
 

 

BØRNENES KICKOFF 
 

Velfærdsaftalen 21-24 
Juni 2021 
Nyhedsbrev #1 

  
 

“Noget af det, der optager mig mest er, at personalet der er omkring mine 
børn hver dag, har det godt! Velfærdsaftalen, i samspil med at vi også får 
minimumsnormeringer, håber jeg kan gøre vores daginstitutioner til endnu 
bedre arbejdspladser, med stor trivsel hos personale og endnu flere 
muligheder for vores små poder, der skal klædes godt på til livet udenfor 
daginstitutionerne.” – Sine Vels, forælder. 

 

 
 

 

Velfærdsaftalen på 
dagtilbudsområdet i 
Rebild Kommune er 
kommet godt fra start, 
takket være nogle 
fantastiske, opfindsomme, 
sjove og eftertænksomme 
lokale kickoffs. Børn fra 
hele kommunen deltog i 
de forskellige 
arrangementer og gav 
den gas, som bl.a. pirater 

der brændte ’de gamle 
dumme regler’ af ved 
Regnbuen i Nørager – og 
hos Tuen i Haverslev 
gravede de en tidskapsel 
ned med tegninger af de 
forskellige ønsker til nye 
rammer de kommende tre 
år. Når de tre år er gået, 
graver de kapslen op igen, 
og så vil det vise sig om 
velfærdsaftalen, frihed og 

fællesskabet har ført 
ønskerne med sig eller 
måske noget helt andet, 
de ikke havde forestillet 
sig i dag. 

Børnene tog i det hele 
taget rigtig godt imod 
budskaberne om friere 
rammer til alle de lokale 
fejringer – og så var de 
selvfølgelig begejstret for 
at fejre det med balloner, 
flag og ikke mindst en is!  

De voksne var samlet på 
Hotel Comwell, med det 
antal covid-19 tillod, og 
her satte både forældre, 
ledere, pædagoger og 
politikere ord på deres 
forventninger til aftalen 
og den kommende 
proces.  

Sine Vels var en af de 
inviterede forældre, som 
satte ord på sin tilgang til 
mulighederne med 
Velfærdsaftalen.  



 
 

FØLG MED I 
FRISÆTTELSEN 
Del jeres historier og bliv 
inspireret af andres 
Frisættelsen handler om, at det I finder frem 
til, passer bedst til jer i jeres dagtilbud. Men 
vi er alle sammen om det og med 
nyhedsbrevet, vil vi med to måneders 
mellemrum, skabe et overblik over 
erfaringer og gode historier.  

 

   

Kommunikation og inspiration 

 
LÆS MERE HER 

Rebild Kommunes hjemmeside: 

LINK 

Pressemeddelelse om Kickoff: 

LINK 

HASHTAGS PÅ SOCIALE MEDIER 

#tillidskaberkvalitet, #rebildsætterfri, #fritogvildt 

Find og brug dem på f.eks. Facebook, Instagram og LinkedIn 

 

 

Vi går en spændende tid i 
møde, fordi det er en unik 
mulighed for os alle og 
især for alle jer der er helt 
tæt på børnene i 
dagligdagen.  

Byrådet og alle der har 
hjulpet i processen med 
råd og vejledning, har gjort 
deres til at gøre rammerne 
og retningen i forbindelse 
med Velfærdsaftalen så 
vide som overhovedet 
muligt.  Det bliver en tid 
med mange spørgsmål og 
ubekendte, men det bliver 

også en spændende tid, 
hvor vi kan styrke det 
samarbejde, vi har på tværs 
omkring tilbuddet til 
kommunens mindste 
borgere.   

Del jeres oplevelser og 
resultater med andre 
undervejs. Det kan virke 
inspirerende og 
motiverende for os alle.  

Vi har samlet et overblik 
over de forskellige 
muligheder for at følge med 
og dele historierne herunder. 

Tøv ikke med at tage fat i 
det administrative 
personale eller andre der 
kan bidrage til, at I får en 
god tre-årig periode. 

Sammen kan vi løfte 
dagtilbudsområdet til 
næste niveau, som også 
andre kommuner senere 
vil kunne få gavn af. Vi 
glæder os til at følge med. 

Kontaktperson: Helle Bitsch 
Pedersen, ihbpe@rebild.dk  

 

https://rebild.dk/borger/pasning-skole-og-uddannelse/velfaerdsaftale-paa-dagtilbudsomraadet
https://www.mynewsdesk.com/dk/rebild/pressreleases/vilde-pirater-og-tidskapsel-markerer-starten-paa-velfaerdsaftalen-3105397
mailto:ihbpe@rebild.dk
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