
foregå i fingre og ikke i skulder og 
albue. 

  Vi skal kunne manipulere skrive#
redskabet med tommel#, pege# og 
langfinger, mens ring# og lillefinger 
stabiliserer grebet ind mod de andre 
fingre og mod bordet. 

  Vi skal kunne finjustere grebet un#
dervejs ved at manipulere blyanten 
på plads med fingerbevægelser. Vi 
skal kunne vende blyanten i hånden 
og eventuelt trykke en stift ud på 
stiftblyanten.
  Vi skal kunne graduere, hvor mange 
kræfter vi bruger, når vi for eksempel 
bruger en hård blyant eller en blød 
tus. 
  Vi skal kunne udføre rytmiske se#
kvensbevægelser, når vi skal lære at 
skrive sammenhængende skrift.
  Hukommelse for den ’kinetiske me#
lodi’ danner grundlaget for udform#
ningen af bogstaver og ord. Det er, 
som om det er fingrene, der husker.

Kilde: Susanne Knudsen, børneergoterapeut,  
Jammerbugt Kommune.
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 Når børn på et til to år begynder at 
tegne kruseduller, holder de midt på 

blyanten med en knyttet hånd med tom#
melfingeren opad, eller også griber de over 
blyantens top med alle fingre, så tommelfin#
geren vender nedad. Det hedder henholds#
vis tværgreb og topgreb. I begge tilfælde 
bevæger barnet først og fremmest blyanten 
ved hjælp af arm og skulder.

 To# til treårige placerer fire fingre over 
blyanten og tommelfingeren under og 

ofte med en lidt strakt pegefinger ned over 
blyanten. Dermed begynder de at støtte 
håndens bevægelser med pegefingeren, 
men hånd og underarm hviler stadig ikke på 
bordet.

 Børn på tre til fire år har ofte et finger#
spidsgreb, også kaldet penselgreb. De 

holder på blyanten, som når man maler. Det 
vil sige med fire fingre over blyanten og tom#
melfingeren under. De tegner stadig med 
hele armen.

 Man ser ofte et fingerspidsgreb, hvor 
den tre# til fireårige tager ved blyan#

ten med tommel# og pegefinger og sætter 
de tre andre fingre under pegefingeren, så 
håndryggen nærmest vender lodret. Dermed 
styrer barnet med pege# og tommelfinger, 
men hviler stadig ikke armen på bordet.

!%

Kilder: Annie Hjort Pedersen samt bøgerne 
’Bevægeomsorg’ af Birte Servais Bentsen og 
’Bevægelse og udvikling’ af Lise Ahlmann.

Foto: Jens Hasse
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BØRNEBØGER
Hverken BUPL eller Børn&Unge forhandler disse bøger.

Af Trine Vinther Larsen
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Om venner og uvenner
’Uden dig’, tekst og illustrationer af Geneviève 
Côté. Forlaget Arvids, !" sider, vejl. pris #$% 
kroner. !&' år.
Kanin og Gris er de bedste venner. Fint, så leger de 
da bare hver for sig. Kanin læser en bog, klæder sig 
ud og maler et billede. Gris bager kager og spiller 
trompet. Alt sammen noget de kan gøre hver for sig. 
Men de finder alligevel hurtigt ud af, at det er sjo$
vere at lege sammen, og at der skal to til, hvis man 
vil bygge en flyvemaskine eller køre i legevognen. 
I serien om Kanin og Gris er også udkommet bogen 
’Mig og dig’.

Valdemar lærer om genbrug
’Uhyret i søen’, tekst og illustrationer af Geneviève Côté. Forla&
get Arvids, !" sider, vejl. pris #$% kroner. !&' år.
Valdemar køber hele tiden nye ting og smider de gamle i søen. En 
trompet, en stol, en tepotte. Bare de er blevet lidt gamle. Men en dag, 
da han er på fisketur på søen, fanger han et kæmpe uhyre. Valdemar er 
skrækslagen, men vennerne kan ikke få øje på noget uhyre. Det er en 
kæmpe skat af alle hans ting, og Valdemar bliver nu meget flov. Men 
han lærer også, at gamle ting nemt kan bruges til at lave nye. En herlig 
lille bog om at gå fra forbrugerisme til økologi.

