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Indledning
2020 blev et år, som ingen havde forudset. Men det blev også
året, hvor vi fik en stor drøm opfyldt. FOLA kom på finansloven. Det betyder, at vi endelig kan få opbygget et egentligt
sekretariat, som kan understøtte både bestyrelsen og vores
medlemmer. I årsberetningen kan du læse, hvordan vores nye
sekretariat har været med til at vinde politiske sejre, fået en
forældrerådgivning og om de netværk og udvalg, hvor FOLA

Corona har været et barskt vilkår og en kæmpe udfordring,
men corona har også fungeret som en slags projektør, som
satte fuld spot på den afgørende rolle, som vores dag- og fritidstilbud spiller for sammenhængskraften i vores samfund.
Med corona blev også retten til at passe syge børn et tema,
som politikere og andre aktører måtte tage stilling til.

repræsenterer forældrene i dag og fritidstilbud.

Finanslovsmidlerne har også betydet, at vi har fået en forældrerådgivning. Nu er den her; vi er hamrende stolte. Det er
en fantastisk service at kunne yde for Danmarks forældre. I
årsberetningen kan du se, hvem som bruger rådgivningen, og
hvilke spørgsmål vi svarer på.

I 2020 blev minimumsnormeringer vedtaget ved lov. FOLA har
haft den sag øverst på dagsordenen i over 10 år. Nu lykkedes
det! Vi kom i samme ombæring også i hus med andre mærkesager som nyt tilsyn, ny normeringsopgørelse, mere åbenhed
i kommunerne og øget fokus på forældresamarbejde. I 2020
begyndte flere og flere politikere også endelig at få øje på fritidsområdet. Måske corona spiller ind her? Når børn og unges
trivsel trues, så bliver fritidsinstitutionerne med god grund
ofte trukket frem i lyset. Fritidspædagogikken er og har altid
været en kerne i FOLA’s arbejde og i vores formulerede formål.
Vi er klar til at give den dagsorden en skalle i 2021.
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FOLAs organisation
Medlemsorganisering
I en årrække er der ikke blevet gjort nok for at styrke samhørigheden med vores institutionsmedlemmer og heller ikke
nok for at skaffe nye. Derfor har det været et fokus i 2020.
Vi har lavet 4 såkaldte kommuneaftaler, hvor vi indgår aftale
med kommunen om at melde alle institutioner og dagplejere
ind. Vi har derfor oplevet en medlemstilgang, som er vigtig for
organisationen. Vi har ikke på nuværende tidspunkt en valid
måde at opgøre organiseringsgraden, fordi vi er gået fra at
have de enkelte matrikler som medlem til nu at organisere ud
fra forældrebestyrelsesniveau. Det betyder helt konkret, at vi
har lagt nogle institutioner (enheder) ind under deres områder/Klynger/distrikter, så to medlemmer er blevet til et. Men
vi har i et travlt år formået at vende en medlemsafgang til en
medlemsfremgang. Vi vil gerne intensivere indsatsen i 2021,
da medlemmerne er vores rygrad og legitimitet i det politiske
arbejde.
Vi har arbejdet på vores synlighed, og har lagt mange kræfter
i at skabe et solidt netværk og etablere gode kontakter over
hele landet. Det har virket, og vi har fået nye medlemmer. Især
vil vi fremhæve det gode samarbejde med BKF, Børne- og Kulturchef Foreningen, som netop har betydet at flere kommuner
er blevet meldt samlet ind i FOLA.
Vi oplever indimellem, at der er ledere, som ikke helt har forstået, hvad vi er for en organisation. Derfor er informationen
om os ikke altid helt korrekt til bestyrelser og råd, hvad angår
medlemskab af FOLA. Nogle tror ligefrem, at det er imod reglerne at betale for et medlemskab af FOLA. Men det er altså
helt efter bogen og den dialog vil vi gerne udbygge, så ingen
er i tvivl om, at FOLA og godt forældresamarbejde går hånd
i hånd. Og i 2021 vil vi i endnu højere grad forsøge at styrke
samarbejdet med de lokale ledere ved bl.a. at deltage på netværksmøder igennem Bupl.
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I fritidstilbuddene er der også nogle gange tvivl om, om de kan
være medlem af FOLA, hvis nu skolebestyrelsen er medlem
af Skole og Forældre. SFO-forældreråd og råd/bestyrelser i
klubberne kan frit vælge et medlemskab af FOLA (Ligesom
eleverne kan være med i Danske skoleelever og klubberne
medlem af Ungdomsringen).
Vi vil gerne intensivere indsatsen og adressere de udfordringer, der er skitseret ovenfor i 2021, da medlemmerne er vores
rygrad og legitimitet i det politiske arbejde. I 2021 vil vi ansætte en medlemsorganisator, for at styrke forholdet mellem os
og vores medlemmer og for at tydeliggøre hvilken værdi vores
medlemmer får af at være medlem hos os.
Opbygning og oprydning
Vi har brugt mange ressourcer på at få opbygget et sekretariat. Vi har skiftet telefonsystem, filarkivering, mailtjeneste, medlemssystem, økonomisystem, hjemmeside, revisor, bogholder
og bankafdeling etc. Det har været knapt så interessant, men
nødvendigt. Vi er blevet mere robuste som organisation, og
det har frigivet flere kræfter til at arbejde for vores mærkesager.
Vi har pt kontor hos Skole og Forældre på Vesterbro i København. Det er vi meget glade for, men vurderer også, at vi får
brug for mere plads inden for få år, da vi skal ansætte flere og
vi kunne have brug for flere rum. I 2020 har vi brugt meget tid
på at udvikle og lancere vores nye hjemmeside.
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Forældrerådgivningen
I 2019 lykkedes til FOLA at komme på finansloven for 2020.
Den største del af tilskuddet er bevilget til styrkelse af FOLA’s
forældrerådgivning med det formål at Forældrerådgivningen
skal give forældre, og andre tæt på barnet/den unge, mulighed
for at søge kvalificerede svar på spørgsmål, som har relation til
barnet/den unge og dets dagtilbud, fritidshjem, SFO eller klub.

