
Af Tanja Krabbe, sekretariaschef
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Det sker lige om lidt i DLO

Kvalitetssaloner om 

børneperspektiver, ledelse 

og kvalitet i dagtilbud

DLO udbyder i samarbejde med EVA-

lueringsinstituttet tre saloner, hvor 

Evalueringsinstituttet omsætter 

forskning om kvalitet i dagtilbud på 

emner, der er særligt udvalg og sam-

mensat til DLOs medlemmer. Målgrup-

pen er ledere, personale og bestyrel-

sesmedlemmer.

København:

Børneperspektiver: 
7. maj 2019 kl. 9.30-13.

Ledelse af dagtilbud: 

3. juni 2019 kl. 9.30-13.

Odense:

Børneperspektiver: 
15. maj 2019 kl. 9.30-13.

Ledelse af dagtilbud: 

12. juni 2019 kl. 9.30-13.

Esbjerg:

Kvalitet i dagtilbud: 
9. april 2019 kl. 9.30-13.

Børneperspektiver: 

28. maj 2019 kl. 9.30-13.

Ledelse af dagtilbud: 

19. juni 2019 kl. 9.30-13.

Læs mere på http://www.dlo.dk/

arrangementsoversigt.asp.

(Med forbehold for ændringer.)

Børnehaver og vuggestuer, hvor beslutninger af betydning for dagligdagen ta-

ges af ledelse, der er tæt på dagligheden, har højere trivsel blandt personalet. In-

stitutioner, der er selvejende enten med driftsoverenskomst eller godkendt som 

privat leverandør, har også den fordel, at forældre deltager i ledelsen via besty-

relsesarbejdet. Det giver engagement og sammenhæng mellem børnenes livs-

sfærer, ja man kan endda svinge sig op til at tale om nærdemokrati og græsrods-

arbejde. Samarbejde mellem det offentlige og civilsamfundet, det frivillige 

initiativ og mange andre smukke ord. Børn og voksne trives godt med det nære, 

det viser utallige undersøgelser.

Vi ser dog nogle faresignaler for, om politikerne nu også støtter op om det smuk-

ke lokaldemokrati og det frivillige initiativ. I mange år har selvejeformen været 

truet på fritidshjemsområdet. Mange kommuner opsiger nemlig driftsoverens-

komsten med selvejende fritidshjem, fordi de ved at gøre dem til kommunale 

SFO’er kan hæve forældrebetalingen. Lige nu lyder der trusler om, at det kan ske 

for 22 selvejende fritidshjem i København. Det er helt tosset, at lovgivningen er 

skruet sådan sammen, at der er økonomisk motivation for at kommunalisere. På 

det sociale områder har man efter uheldige sager med dårlige botilbud også gået 

efter, at det skulle være selve selvejedriftsformen, der var problemet. 

De faresignaler kan godt vække bekymring for, om den nuværende eller en ny 

regering vil blive presset til at forværre lovgivningen for selvejende eller i det 

mindste ikke lappe de huller, der helt åbenlyst er. DLO arbejder derfor på at syn-

liggøre fordelene ved selvejet og det nære demokrati, både ved dialog med poli-

tikere og i pressen.  

Der er virkelig brug for 

DLO i valgkampen og frem-

over. Opfordr derfor gerne 

dine samarbejdspartnere i 

andre institutioner til at bli-

ve medlem af DLO, for jo fle-

re vi er, jo stærkere er vi. 

Forsvar for selvejet

Vi ser dog nogle fare-
signaler for, om politi-

kerne nu også støtter op om 
det smukke lokaldemokrati 
og det frivillige initiativ. I 
mange år har selvejeformen 
været truet på fritidshjems-
området.