Radiobiler er da på dyrskuepladsen!
’Kan du gætte hvor jeg er?’, tekst og illustrationer af Inger Tobiasen. 
Forlaget Klematis, "( sider, vejl. pris ")* kroner. !&' år.
Her er bogen, der både inviterer til gætteleg og til sprogtræning. På bogens 
højresider vises nogle ting, som alle har den fællesnævner, at de findes på et 
bestemt sted. Børnene skal så gætte, hvor det er, og stedet vises på næste 
side. På den måde kommer børnene igennem bogen på en sproglig og billed$
rig rejse på stranden, til dyrskue, på legepladsen, på biblioteket, i svømme$
hallen, på fodboldbanen, i Tivoli, på camping, på havnen og på museum. Alle 
de steder, børn kender fra hverdage og turdage.

Elefanten Ollie finder vej
’Først skal jeg til højre, så skal jeg til venstre …?’, tekst af Ulrik T. Skafte og illustrationer af Ulrik T. 
Skafte og Gunhild Rød. Forlaget Turbine, !" sider, vejl. pris "!$ kroner. Fra ( år.
Den lille elefantunge Ollie skal gå alene gennem byen for at besøge sin farfar. Ollies mor fortæller ham, at 
han skal dreje til venstre oppe ved supermarkedet! Men hvad er nu højre, og hvad er nu venstre? Det lærer 
både Ollie og børnene, som læser med, når Ollie finder frem til farfar. Bogen har et dejligt stort format og et 
fint bykort, så læserne hele tiden har overblik over, hvor i byen Ollie er. Der er også mange øvelser undervejs, 
og husk at tegne et stort V på børnenes venstre hånd og et stort H på deres højre, mens I læser bogen med 
dem. Så skal de nok få styr på forskellen.

Et højtflyvende ønske
’Lille lort’ af Tina 
Sakura Bestle og il&
lustrationer af Anna 
Jacobina Jacobsen. 
Forlaget Alfa, !" sider, 
vejl. pris "(% kroner. 
Fra ( år.
Henry er bare en lille 
lort. Det siger Gregers 
og de andre store 
drenge i hvert fald tit. 
Henrys højeste ønske 
er at kunne flyve med 
mægtige vinger hen 
over byen. Men det kan 
børn da ikke, og ønsker 
kan heller ikke altid gå 
i opfyldelse. Men en 
dag kommer Kropskon$
gen på besøg i skolen, 
og han kan ændre på 
børnenes prutter. Måske 
kan han også lave Hen$
rys krop om, så han får 
vinger.

Pølse, prut og bæ
’Pølsebæ’, tekst og illustrationer af Stephanie Blake. ABC Forlag, 
!' sider, vejl. pris "!* kroner. #&( år.
’Pruttemand’ og ’lorte lorte’ er kendt sprogbrug i børnehaven. Og 
bogen om kaninen Simon, som kun kan sige ’Pølsebæ’, vil helt sikkert 
vække smil og latter hos mange både vuggestue$ og børnehavebørn. 
Ikke mindst da kaninen bliver spist af en ulv, som så kommer hjem til 
konen og siger, ikke ’hej’, men ’pølsebæ’. Kaninen bliver forresten red$
det ud af ulvens mave igen, og tænk sig, derinde har han lært at sige 
alt muligt høfligt % men også ’prut’.
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TEGNESERIE

Den fri leg under hårdt pres
I Børn&Unge nr. )' kunne man læse om BUPL’s 
kongres. Jeg læste med interesse udtalelser 
om, at pædagoger skal være endnu mere 
synlige og stå frem og fortælle, hvad de kan. 
Jeg læste om at stå fast på værdier, vi som pæ$
dagoger har, om inddragelse i fællesskaber, 
dannelse og udvikling af børn. Og ikke mindst 
om, at pædagoger skal kunne formidle, at 
fri leg også har et formål, og at legen har en 
vigtig betydning for børns udvikling. 

Alt det kan jeg som pædagog og leder gen$
nem mange år kun være enig i.

Men der manglede alligevel noget. Jeg spej$
dede forgæves rundt i bladet blandt mange 
udtalelser fra kongressen. Ikke én nævnte 
SFO’ernes og fritidshjemmenes betydning for 
børnenes rigtige fri leg. Og det selvom disse 
institutioner er eksperterne i den fri leg, og 
dens betydning for børnenes sociale udvik$
ling.

I SFO’er og fritidshjem har børn i årtier lært 
at forvalte deres fritid i fællesskaber på tværs 
af alder, køn, etnisk baggrund mv. 