Rådgivning på individniveau – telefonrådgivningen
Det vil sige at 2020 at meget af tiden gået med at få etableret
de mange det er elementer der hører til for en telefonrådgivning og den generelle forældrerådgivning op at køre. Nedenunder vil vi beskrive 3 aktiviteter, der har været centrale i rådgivningsfunktion i FOLA.

Målet med forældrerådgivningen er at fremme børn og unges
trivsel, læring, udvikling og dannelse. Det gode samarbejde
mellem hjem og institution er af stor betydning for at sikre
ovenstående. I langt de fleste tilfælde er samarbejdet velfungerende, men når samarbejdet ikke fungerer, skaber det store frustrationer, og der er ofte brug for rådgivning og vejledning. Forældrerådgivningen er en uvildig part, som har fokus
på barnets/den unges trivsel og anskuer eventuelle samarbejdsvanskeligheder fra flere vinkler. Forældrene kan kontakte
rådgivningen anonymt og få faktuel viden og konstruktive løsningsforslag. Udgangspunktet er barnets/den unges perspektiv og af hensyn til barnet/den unge er det vigtigt, at eventuelle samarbejdsproblemer afhjælpes inden det udvikler sig til
en egentlig konflikt. FOLA bidrager altid med fremadrettet og
konstruktivt syn og vejledning.

1. Etablering af telefonrådgivning
2. Hvem passer telefonen?
3. Hvem ringer til Rådgivningstelefonen?

Rådgivningen foregår på tre niveauer:
❱ Rådgivning på individniveau som forældre og andre tæt på
barnet/den unge (rådgivningen kan omhandle mange forskellige emner så som; opstart, indkøring, opdragelse, tilsyn, overgang, inklusion, samarbejde mm.)
❱ Rådgivning og vejledning af formelle forældreorganer som
bestyrelser og råd i institutionerne. Her kan rådgivningen omhandle kompetencer, muligheder, dialog og samarbejde mm.
❱ Rådgivning til lokale forældreorganisationer. Her kan rådgivningen omhandle emner som etablering, drift, vedtægter,
samarbejde med kommunerne mv.

