
DLO NYT: MINDRE DOKUMENTATION 
Du kan påvirke DLOs politiske arbejde for at få færre regler om dokumentation. Det er nu, vi 

kan få fjernet unødvendigt bureaukrati. Vi tager dine idéer med til Christiansborg. 

DLO ARBEJDER FOR MINDRE DOKUMENTATION 

Fra august er DLO med i en arbejdsgruppe i Børne- og Socialministeriet om, 

hvordan dagtilbud kan blive udsat for færre dokumentationskrav, og hvordan 

dokumentationen kan ske mere meningsfuldt. Arbejdsgruppen er nedsat af et 

bredt flertal i Folketinget. Der er politisk enighed om, at dokumentationskrav 

tager for meget tid væk fra børnene.  

Nu skal den politiske velvilje omsættes til konkrete resultater. DLO er meget 

glade for at deltage i arbejdet. Der har længe været sagt mange fine ord om 

færre regler og afbureaukratisering, men nu får vi muligheden for at være med 

til at skabe konkrete resultater, der kan mærkes.  

Og det er nu, at du som DLO medlem kan gøre din stemme gældende. Du kan 

bidrage med idéer til, hvilke dokumentationskrav der skal væk. Hvor giver 

dokumentationskravene ikke mening, og hvordan kunne det gøres bedre? 

»DLO ønsker mere tid til børnene og færre 

dokumentationskrav. Det har vi arbejdet målrettet 

for at få med i den nye aftale og vi er godt tilfredse 

med, at det lykkedes. Nu skal DLO vise, at vi kan 

levere konkrete forslag, så muligheden bruges. «  

- Peter Grevsen, landsformand for DLO 

SKRIV ELLER RING TIL DLO MED DINE IDÉER 

DLO opfordrer alle medlemmer til i den kommende tid at tænke over, hvilke 

dokumentationskrav I oplever som tidskrævende, meningsløse, bøvlede, eller 

som bare kunne gøres smartere.  

Skriv til dlo@dlo.dk, så tager sekretariatsleder Tanja Krabbe idéerne med til 

Christiansborg. Arbejdet starter i august og fortsætter hen over efteråret 2017. 

Det er her og nu, de gode forslag skal på bordet. Når arbejdsgruppens arbejde 

afsluttes i starten af 2018, vil der gå noget tid, før afbureakratiseringsforslag 

igen får gehør hos politikernes. 

*** 

Skriv til dlo@dlo.dk  

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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AFTALEN ’STÆRKE DAGTILBUD’ 

Hvis du vil vide mere om arbejdet for mindre og mere meningsfuld 

dokumentation, kan du her læse aftaleteksten: 

”Mere tid til nærvær gennem mindre og meningsfuld dokumentation  
Undersøgelser viser, at personale og ledere oplever, at dokumentation ofte er 

meningsfuld, men også at arbejdet med dokumentation tager tid væk fra børnene, samt 

at der opleves en stigning i antallet af dokumentationskrav.  

Aftaleparterne er enige om, at der skal nedsættes en arbejdsgruppe med relevante 

aktører, videnspersoner og eksperter fra sektoren, som får til opgave at give forslag til, 

hvordan man sikrer, at dokumentationen i dagtilbuddene mindskes og bliver mere 

meningsfuld. Arbejdsgruppen skal foreslå tiltag, der fremmer stillingtagen på ledelses-

niveau til de sagsgange og procedurer, som det pædagogiske personale arbejder med. 

De foreslåede tiltag skal efterfølgende afprøves i en række kommuner og evalu-eres 

med henblik på inspiration til andre dagtilbud og kommuner. Dette gennemføres som en 

del af arbejdet med sammenhængsreformen, hvor der foretages en grundig 

kulegravning på dagtilbudsområdet af, hvad der optager medar-bejdernes tid, og om 

unødigt bureaukrati skyldes tværgående lovgivning, sektorlov-givning, kommunale regler 

eller arbejdstilrettelæggelsen lokalt. Kulegravningen koor-dineres med arbejdsgruppens 

opgaver.” 

Hvis du vil vide mere om de nye tiltag på dagtilbudsområdet, kan du læse 

aftalen om ’Stærke Dagtilbud’ indgået af Regeringen, Socialdemokraterne, 

Radikale Venstre og Dansk Folkeparti den 9. juni 2017. Du kan også læse mere 

om aftalen i kommende numre af Børns Hverdag og nyhedsbreve fra DLO. Du 

finder aftalen her:  

https://www.regeringen.dk/publikationer-og-aftaletekster/aftale-om-

dagtilbud-staerke-dagtilbud-alle-boern-skal-med-i-faellesskabet/ 

Hvis du vil vide mere om DLOs politiske arbejde og bidrage med meninger 

og idéer, er du altid velkommen til at kontakte Sekretariatsleder Tanja Krabbe 

på tanja@dlo.dk.  
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