Børnene har her mødt en bred vifte af tilbud 
og muligheder, som dygtige pædagoger har 
stillet op med. Samtidig har der været rum 
til, at børnene selv har kunnet bruge deres 
fri fantasi uden tidsrammer eller tvang om 
deltagelse.

Frivilligheden og muligheden for at kunne 
bestemme over egen fritid i samspillet med 
andre er en af grundpillerne i den sociale og 
demokratiske opdragelse i fritidsinstitutio$
nerne.

Denne mulighed for at været hovedaktø$
ren i en del af eget liv er en stor og lærerig 
oplevelse for børnene. Skal det være systuen, 
træværkstedet, udesport eller bålpladsen i 
dag? Eller skal det være en ren afslapningsdag 
med te, Uno spil og hyggesnak i sofaen?

Langt de fleste børn er nysgerrige på livet 
og kommer på eget initiativ rundt til mange 
kreative værksteder og spændende oplevelser 
i løbet af et år. Og hvis enkelte børn altid gør 
det samme, kan pædagogiske voksne skubbe 
dem nænsomt i en anden retning.

Tiden er en afgørende faktor for den gode 
fritid. Der skal være tid til at tage på vilde 

drengeture med sværdkamp og hulebyggeri 
i den nærliggende skov, til sportskampe i 
hockey og bordtennis mod andre institutioner 
og til at tænde bål og lave indianersuppe. Det 
kan ikke nås, hvis indskolingsbørnene først 
har fri fra skole ved '&$'*$tiden.

Og hvor mange forældre vil betale for at 
have barnet i SFO eller fritidshjem i få timer 
om dagen? Det vil måske være et meget mini$
meret tilbud med begrænsede pædagogiske 
og aktivitetsmæssige muligheder.

Klokken er fem minutter i tolv, hvis bør$
nenes hele dag og fritid fortsat skal have en 
ramme at trives i. Hvis man skal give flere 
timer i skolen, så gem timerne, til børnene er 
blevet lidt ældre og lad indskolingen gå fri 

)($)* timers skole på en uge er mere end 
rigelig tid til at være under styring for de små 
poder. Den fri leg vil ikke være fri mellem kl. 
'(.)* og ''.!* mandag formiddag eller mellem 
kl. '!.'( og '!.&* tirsdag eftermiddag. 

Skolen er vigtig for børnenes fremtid, men 
det er fritiden bestemt også. Så BUPL, foræl$
dre, pædagoger med flere må op på stikkerne, 
ellers er børnenes fritid fortabt.

Og det ville da være ufatteligt trist på den 
lange livsbane.

Med gode fritidshilsner
Jørgen Grønne Jørgensen
Kristinelundsvej, Slagelse.  

LÆSERBREVE

SKRIV TIL BØRN&UNGE
Læserbreve sendes til bladdebat@bupl.dk

Skriv højst !"## enheder. Redaktionen forbeholder sig ret til at forkorte. 
Vi optager ikke anonyme indlæg. Du skal opgive navn og adresse. 
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Hvis du selv er lidt ældre, har ældre 
familie medlemmer, du passer på, eller 

arbejder med ældre mennesker, skal du holde 
vågent øje med medicinen. Mange ældre dan!
skere, især kvinder, tager mange forskellige 
typer medicin samtidig, og det øger risikoen 
for farlige pillecocktails .

En ny analyse af danskernes lægemid!
delforbrug, som Apotekerforeningen har 
foretaget, viser, at op mod "##.### danskere 
bruger over fem forskellige lægemidler over en 
periode på et halvt år. Over $##.### personer 
bruger %# forskellige lægemidler eller mere.

Det er især de ældre, der bruger mange slags 
medicin på én gang. &# procent af de ældre 
over '( år ) i alt &##.### ældre ) bruger flere 

end fem lægemidler, mens det er over halv!
delen af de ældre over *# år. Lidt flere kvinder 
end mænd er såkaldte polyfarmacipatienter, 
det vil sige patienter, som får flere slags me!
dicin samtidig, skriver Apotekerforeningen 
i en pressemeddelelse. 