6
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Etablering af telefonrådgivningen
Vi startede året med at kigge på teknisk set up, computere
med videre og udvikle en håndbog som de frivillige kan bruge
til at se hvordan vi gerne vil vejlede i FOLA . Håndbogen indeholder en samtaleguide, henvisninger til lovstof, fortolkninger
af lovstof og endelig en liste over organisationer vi kan henvise
til, hvis det er udenfor vores område. Vores udgangspunkt er,
at dem, der ringer ind får hjælp med det første skridt og at
skabe et overblik. Vi fik også udviklet et kursus, der var godt til
at uddanne frivillige rådgivere.
Hvem passer telefonen?
Som udgangspunkt var det meningen, at det var frivillige. Som
året skred frem, blev det tydeligt for os at det at have frivillige
rådgivere ikke rimer på corona og forsamlingsloft. Det har været svært nok at få plads til de faste ansatte på sekretariatet
og tanken om at have frivillige rådgivere siddende har været
tæt på umuligt at få til at gå op. Derfor har det som udgangspunkt været FOLAs egne ansatte, der har passet telefonen i
2020. Man lærer meget af at få stillet udfordringer op og derfor
har vi fundet ud af at det er mere effektivt og meningsfuldt at
have ansatte rådgivere. I 2021 har vi derfor ansat vores første
rådgivere 8 timer om ugen, og regner med at ansætte den anden i løbet af 2021 og håber vedkommende kan blive ansat i
et fleks-job.

Hvem ringer ind?
Den 15/4 åbnede vores telefonrådgivning. Det tog lang tid at få
telefonen i gang, men det er efterhånden lykkes. I 2020 havde
vi 118 opkald, der ringede direkte på telefonlinjen. (i denne statistik indgår ikke dem vi rådgiver via mail, via hovedtelefonen
eller via vores SoMe-indbakke.) Vi havde ca. åbent i 6 mdr.
(fraset ferie), så det svarer til ca. 5 opkald om ugen. Målet er 15
opkald om ugen på telefonen. Vi har set en stigende tendens
til flere opkald, som året er gået. Vi er derfor fortrøstningsfulde
for 2021, men målet om 500 opkald for 2020 har vist sig at
være for ambitiøst.
Det er primært mødre (75 %), der ringer. Fædre (16%). Og forældrerepræsentanter står for 8,5 % og andre 0,5 %.
70% af opkaldene er om børn i gruppen 0-5 år, og er nogenlunde ligeligt fordelt mellem kønnene med en svag overvægt
af drenge. 81 % går i institution, resten er ikke i institution -typisk fordi de ikke er startet endnu. 65 % har børn i kommunale
tilbud, men her kan være et mørketal, fordi vi ikke kender typen i ca. 30% af opkaldene.
Opkaldende varer typisk under 10 min (33%) under 20 min
(40%) og 30 min (20,75). Vores mål er at de ikke skal tage over
30 min, så dette resultat er tilfredsstillende. Vi har 12 % der har
ringet før til os.
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Typer af henvendelser
Hvad drejer henvendelse sig primært om?
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Trivsel

18,1%

Overgange mellem pasningstilbud eller hjem

2,86%

Opstart

15,24%

Normeringen

0.95%

Rettigheder

15.24%

Samarbejd og kommunikation med personale

15.24%

Inklusion

3.81%

Mobning

4.76%

Skoleudsættelse

3.81%

Skilsmisse og samvær

4.76%

Barnets udvikling

0.95%

Pædagogisk retning

2.86%

Økonomiske rammer

3.81%

Medarbejdertrivsel

2.86%

Andet (angiv venligst)

