
DLO NYT : KONFERENCE 
Konference for og om private institutioner – få styr på økonomien til gavn for børnene 

PRIVATKONFERENCE DEN 30. AUGUST 2017 I ODENSE 

Som privat institution kan det være svært at finde rundt i, hvilke økonomiske 

aftaler og tilbud, der giver de sikreste rammer og den bedste kvalitet til gavn 

for børnene. Nogle oplever knaster i dialogen med kommunen om beregning af 

det økonomiske tilskud, fx støtte til børn med særlige behov.  

Derfor holder DLO konference om private institutioners økonomi den 30. 

august 2017. 

Få svar på dine spørgsmål om tilskud, løn, forsikring og mere 

På konferencen tager vi udgangspunkt i de mest udbredte spørgsmål fra den 

daglige rådgivning. Herudover får du: 

❖ Viden om beregning af tilskud  

❖ Overblik over omkostninger og besparelser ved overenskomst 

❖ Introduktion til overvejelser ved valg af forsikring 

❖ Indsigt i, hvilken type administration der passer til din institution 

❖ Et praktisk redskab til at styre børnetal og ventelister.  

»DLO konferencen giver vigtig viden og konkrete 

redskaber til en lettere hverdag. Til gavn for 

børnene « - Peter Grevsen, landsformand for DLO 

INTERAKTIV SESSION MED PLADS TIL DINE SPØRGSMÅL 

Efter frokost kan du få rådgivning om din konkrete situation, når alle 

oplægsholderne stiller sig til rådighed i en række boder. Her kan du ’shoppe 

rundt’ og få svar på spørgsmål. Du kan også afprøve beregningsredskaberne.  

I DLO boden kan du få vejledning og drøfte politiske tiltag af betydning for 

private institutioner. 

*** 

Tilmelding på www.dlo.dk senest 9. august 2017 

Pris 995,- for medlemmer 

EARLY BIRD RABAT- EARLY BIRD RABAT - EARLY BIRD RABAT 

Ved tilmelding inden den 30. juni 2017 sparer du 200 kr. 

DLO NYHEDSBREV  

TIL DIN TRAVLE 
HVERDAG 

Du læser nu DLOs nye 

nyhedsbrev.  

Vi bringer dig nyhederne, mens 

de er varme. Det betyder, at du 

får flere nyhedsbreve end 

tidligere. Til gengæld er de korte 

og med en tydelig overskrift, så 

du hurtigt kan beslutte, om 

emnet er interessant for dig.  

❖ Én nyhed ad gangen 

❖ Tydelig overskrift 

❖ Et par gange om 

måneden – når nyheden 

er der! 

DLO udgiver fortsat bladet Børns 

Hverdag med plads til baggrund og 

refleksion. Børns Hverdag fås i 

elektronisk og trykt udgave. Næste nr. 

kommer ultimo august. 
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Høffdingsvej 34  

2500 Valby 

 

          

 [Navn på modtager] 

[Adresse] 

[By, postnummer] 

PROGRAM 

09:00-09:30 Ankomst, indtjekning og morgenmad 

09:30-09:45 Velkommen v. landsformand Peter Grevsen, DLO 

09:45-10:15 Får din institution de rigtige tilskud? v. Bestyrelsesformand 

i ’Kilden’ Niels Vissing 

10:15-10:45 Hvilken type administration passer til din institution? v. 

teamchef i LDD, Torben Lund 

10:45-11:00 kort pause 

11:00-11:30 Hvad betyder overenskomst v. BUPL konsulent Betinna Gottlieb 

11:30-12:00 Hvilken forsikring er der brug for? v. Codan Tommy Dohrmann 

12:00-13:00 Frokost 

13:00-14:00 ’Tid til børn’ – styr på børnetal og ventelister v. Poul Fasdal  

14:00 – 15:30 Markedsplads: Shop rundt hos rådgiverne  

Oplægsholderne stiller op til svar på spørgsmål om tilskud, administration, 

løn, forsikring og konkrete redskaber til at få overblik over børnetal og 

økonomi. Du kan også komme med indspark til DLO om regler og politik af 

betydning for private institutioner.  

15:30-16:00 Opsamling v. sekretariatsleder Tanja Krabbe, DLO 

16:00 Tak for i dag. 

*** 

Tilmelding på www.dlo.dk senest 9. august 2017 

Pris 995,- for medlemmer 

EARLY BIRD RABAT- EARLY BIRD RABAT - EARLY BIRD RABAT 

Ved tilmelding inden den 30. juni 2017 sparer du 200 kr. 
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