Ældre medicinbrugere tager ofte medicin 
for hjerte!kar!lidelser som for eksempel blod!
fortyndende og blodtrykssænkende medicin 
samt midler mod forhøjet kolesterol. Det er 
også blandt brugere af hjerte!kar!medicin, at 
antallet af polyfarmacipatienter er størst. Ud 
af de godt %,+ millioner brugere af hjerte!kar!
medicin tager &# procent, svarende til over en 
halv million personer, flere end fem forskel!
lige lægemidler over en periode på et halvt år. 

Undersøgelser har vist, at omkring ," 
procent af de ældre på plejehjem har ét eller 
flere problemer med deres medicin, og spe!
cielt poly farmacipatienter er i risiko for at 
blive syge af den medicin, som egentlig skulle 
gøre dem raske. En ekspertgruppe under 
Lægemiddel styrelsen har tidligere påpeget, 
at øget anvendelse af farmaceutiske kompe!
tencer kan medvirke til at øge kvaliteten af 
lægemiddel behandlingen og bidrage til at 
mindske omfanget af lægemiddelrelaterede 
problemer.

Og dem er der mere end rigeligt af. Hvert år 
indlægges $(.### ældre, som bruger mange 
forskellige lægemidler, som følge af medici!
neringsfejl. SØB

!"".""" danskere bruger mange lægemidler samtidig
Særligt kvinder og ældre tager meget forskellig 
medicin på én gang, viser ny undersøgelse.
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BUPL MENERLÆSERBREVE

Af Hening Pedersen, formand for BUPL

"Jeg havde håbet, at statsministeren i sin nytårs!
tale havde bygget bro mellem værdigrundlaget for 
et solidarisk fællesskab og så den praktiske politik i 
"#$%. Men der er desværre et spring fra ord til hand!
ling, fra værdier til virkelighed.

Godt nytår ! også til statsministeren

Helle -orning Schmidt leverede i sin nytårstale et klart værdi!
politisk budskab om fællesskab og solidaritet ) om at tage 
ansvar for hinanden og for samfundet. Det var godt at høre, 

at de grundlæggende værdier for et fællesskab stadig er levende: 
lighed, frihed, tryghed. Det skal statsministeren have tak for, at 
hun mindede os om. Men, men ...

For der er et MEN. Det er nemlig svært at se de grundlæggende vær!
dier i den daglige politik. Det er svært at se trygheden og friheden, når
!  fleksjobberen kan se frem til en lavere indtægt og mindre pen!

sionsopsparing.
!  børnene må kigge langt efter deres pædagoger, fordi der nedlæg!

ges stillinger.
!  den langtidsledige risikerer at miste sit forsørgelsesgrundlag, 

efter at dagpengeretten ophører.
Jeg havde håbet, at statsministeren i sin nytårstale havde bygget 

bro mellem værdigrundlaget for et solidarisk fællesskab og så den 
praktiske politik i $#%+. Men der er desværre et spring fra ord til 
handling, fra værdier til virkelighed.

Hvis jeg skulle have holdt nytårstalen, ville jeg have sat fokus på 
vækst og beskæftigelse. Flere job, før arbejdsudbuddet øges. 

Jeg ville have fremhævet, at uddannelse starter før folkeskolen, og 

at daginstitutionerne og pædagogerne spiller en nøglerolle i børns 
udvikling og læring.

Jeg ville have udtrykt tillid til de o.entligt ansatte og anerkendt 
den kæmpeindsats, der ydes hver dag for at levere den bedste omsorg 
på trods af besparelser.

Jeg ville have anerkendt den danske arbejdsmarkedsmodel og gjort 
op med enhver form for social dumping eller løntrykkeri.

Jeg ville have anerkendt, at det er et kæmpe problem, at ledige 
risikerer at miste dagpengeretten, og at der skal gøres alt for at finde 
en holdbar løsning.

Der er nok af udfordringer for solidariteten og fællesskabet at tage 
fat på i $#%+. Nye reformer af blandt andet kontanthjælp og uddan!
nelsesstøtte med risiko for flere ledige. Overenskomstforhandlinger 
med risiko for politisk indblanding i forhandlingerne. En folkesko!
lereform med risiko for at udtynde fritidsinstitutionerne. Tæt på 
nulvækst i kommunerne med risiko for nye besparelser.

Mit ønske for det nye år er, at regeringen ikke bare holder fast i de 
grundlæggende værdier for et solidarisk fællesskab, men også lader 
dem afspejle sig i helt konkrete initiativer, som har betydning for 
vores hverdag. Ikke kun engang i $#$# eller $#+$, men også her og 
nu i $#%+. 