27.62%
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Rettigheder og samarbejde med personale fylder til sammen
30 %. En typisk henvendelse handler om personaleudskiftning, oplevet dårlig ledelse og mistrivsel hos det pågældende
barn eller i børnegruppen. Vi har også haft meget omkring
coronaretningslinjer.
For at nå flere forældre i forhold til at rådgive på individniveau,
har vi forsøgt os med online foredrag. Vi har afholdt to. Det
ene “Bliv klogere på om dit barn er skoleparat” blev afholdt
med stor succes med over 50 tilmeldte og 4,8/5 i tilfredshed i
evaluering. Vi har ligeledes udarbejdet en lille miniguide i den
forbindelse, der ligger frit tilgængelig på vores hjemmeside.
Vi har fulgt op med et andet aktuelt tema her “Hvordan kan
du bedst støtte dit motorisk urolige barn?” Det var en kæmpesucces med over 800 tilmeldte og næsten lige så mange
deltagende, hvor 97 % synes at det var meget godt.
Vores foredrag er for alle forældre og er gratis, og med den tilslutning er det helt klart noget vi kommer til at fortsætte med.
Vi vil i 2021 lave en række foredrag, som både vil være meget
konkrete med fageksperterne og temamøder med fokus på
relevant forskning med politisk kant.

Rådgivning af formelle forældreorganer:
Workshop, kurser og undervisning
Vi havde glædet os til at komme ud og møde forældre i hele
landet med vores stort anlagte plan for kurser, undervisning
og foredrag. Men sådan gik det ikke.
Vi har dog været i både Horsens, Odder, Kalundborg, Grenå,
Vordingborg, Frederikssund, hvor vi har undervist i det gode
bestyrelsesarbejde og forældreinvolvering på forskelligvis. Vi
skulle have været langt flere steder, men corona satte også en
stopper for dette.
Her i februar 2021 afholdt vi møde med forældre fra hele landet med fokus på forældresamarbejde under corona. Det var
godt med en dialog med de lokale forældrebestyrelser, og vi
fik mange input som vi kan tage med videre i arbejdet med at
styrke forældresamarbejdet. Vi har brugt corona-tiden på at
udvikle vores ene kursus, der er rettet mod forældremødet, så
det kan holdes online. Det er vigtigt at forældresamarbejdet
ikke går i stå, selvom vi ikke kan mødes.

Rådgivning til lokale forældreorganisationer
Vi hjælper løbende de forskellige forældreorganisationer, der
er rundt omkring i landet med rådgivning omkring:
❱ Hvordan man opstarter den lokale forældreorganisation
❱ Hvordan man afvikler generalforsamling
❱ Hvordan man kan holde et godt arrangement, der trækker
forældre til.
2020 har også lært os, at det kan være svært at holde gejsten
kørende i en lokal forældreorganisation, samt at forældreorganisationen indimellem kommer på tværs af det kommunale
initiativ omkring forældresamarbejdet i dagtilbud. Vi er derfor
gået i tænkeboks omkring, hvordan vi bedst understøtter det
lokale forældre demokrati, men arbejder lige nu på en model,
hvor vi sammen med kommunerne laver såkaldt forældrenævn som fungerer på tværs af byens forældrebestyrelser.
Disse nævn eller råd ser vi allerede i enkelte kommuner i dag.
Så kan der afvikles årlige dialogmøder og der kan udarbejdes

Dialogkort
FOLA anvender bl.a. dialogkort til workshops og forældremøder.

h øringssvar i en struktur, der har legitimiteten fra starten af.
Det gør, at de lokale forældreorganisationer muligvis mister
noget af den mere græsrodsorienterede tilgang, men vil omvendt styrke stabiliteten og langtidsperspektivet. Det er vigtigt
for os at understrege, at vi altid vil understøtte lokale forældre
i at organisere sig både som selvstændige organisationer og
som en hel naturlig del af de eksisterende lokale samarbejdsfora i forældrebestyrelser, forældrenævn m.v.
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Politiske sejre
Minimumsnormeringer
I 2019 kom minimumsnormeringer på den politiske dagsorden
efter massivt pres fra tusindvis af forældre under #hvorerderenvoksen? og en årelang kamp for minimumsnormeringer i
de store fagforeninger og ikke mindst i FOLA. I 2020 blev minimumsnormeringerne lovbestemte.

