
DLO NYT: VIDEN OM BARNET 
Fortæl DLO, hvordan vi skaber bedre samarbejde om udveksling af viden om barnet; Med 

hjemmet ved institutionsstart, og med skolen ved afslutning på daginstitutionslivet. Vi tager 
dine idéer med til Christiansborg. 

BEDRE VIDENSUDVEKSLING OM DET ENKELTE BARN 

I slutningen af august starter arbejdet med at skabe bedre regler for, hvordan 

daginstitutionerne kan få relevant viden om det enkelte barn ved 

institutionsstart, og hvordan viden skal videreformidles ved institutionsskift 

og skolestart. I januar 2018 skal Børne- og Socialministeriet være klar med 

forslag til nye regler. DLO er med i arbejdet, og du inviteres til at få dine 

erfaringer og kæpheste med! 

Hvad kan du gøre?  

DLO vil gerne vide, hvis du har særlig interesse for, hvordan der skabes bedre 

erfaringsudveksling mellem daginstitutionen og hjemmet, sundhedsplejersken 

og skolen. Du kan derfor skrive til dlo@dlo.dk, hvis du vil være med i en 

særlig ’ekspertgruppe’, der bliver inddraget undervejs i arbejdet. Det 

indebærer 3-4 spørgsmål i løbet af efteråret, som du skal svare på, som du nu 

bedst kan.  

Alle DLOs daginstitutioner opfordres til at bidrage med erfaringer og 

holdninger om fx: 

 Hvilke oplysninger er væsentlige - til hvilket formål? 

 Hvordan og mellem hvem udveksles oplysninger bedst? 

 Hvordan kan informationsudveksling ske nemt/tidsbesparende? 

 Hvordan sikres forældreinddragelse? 

 Hvordan gør vi, så vurderinger ikke ’forfølger’ barnet, når de ikke 

længere er relevante) 

Skriv til dlo@dlo.dk med bidrag. Gerne inden første møde 29. august 2017, 

men også i løbet af efteråret.  

»Det er vigtigt for det pædagogiske arbejde, at 

daginstitutionerne får og videregiver relevant 

viden. Det skal kunne gøres nemt og relevant. «  

- Peter Grevsen, landsformand for DLO 

Det er gjort klart fra ministeriets side, at man ikke ønsker unødige 

dokumentationskrav og at der ikke skal igangsættes en ’overinformering’. Men 

hvordan sikres det reelt– og har du oplevet eksempler på, at der kræves 

unødvendig information, eller har du oplevet bøvl fx med den kommunale 

forvaltning? Så fortæl det til DLO. 

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 bedre udveksling af relevant viden 

om børnene, kan du her læse aftaleteksten: 

” Bedre udveksling af relevant viden om børnene  
Fra et barn kommer til verden og indtil dets skolestart, er barnet og dets forældre i 
kontakt med mange dele af den kommunale forvaltning. Der er i disse leveår flere store 
overgange; fra hjemmet, hvor familien er i kontakt med sundhedsplejen, og til dagtilbud, 
fra et dagtilbud til et andet dagtilbud, og endeligt fra dagtilbud til fritids-hjem/SFO og 
skole.  
 
Med sådanne overgange og involveringen af flere forskellige fagpersoner, er der risiko 
for, at vigtig information om barnet falder mellem flere stole. Særligt for udsatte børn og 
deres familier er det afgørende, at relevant information viderebringes, men også ift. en 
bredere målgruppe, skal der sættes ind, før problemerne bliver for store.  
 
Aftaleparterne er derfor enige om, at der nedsættes et tværministerielt udvalg med 
deltagelse af Sundheds- og Ældreministeriet, Undervisningsministeriet, Børne- og 
Socialministeriet (formand) samt KL med inddragelse af øvrige relevante interessenter 
og eksperter. Udvalget skal komme med forslag til, hvordan der mest hensigtsmæs-sigt, 
smidigt og ubureaukratisk kan videreformidles relevant information mellem aktø-rerne, 
herunder skal der være en særlig opmærksomhed omkring, hvordan forældrene 
inddrages..” 
 

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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