Bliv klogere på selveje
Den seneste tids debat om selvejende folke$
skoler afslører, at der er mange forskellige 
opfattelser af, hvad selveje går ud på. Mange 
debattører har ikke har gjort sig klart, at selv$
eje kan udformes på mange forskellige måder. 
Skal folkeskolerne være selvejende, skal man 
udarbejde en selvejemodel, der er skrædder$
syet til folkeskolen.

Hvis der skal være fri konkurrence mellem 
skolerne, skal skolerne for eksempel kunne 
konkurrere om at tiltrække de dygtigste 
elever. Det vil være ødelæggende. Folkeskolen 
er netop kendetegnet ved at være skolen for 
hele befolkningen med de forskelle i elevsam$
mensætning, der følger af dette. 

I selvejende daginstitutioner, fritidshjem 
m.m. er der ikke fri konkurrence mellem insti$
tutionerne. Hvis man kopierer denne model, 
vil skolerne få en bred elevsammensætning. 
Det er i alles interesse, at eleverne fordeles 
ud fra kriterier om nærhed til skolen, svage 
elever, forældrenes ønsker, bygningsmæssig 
kapacitet, at modvirke ghettodannelse mv.

Det betyder ikke, at forældrene ikke skal 
kunne ønske en bestemt skole, men det be$
tyder, at det i sidste ende er kommunen, der 
foretager fordelingen 

Selvejende folkeskoler vil udvikle sig mere 
forskelligt, end tilfældet er i dag. For at 
udnytte disse forskelle optimalt, skal der 
i selvejemodellen indbygges en pligt til at 
samarbejde. Måske skal en elev flyttes til en 
anden skole. Måske vil et par skoler kunne 
udnytte en tredje skoles kompetencer osv. 

Selvejende folkeskoler skal administrere sig 
selv. Der er intet belæg for, at central styring 
er billigere end drift styret af den enkelte 
skole. Det er fremmedgørende, at administra$
tive forhold styres på +erne rådhuse. 

For tiden forhandler Kommunernes Lands$
forening ,KL- løn$ og ansættelsesforhold for 
lærerne. Hvis folkeskolerne bliver selvejende, 
vil KL stadig kunne stå for forhandlingerne, 
men bestyrelserne og ledelserne vil skulle 
inddrages, som det kendes fra gymnasie$
området. 

Staten og kommunerne vil stadig kunne 
bestemme over omfanget og indholdet i 

folkeskolen. Kun selve udførelsen lægges ud 
til de enkelte skoler.

Folkeskolen er i dag kendetegnet ved at 
være gratis for alle. Derfor skal der være  
en bestemmelse om, at skolerne ikke må 
opkræve betaling. Da der er forældrebetaling 
i SFO'er og fritidshjem, er det nødvendigt, at 
der er vandtætte skotter mellem folkesko$
lens og fritidsordningernes økonomi, så der 
ikke indirekte kommer forældrebetaling ind i 
folkeskolen.

Vores netværk ønsker så mange selvejende 
enheder som muligt. Vi håber, at en nuance$
ring af centrale spørgsmål vil kunne føre til, 
at der ikke skabes forventninger, der ikke kan 
indfries, eller myter, der afsporer debatten.

Med venlig hilsen
Svend Erik Christiansen
Formand, Selvejende institutioners Organisationsnet&
værk

Lidt refleksion at varme sig på
I denne kolde tid vil jeg gerne bidrage med 
noget at varme sig med. Jeg tænker på en 
udsat gruppe i samfundet: de arbejdsløse. 
Der er mange andre kvaliteter i livet end fast 
arbejde. En af dem er vikararbejde, der alt for 
ofte undervurderes og anses som ikke attrak$
tivt. I det følgende forklarer jeg, hvorfor det er 
særligt værdifuldt.  