Tilsyn
Vi har længe været bekymrede over tilgang til tilsyn i de dan-

FOLA har holdt debatten om minimumsnormeringer i kog med
debatindlæg og SoMe-opslag, vi har sendt politikerne på ferie
med palmer og corona-sikre budskaber. Meget af arbejdet er
blevet løftet af vores venner i #hvorerderenvoksen. Vi har haft
en tæt dialog med en række politikere under forhandlingerne: alle børneordførerne fik brev fra FOLA, finansordførerne
blev forsikrede om, at minimumsnormeringer er en fornuftig
investering. Vi var i tæt og løbende kontakt med de partier,
som sad med i forhandlingerne. I slutfasen holdt vi møder med
partierne og sørgede for, at vi fik sikret os, at de kendte de
sidste af vores argumenter. I al beskedenhed tror vi faktisk på,
at vores indsats har betydet, at aftalen blev bedre end frygtet.

ske dagtilbud. De er ofte interne, forældrene hører ingenting,
og der går nemt flere år imellem. I 2019 blev vi rystede, da der
blev afdækkede horrible forhold i nogle københavnske daginstitutioner. Det blev afsæt for at forbedre tilsynet i København.
Københavns Forældreorganisation, KFO var meget aktive og
progressive i processen. De insisterede på objektivitet, handlingsplaner og forældreinddragelse. Dette fokus er båret ind
i FOLA og har været kernen i vores bidrag i arbejdsgruppen
under KL. Hvor også BUPL, FOA, BKF og DLO sidder med.
Lovteksten til det nye tilsyn skal forhandles på plads i 2021, og
her bliver FOLA høringspart og vi er klar til at udfylde den rolle,
og vi skal samarbejde med andre aktører om at udforme loven.

Arbejdet med og for minimumsnormeringer er ikke slut. Ifølge
finanslovsaftalen skal der evalueres på loven, og den skal justeres. Der skal også udarbejdes en ny og mere virkelighedsnær normeringsopgørelse, som i højere grad forholder sig til
normeringen ude på stuerne. Der er et pænt langt stykke vej
at gå endnu. Vi går med hele vejen.

Hvad angår finansieringen kommer vi til at være meget firkantede; tilsynet må ikke underminere minimumsnormeringer.

Heldigvis er der gode takter ude i kommunerne, som vi holder
øje med og er inspirerede af: I Århus implementeres et værktøj, som kan kortlægge ‘tilstedeværsnormering’. I Fredensborg
kommune har en forældregruppe sammen med kommunen
og andre udviklet ‘omsættertabellen’, en statistisk opgørelsesmetode, som kommer ret tæt på virkelighedens normering. I
Halsnæs har de lavet også lavet en model, så forældrene kan
se, hvor mange ansatte der er til børnene på stuerne i forskellige tidsintervaller. Det er tre forskellige modeller, men som alle
viser forældrene, hvordan hverdagen ser ud for deres børn i
10

dagtilbuddet. Samlet set viser de alle, at det kan lade sig gøre
at lave en normeringsopgørelse, som siger noget konkret om
hverdagen.
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Økonomiske tildelingsmodeller
Vi var i december til foretræde for Børne og undervisnings-udvalget. Her insisterede vi på, at forældrebestyrelser og lokale
forældreorganisationer skal have indsigt i de lokale økonomimodeller, så de kan se hvordan ressourcerne bliver fordelt. Vi
fremlagde bl.a. Halsnæs modellen, men det vigtige for os var,
at politikerne skal give forældrebestyrelserne ret til at kende
den konkrete økonomiske prioritering i deres dagtilbud.
I finansloven blev der sammen med lov om minimumsnormeringer lagt an til mere åbenhed i forhold til både normeringsforhold og økonomi. Også her blev det tydeligt, at med gode
argumenter og en vis ihærdighed, så kan man faktisk komme
igennem.