Da jeg blev færdiguddannet pædagog, var 
der ansættelsesstop i kommunen. I lang tid 
havde jeg glædet mig til at komme ud og virke 
i mit nye faglige felt, men blev stækket på 
grund af kommunal spareiver. Jeg tog rundt 
til nogle institutioner med en ansøgning, så 
jeg kunne blive vikar. Da jeg et sted havde 
brugt en time på at snakke med lederen i hen$
des hyggelige kontor, så jeg hende skrive mig 
på en liste med '( navne. Da tænkte jeg, at en 
anden metode skulle bruges for at få lidt løst 
arbejde. Så jeg ringede rundt hver morgen 
lidt over syv ,sygemeldinger skal som regel 
være givet inden klokken syv-. Det gav bonus 
mange gange. Pædagogen, som tog telefo$
nen, havde typisk ikke nået at ringe til dem, 
der stod på vikarlisten. Når nu der var en villig 
vikar i røret, travlt i institutionen ,ikke tid til 

at gå på kontoret og ringe efter en vikar-, fik 
jeg ofte det dejlige ’ja’. På den måde oplevede 
jeg forskellige institutioners doxa ,uudtalte 
spilleregler-, værdier og pædagogiske praksis.

At komme ud til mange forskellige arbejds$
pladser var fantastisk givende. Ikke blot tjente 
jeg jo penge, men jeg oplevede et fagligt ’sus’. 
Det sker for eksempel, når man som pædagog 
oplever, at man kan gøre noget anderledes, så 
resultatet bliver bedre. Hvis man har arbejdet 
samme sted i lang tid, er der en tendens til, 
at alle handler nogenlunde ens, og alle mener 
det samme om et barn/en forælder/en me$
tode etc. Institutioners personaler har derfor 
behov for at lære værdien af flerperspekti$
vistiske syn, så refleksioner bliver en del af 
hverdagen. Pædagoger indkalder tværfaglige 
eksperter for at få hjælp, hvilket er godt. Men 
komparative oplevelser fra den pædagogiske 
praksis styrker i høj grad også pædagogers 
kompetencer til at reflektere.

For eksempel gjorde det dybt indtryk på 
mig, at kleenex var i børnehøjde i Vuggestuen 
Sneglehuset. De allermindste, der kunne 
gå, vraltede sødt hen til kleenexkassen, trak 
omhyggeligt en stor hvid og blød papirserviet 
ud og med bevægelser, der med årene bliver 
mere sikre, fik tørret ''$taller væk mellem 
næse og mund. Jeg blev nødt til at spørge 
lederen, hvordan vuggestuebørn kunne lære 
at tørre næse selv, når alle andre vuggestu$
ers ,jeg havde set- kleenex administreres 
og bruges af de voksne. Hendes svar var: En 
enig personalegruppe fik relativt hurtigt lært 
børnene at tørre næse selv og til kun at bruge 
kleenexerne til at tørre næse. Børnene er også 
blevet opmærksomme på deres egen forkø$
lelse og mærker snottet under næsen, når de 
ikke serviceres af voksne.

Refleksioner om børns læring og de voksnes 
motivationsevner nåede nye højder for mig i 
en kold tid.

Med venlig hilsen
Greta Jo Larsen
Flintebakken, Risskov
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BØRN&UNGE
Annonceafdelingen
Blegdamsvej !"#
"!$$ København Ø

Telefon: #$!% $&%'
E-mail: bua@bupl.dk

Ftp adresse: ftp.bupl.dk
Brugernavn: annonce
Kodeord: Job&'"'

Indleveringsfrist  
stillingsannoncer
Torsdag kl. 15:00 - 1 uge 
før bladet udkommer. 
Fristen gælder også 
rettelser og standsninger. 
.

Priser: 
Excl. moms.

Stillingsannoncer:
Pris pr. spalte-mm:
Kr. "(,''

Tekstsideannoncer:
Pris pr. spalte-mm:
Kr. "!,!'

Abonnement:
Ring på tlf. #$!% $'''

Institutionsabonnement:
Pris pr. år: Kr. )"'
Kvartalspris: Kr. &('

Privat abonnement:
Pris pr. år: Kr. 650
Kvartalspris: Kr. &&$

Løssalg: Kr. !'

Kontrolleret oplag:
*'".'+."",#'.'%."&-
%%.+%%

Se mere på www.helsingorkommune.dk

Konsulent

Pædagogisk administrativ konsulent i Helsingør

Brænder du for børns udvikling og læring og er du holdspil-
ler, kan du være med til at udvikle vores børneområde, hvor 
vi lige nu har fokus på inklusion.

Du kommer til at arbejde i et spændende arbejdsområde med 
en mangeartet opgaveportefølje der indeholder både admini-
strative opgaver og udviklingsopgaver. Vi lægger vægt på at, 
du har erfaring i at arbejde tæt på den politiske proces.

Kommunen har 38 dagtilbud og i administrationen er vi 10 
fagligt stærke kolleger og videnspersoner, der arbejder 
sammen i et godt miljø.

WWW.ODSHERRED.DK/JOB

NATURBØRNEHAVEN SOLBAKKEN

”NATURLIG” PÆDAGOG 

PR. 1. MARTS ELLER FØR.

Vi, 34 børn og 4 kolleger, søger 
lige præcis dig, der, foruden det 
gode liv, er vild med udelivet.

Kan du li’ at lugte lidt af bål, og 
at tage til stranden for at fange 
ål? Så kunne en fuldtidsstilling i 
vores hus være noget for dig. Vi 
har Danmarks bedste beliggenhed 
og de skønneste børn. 

Vi værdsætter bl.a. faglig udvik- 
ling, dialog, humor, refleksioner, 
respekt, fleksibilitet, engage-
ment, forældresamarbejde, 
nærvær, livsglæde …

Se mere om os på  
www.odsherred.dk  

Du er meget velkommen til at 
komme på besøg. Ring på tlf.  
59 65 41 35 inden.

ANSØGNING SENDES TIL: 
Naturbørnehaven Solbakken, 
Ellebakken 2, 4550 Asnæs.

FRIST: den 23. januar kl. 12. 
Samtaler i uge 5 (tirsdag eller 
onsdag).

Løn efter gældende overens-
komst. Der vil blive indhentet 
børneattest. 

KANDIDATER TIL POSTEN SOM REJSESEKRETÆR I BUPL
BUPL’s kongres har fastlagt, at der skal være 5 rejsesekretærer i BUPL. Rejsesekretærernes opgaver er fastsat i en funktions-beskrivelse,som hoved-
bestyrelsen har vedtaget. Den kan rekvireres ved henvendelse til Gudrun Vinde i organisationsafdelingen på forbundskontoret. Medlemmer af BUPL 
kan opstille til posten som rejsesekretær enten via indstilling fra fagforeningen eller ved direkte henvendelse til Forretningsudvalget. 
Fristen for opstilling er fredag den 25. januar 2013. Valget af de 5 rejsesekretærer foretages på hovedbestyrelsesmødet 7. februar 2013. 
De 5 fungerende rejsesekretærer genopstiller alle. Funktionsperioden er frem til næste ordinære kongres, det vil sige til udgangen af 2014. 
Ønsker du yderligere oplysninger om posten som rejsesekretær, kan du rette henvendelse til næstformand Birgitte Conradsen  tlf. 6161 1627.
Anmodning om opstilling sendes til BUPL, Forretningsudvalget, Blegdamsvej 124, 2100 København Ø.

Seminar om børns kompetenceudvikling  
og digitale dannelse med iPad
Selv de yngste børn i dag er omgivet af digitale medier fra 
 morgen til aften. De leger, lytter, eksperimenterer og afprøver 
apps både alene og sammen med andre. 

Hvordan kan iPad’en medvirke til at understøtte børns 
 kompetenceudvikling og digitale dannelse? 

Tilbring en spændende og inspirerende formiddag, hvor 
 forskere, konsulenter og praktikere fortæller om deres  
erfaringer med brug af iPad i daginstitutioner. 

Kom og hør om:
Nye medier og nye lege. Om de nye medier  
i børns legekultur  
v/Stine Liv Johansen, Aarhus Universitet  

iPad som del af medielærestrategi 0-18 år  
v/Kim Byrding, Egedal Kommune  

Medieleg og digital dannelse for 0-6 årige  
- fra tilskuer til  medskaber  
v/Søren Gundelach, Udviklingsforum 

Writereader lærer børn fra 3 år om skriftsproget  
v/Janus Madsen og Babar Baig

Tid og sted:
Den 5. februar
Nationalmuseet i København
kl. 8.30-12.30 

Den 6. februar
Musikhuset i Aarhus
kl. 8.30-12.30

Læs  m
ere  og  

tilmeld  

dig  på
  www

.atea.d
k

Yderligere information
For yderligere information er du velkommen til at kontakte Esben Fog på 3078 0034 eller mail esfo@atea.dk.