11

På de mange corona-møder har vi igen og igen peget på, at
fritidsdelen skal tænkes med ind - både når vi lukker ned, og når
vi genåbner. Vi oplever nu, at flere af de andre parter begynder
at byde ind på det område. Der er brug for fritidsområdet, når vi
skal genetablere fællesskaberne efter nedlukningerne, det er jo
en spidskompetence blandt fritidspædagogisk personale.
FOLA er med i en fritidspædagogisk arbejdsgruppe sammen
med BUPL, FOA (LFS), børneringen, SPIA og FOBU. Vi er ved at
planlægge en fritidskonference, ligesom vi også gjorde i 2020.
Pga. Corona blev datoen udskudt. Vi satser på august 2021.
BUPL har afsløret at skoler i stor stil bruger SFO-ressourcer i
undervisning. Det betyder, at SFOen finansierer undervisningen, stik imod alle principper om gratis folkeskole. Vi har tidligere tordnet imod det. Men der skulle en massiv kortlægning
af problemet til, før der skete noget. Flere partier har nu meldt
ud, at den praksis skal stoppe. De går endda så vidt, at de har
kaldt 2021 for fritidspædagogikkens år. Det passer meget godt
med FOLA’s planer. Vi vil dog mene, at vi nok også får brug for
at inddrage 2022.
MinimumsnormeringerNU
FOLA var sammen med BUPL og LFS med til åbne folketinget.
Vores budskab kom bredt ud.

Ved foretrædet insisterede vi også på, at dagtilbudsbestyrelserne bør have samme lovfastsatte kompetencer som skolebestyrelserne. Det burde være en selvfølge, men det er det
ikke helt endnu; det kommer.
Fritidspædagogik i SFO og Klub
Fritidspædagogikken har altid været et hjertebarn i FOLA,
som har haft svært ved at få fodfæste i den politiske virkelighed. Vel nok fordi, at området længe har ligget i skyggen af
skolen. Men der er optakt til, at det bliver anderledes. I Århus
har man netop haft en vision for fritidspædagogikken i høring
med fokus på fritidens egenværdi, det er en tænkning, som vi
er enige i. Vi skal den vej også landspolitisk.
Vi har lagt op til et tæt samarbejde med BUPL og Ungdomsringen for at få fritidspædagogikken tilbage på den politiske
dagsorden. Det første skridt er taget. Vi har nemlig af flere omgange presset på for, at fritidstilbuddene kunne få et eget politisk fokus i ministeriet. Pernille Rosenkrantz Theil har åbnet op
for den mulighed under corona. Vi håber, at samarbejdet om
fritidspædagogikken fortsætter efter corona.
12
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Ret til barn syg
Et af de emner, som også har tidligere haft svære vilkår i
den offentlige debat, er de ringe vilkår, vi har i Danmark for
at passe vores egne syge børn. Vi har fremført argumenter
om samfundsøkonomi, ligestilling, vilkår i dagtilbud, for højt
sygefravær blandt børn og ansatte pga. smitte i dagtilbuddene, forældres krydspres etc. etc. Under corona er det blevet
højaktuelt. Vi har fået lov til i bedste sendetid at argumentere
for vores sag, vi har skrevet debatindlæg, lavet henvendelser
til både beskæftigelsesministeren, arbejdsgiverforeningerne,
fagforeningerne om problematikken.
Vi afventer spændt folketingets behandling af et borgerforslag om bedre rettigheder for forældre under børns sygdom,
som nu har nået 50.000 underskrifter.
Vi er også lykkedes med at få bedre vilkår for forældre under
deres børns hjemsendelse til test, da regeringen og arbejdsmarkedets parter blev enige om at indføre en midlertidig ret til
dagpenge efter barselsloven til forældre, der må blive hjemme
for at passe børn som følge af covid-19. Så langt så godt. Det
at forældre under Corona har kunne holde syge børn hjemme,
har netop betydet langt færre syge børn og personale i dagtilbud. Dette vil vi gerne bruge til at overbevise regeringen om
at udvide retten til barn syg.