Invitation
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PERSONALEJURA FOR 
PÆDAGOGFAGLIGE LEDERE
BUPL TILBYDER ET KURSUS TIL PÆDAGOGFAGLIGE LEDERE 
MED PERSONALEANSVAR

BUPL har udviklet et kursus, der klæder lederen på til at håndtere de 
juridiske udfordringer, der følger med personaleledelse. 
Kurset har fokus på ansættelse og afskedigelse og gennemgår såvel 
lovgivning og formelle regler som dilemmaer og væsentlige overvejelser 
i forbindelse med vigtige beslutninger på personaleområdet.

Kurset er relevant for alle ledere med personaleansvar, både ledere 
af kommunale, selvejende og private institutioner.

På kurset vil de erfarne undervisere inddrage både ledelsesvinklen, 
den juridiske vinkel og den professionsfaglige vinkel. 
Undervisningen veksler mellem oplæg, dialog og gruppearbejde.

Kurset foregår over to dage og prisen er incl. materialer, 
overnatning og fuld forplejning.

TID & STED
Hotel Frederiksdal, Lyngby den 18.-19. april 2013

PRIS
4.900 kr.

TILMELDING
Senest den 11. februar 2013 elektronisk på BUPL’s 
hjemmeside bupl.dk/ledelse

På hjemmesiden kan du også læse mere om kurset og 
underviserne og se det fulde program.

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.

Storkøbenhavn
bupl.dk/storkobenhavn

Foredrag: 
Store børn med ondt i livet
Mød psykolog Ida Koch, kendt 
fra DR's radiorådgivning Tværs. 
Temaet er klubbernes store 
børn og unge, som tumler med 
svære problemer med forældre, 
kammerater, skolen, rusmidler 
eller med livet i det hele taget.  
Ida Koch taler om de unges 
signaler og de voksnes berø!
ringsangst.  
Tid: "#. januar, kl. $!"%
Sted: BUPL Storkøbenhavn, 
Lindevænget "$, %&'( Ballerup 
)Ved Ballerup St.*
Pris: Gratis
Tilmelding: Senest "+.januar på 
bupl.dk/storkobenhavn

Midtsjælland
bupl.dk/midt

Kursus i forhandling for TR
Fire dages intensivt internat!
kursus for tillidsrepræsentanter 
med forhandlingsopgaver på 
institutionsniveau. I kurset 
indgår en forhandling med en 
ekstern arbejdsgivermodpart. 
Målet er, at TR bliver i stand til 
at forberede og gennemføre 
forhandlingsforløb på instituti!
onsniveau.
Tid: ",.!"&. januar
Sted: Vilcon Hotel og Konferen!
cegaard, Slagelse
Målgruppe: Tillidsrepræsen!
tanter, der har gennemført 
BUPL Midtsjællands TR!grund!
uddannelse
Tilmelding: Kurset er overteg!
net. Mulighed for venteliste. 
Tilmeld på www.bupl.dk/midt

Nordsjælland
bupl.dk/nordsj

Efterlønsinformation
Kom til informationsaften og 
få svar på spørgsmål om betin!
gelser for efterløn, hvornår kan 
du 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

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 ar!
bejdsmiljørepræsentanter
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: 
Reform af fleksjob
På fyraftensmødet vil reformen 
af fleksjob, som træder i kraft 
d. ". januar %("., blive gen!
nemgået. Der vil samtidig blive 
mulighed for at høre, hvordan 
Aarhus Kommune omsætter 
reformen i praksis. 
Tid: %$. januar, kl. "+.(( !"#..( 
Sted: BUPL Århus, Mindegade 
"%, kursuslokalet. 
Målgruppe: Medlemmer, som 
er ansat i fleksjob, modtager 
ledighedsydelse eller forventer 
at blive berettiget til fleksjob. 
Tilmelding: www.bupl.dk/aak 
senest %%. januar. 

Åbent møde: 
Børnesyn i opbrud & samtids%
diagnose%serien
Berøves børnene deres barn!
dom og ret til bare at være 
børn, fordi man tidligt anskuer 
og anticiperer deres fremtidige 
indtog i uddannelsessystemet 
og på arbejdsmarkedet. Hvor!
dan viser symptomerne på et 
ændret børnesyn sig 0 på godt 
og ondt. Oplæg ved 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.

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 kog!
nitive og  sociale kompetencer 
samt inklusion.
Oplæg ved Bent Madsen: 
Inklusion i dagtilbud 0 en ud!
fordring til børns fællesskaber 
og pædagogers kompetencer. 
Viden og erfaringer fra en 
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.



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