FOLA i felten
Vores formand, Signe Nielsen, har været mere i medierne i år,
end vi har kunnet nå at dokumentere!
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FOLA i arbejdstøjet
Generalforsamling online i FOLA & KL TOPmøde

Øverst: Fritidspædagogisk konference på Christiansborg.
Nederst: Evaluering af pædagoguddannelsen, FOLA fik bla. påpeget
vigtigheden af det gode forældresamarbejde.
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Udvalg og Netværk
Konferencer
Meget er blevet aflyst desværre, det har givet lidt udfordringer
i forhold til at danne nye netværk. Vi har også måttet aflyse vores eget landsmøde. Alle bestyrelsesmøder og generalforsamlinger foregår online. Det går fint, men det er ikke det samme.
Men corona har også bragt os tættere sammen med vores na-

Udvikling af det kommunale tilsyn – grupper under KL
KL har på bagggrund af dokumentarerne om vilkår i dagtilbud valgt at arbejde med at udvikle kommunernes tilsyn, det
har været frivilligt for alle kommuner at deltage. FOLA har ikke
siddet med i gruppen af kommuner men en parallel gruppe
sammen med DLO, FOA, Bupl og BKF. Vi har bidraget med
FOLAs holdning til tilsyn, og hvordan og hvorfor det er vigtigt

turlige samarbejdspartnere online, fordi man fra ministeriets
side har intensiveret dialogen om løsningerne med organisationerne. Vi oplever, at der bliver lyttet til FOLA. Vi har nu fået
en fast plads i alle relevante udvalg under ministeren.

at inddrage forældre i de kommunale tilsyn.

Kvalitetsforum
Forummet er et netværk direkte under børne og undervisningsministeren her har FOLA, sammen med BUPL, FOA, BKF,
EVA og KL en plads, det er et formandsforum. Det er også i
dette forum, at alle møder vedrørende nedlukninger, genåbninger og udarbejdelse af retningslinjer er lavet. Vi har i 2020
næsten kun været samlet omkring Corona, men nåede lige et
møde om tilsyn og normeringen inden Corona ramte Danmark.

Hørringsvar til Christiansborg
FOLA bliver hørt omkring alle lovgivninger på dagtilbud og
fritidstilbud området. I år har der været færre høringer end
normalt, eller de har været anderledes, fordi vi er blevet hørt
hver gang der er lavet nye retningslinjer, så i perioder har vi
næsten lavet et svar om ugen til ministeriet. Men derudover
har der været to høringer på lovstof, hvor det ene har været
”juridisk og dataetisk vejledning om deling af relevant viden om børn i overgange” og det andet har været på ”forslag
til lov om ophævelse af dispensationsadgang i forhold til
regler om bedre fordeling i daginstitutioner. Derudover har
vi svaret på, hvordan nødloven og reguleringen af dagtilbud
har fungeret under corona. Når vi laver hørringsvar, inddrager
vi så vidt muligt de lokale forældreorganisationer eller nævn i
kommunerne.

Partnerskab omkring dagtilbud – ledet af dagtilbudskontorchefen i Børne og Ungeministeriet
Modsat kvalitetsforum mødes her alle embedsfolkene og konsulenterne i forskellige organisationer, det er et bredere netværk og her udvikles især f.eks. allerede besluttet lovgivning,
hvordan kan vi alle være med til at implementere den. Det har
ikke været muligt at mødes i 2020 grundet corona.

Folkemøde
Aflyst pga. corona. Øv.

Følgegruppe under STUK på dagtilbudsområdet
Denne gruppe er nedsat efter udviklingen af den pædagogiske læreplan. Det er her der udvikles redskaber til at dagtilbud
kan arbejde med den pædagogiske læreplan. FOLA har en rolle i at sørge for at forældrene er tænkt ind. Vi har været meget
inde over, hvilke pædagogiske aktiviteter, der kan laves i en
tid med Corona.
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Corona
Den global pandemi dræner, skræmmer og udfordrer os alle sammen. For FOLA har det betydet et utal af corona-møder med både embedsmænd, politikere og de andre interessenter på
børne- og ungeområdet. Vi har holdt skarpt fokus på mangel på ressourcer, det udfordrede
forældresamarbejdet og mistrivsel blandt børn og unge. Vi har også diskuteret uklare retningslinjer om f.eks. farven på snot.
Corona har styrket samarbejdet mellem alle interessenter indenfor dagtilbud og fritidstilbud,
vi har sammen med ministeren og formanden for KLs børne og ungeudvalg været afsender
på diverse breve til forældre, dagtilbudsledere og skoleledere. Vi har i den grad oplevet, at der
har været lydhørhed fra både embedsværket og ministeren på de nærmest ugentlige møder,
som vi har deltaget i. Det blev endda til et debat indlæg med ministeren i Politiken omkring, at
børn var børn og gerne måtte kysses og krammes i deres vuggestue og børnehave.
Corona har også betydet en massiv medieinteresse, fordi hele børne- og ungeområdet har
været lukket hårdt ned med meget store konsekvenser for familierne. Vi har derfor deltaget i
diverse interviews både i radio, på tv og i samtlige dagblade. Vi har på åben skærm diskuteret
snot, sygdom, ret til at passe egne syge og hjemsendte børn, testkapacitet, trivsel, forældresamarbejde etc. Det har betydet, at FOLA er blevet ‘kendt’. Det er vi sådan set meget glade
for – fordi vi har noget på hjerte - også før og efter corona.

På vegne af FOLAs bestyrelse
Signe Nielsen, Formand for FOLA

Bilag
Oversigt over samarbejdspartnere i 2020
BKF-Børnekulturchefforeningen: Vi har et godt samarbejde
med BKF, Børne- og Kulturchef Foreningen, som repræsenterer alle dagtilbudschefer i kommunernes forvaltning. Det
har bl.a. betydet, at FOLA kommer mere ud og underviser
forældrebestyrelser, og at vi på den konto får flere medlemmer. BKF har ad flere omgange anbefalet kommunerne at samarbejde med FOLA i deres nyhedsbreve.
BUPL: Vi har sammen med BUPL løftet forskellige dagsordner
i løbet af året, minimumsnormeringer selvfølgelig, men især et
fælles fokus på at få ressourcer nok ud til dag- og fritidstilbud under pandemien. Det er også sammen med BUPL, at
vi arbejder på at få fritidspædagogikken ind på den politiske
dagsorden.
FOA: FOA og FOLA har sammen arbejdet for bedre vilkår for
alle - også dagplejen - både før under og efter corona. FOA
har sammen med bureau 2000 lavet flere undersøgelser om
forældresamarbejdet, som styrker vores viden om området.
#HvorErDerEnVoksen: Samarbejdet er især baseret på
happenings, hvor FOLA både organisatorisk og økonomisk
har støttet op. F.eks. da vi sendt folketinget på sommerferien.
Bamsedemonstrationen har vi også støttet. De lokale organisationer i Århus og København stod for det meste af koordineringen og slæbte rundt på en masse bamser. KFO etablerede
kontakt til mødrehjælpen og Guinness rekordbog, så demonstrationen kunne komme i. Det var ret sejt!
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Skole og Forældre: Vi sidder med i mange af de samme
møder med ministeren, i skole-sektorpartnerskabet mv. Vi har
mange fælles samarbejdsflader. F.eks. overgang fra dagtilbud
til skole/SFO. Fritidsområdet er også et fælles anliggende, da
SFO er lovgivningsmæssigt placeret under folkeskoleloven.
Klubberne er organiseret forskelligt rundt omkring i landet,
men uanset hvilken lovgivning, de arbejder under, så skal de
have et godt og givtigt samarbejde med skolen. Så også her
har vi en opgave sammen.

Ungdomsringen: Vi er rykket tættere på Ungdomsringen og
har holdt flere møder sammen. Ungdomsringen har foretaget
et større omstrukturering, og der lægges op til mere politisk
interessevaretagelse i forhold til at få bragt fritids- og ungdomspædagogikken tilbage på den politiske dagsorden.

Oversigt over FOLAs partnerskaber
Lego fonden overgangen fra børnehave til skole hvordan følger
legen med. Vi sidder med i styregruppen.
Småbørns alliancen under DEA og LEGO
FOLA repræsenterer forældrene stemme. Er oplægsholder på
den kommende konference.
Novo fonden kampen mod overvægtige børn – fokus på
madordninger i dagtilbud fået et samarbejde med institut for folkesundhed i gang med fokus på undersøgelse af madordninger i
kommuner.
EVAs repræsentantskab vi har en plads i repræsentantskabet
Rådet for Læring
Vi har en plads i rådet
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