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Trivsel og stærke  
børnefællesskaber
Undersøgelser viser det. Dagtilbud og skoler oplever det. Alle kommuner er 
presset af det. Flere og flere og børn og unge har det svært og trives hverken i 
børnehaven, skolen eller når de har fri. Det kalder på nysgerrighed over for, 
hvorfor så mange børn og unge har det dårligt. Og det kalder på løsninger, 
som både styrker de brede og rummelige fællesskaber og sikrer gode tilbud 
til de børn og unge, som har behov for andre rammer. 

Opgaven er enorm for alle landets 98 kommuner, der hver dag arbej-
der for at sikre, at alle børn og unge trives, udvikler sig og lærer. Op 
mod 20 procent af børn og unge har særlige behov og mere end fem 
procent går i specialtilbud. Efterspørgslen på specialtilbud stiger så 
kraftigt, at kommunerne ikke kan følge med. Der er ingen nemme løs-
ninger, men udviklingen skal vendes. 

Det er en kommunal kerneopgave at sikre dagtilbud, folkeskoler og 
fritidstilbud med gode rammer for børnefællesskaber. Vi må ikke blot 
tale om inklusion og segregering. Vores almene tilbud skal være det 
bærende. De skal kunne rumme de børn, vi møder, og den mangfol-
dighed, de repræsenterer. 

Derfor har vi i KL’s Børne- og Undervisningsudvalg valgt, at årets Børn 
& Unge Topmøde skal sætte fokus på, hvordan vi sikrer trivsel og stær-
ke fællesskaber for alle børn og unge. 

Næsten alle børn i Danmark går i dagtilbud. Det giver os en unik mu-
lighed for at skabe gode rammer for, at alle børn trives allerede fra de 
er små. Desværre stiger behovet for specialtilbud og -indsatser også 
på dagtilbudsområdet. Det kalder på opmærksomhed – for ingen 
børn bør opleve en dårlig start på livet. 

Folkeskolen er en grundsten i børn og unges liv. Det er i høj grad her, 
de udvikler sig, lærer og får mod på ungdomslivet. Alle børn og unge 
skal opleve en folkeskole, der møder dem, der hvor de er og formår at 
løfte dem – også i specialtilbuddene. 

Alle os i kommunerne står med en fælles bekymring for det fælles-
skab, vi kalder folkeskolen. For er det stadig folkets skole, hvis hvert 
femte barn ikke trives i den? Har folkeskolen den sammenhængskraft 
og mangfoldighed, som er hele grundlaget for vores børns dannelse, 
hvis børn og unge ikke oplever, at vi alle har forskellige ressourcer og 
udfordringer?

Der er behov for politisk opmærksomhed og handling. Vi skal være 
nysgerrige på, hvad der skaber en mere rummelig folkeskole, og vi 
skal stå på viden om, hvordan skoledagen kan tilrettelægges, så der 
også tages hensyn til børn med særlige behov. Vi må ikke risikere 
at ende med en folkeskole, som hvert femte barn ikke kan være en 
del af. Kort sagt smuldrer folkeskolens fællesskab, hvis vi ikke skaber 
plads til forskellighed.
 
Kommunernes opgave med at skabe gode rammer for fællesskaber 
fortsætter, når skolen ringer ud, og mange børn og unge går i SFO eller 
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klub. Her skal der være gode rammer for leg, kreativitet, bevægelse 
og fordybelse. Her skal alle børn og unge opleve at blive inddraget og 
have en værdifuld plads i fællesskabet. Derfor sætter topmødet også 
fokus på betydningen af fritidsområdet i arbejdet med at sikre stærke 
fællesskaber. 

Kommunerne har også en væsentlig opgave i at sikre, at alle unge får 
mod på voksenlivet og kommer godt videre i uddannelse og job. På 
topmødet ser vi derfor på vigtigheden af, at vores unge trives og ople-
ver en god overgang ind i uddannelse, arbejdsmarked og samfund. 

At sikre fællesskaber, trivsel og udvikling for alle børn og unge kræver 
et tæt samarbejde mellem alle niveauer – fra institution til politiker. Og 
det kommunale ejerskab er afgørende for, at vi lykkes med opgaven. 
Gennem politiske drøftelser, faglige oplæg og debatter ser vi nærmere 
på muligheder og udfordringer i arbejdet med at sikre, at ingen børn 
går gennem livet, uden at trives og være en del af stærke fællesskaber. 

Vi glæder os til at se jer til årets Børn & Unge Topmøde 2023.

KL’s Børne- og Undervisningsudvalg
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Torsdag den 26. januar 2023
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08.00  Ankomst og morgenkaffe 
Besøg standene 

 
10.00  Åbning af KL’s Børn & Unge Topmøde 2022 

Morten Thiessen, næstformand, KL’s Børne- og Undervisnings- 
udvalg 

Morgensang med Aalborg Kulturskole 
 

10.10  KL’s velkomsttale 
Thomas Gyldal Petersen, formand, KL’s Børne- og Undervis-
ningsudvalg

Tema Politisk ledelse og på tværs af området

10.25 At være som alle og ingen: Mistrivsel og almen dannelse
Alle børn er på en og samme tid som alle andre børn, nogle 
andre børn og ingen andre børn. Alle børn er unikke, og alle 
deler de træk og behov med alle andre. Det moderne sam-
funds individualisering har medført et større fokus på det 
enkelte barns særegenhed – både psykologisk og i pædago-
gisk henseende – men spørgsmålet er, om den udvikling nu 
risikerer at fortrænge det almene blik på børn og fællesska-
ber? Hvordan kan man bygge fællesskaber op, hvis der lægges 
så stor vægt på det individuelle? Det diskuterer Svend Brink-
mann i sit oplæg, der argumenterer for, at den almene dan-
nelse netop kan være en nødvendig modvægt til individuali-
seringen og kan afbøde nogle af de negative konsekvenser, vi 
ser i form af mistrivsel hos børn og unge.
Svend Brinkmann, professor i psykologi, Aalborg Universitet

10.55  Kommunalpolitikerens opgave med  
 udvikling af børne- og ungeområdet i 2023

Børne- og ungeområdet er kommet højt på den politiske 
dagsorden, både nationalt og kommunalt. Og både kommu-
ner og kommunalpolitikere har høje ambitioner. Men hvad 
betyder det aktuelle nationalpolitiske landskab for opgaven 
med at lede området i egen kommune? Hvilken rolle, hvilke 
opgaver og hvilket ansvar har kommunalpolitikerne?
Noa Redington, politisk kommentator

11.20 Drøftelse ved bordene 
Hvad har vi hørt i løbet af formiddagen ift. udviklingen af egen 
kommunal praksis?  

11.30  Politisk ledelse af børne- og ungeområdet
Den politiske ledelse er helt central for udviklingen af børne- 
og ungeområdet i kommuner. Med afsæt i de seneste un-
dersøgelser om samspillet mellem politikere, forvaltning og 
borgere foretaget af Kronprins Frederiks Center for Offentlig 
Ledelse og KL sættes fokus på nogle af de centrale ledelsesud-
fordringer, politikere står over for på området.
Niels Højberg, ledelsesekspert og rådgiver, Kronprins Frederiks 
Center for Offentlig Ledelse og tidl. stadsdirektør

 
11.50 Samtale med Børne- og Undervisningsministeren

Mattias Tesfaye, børne- og undervisningsminister 
Thomas Gyldal Petersen, formand for KL’s Børne- og Undervis-
ningsudvalg

12.15 Frokost 
Besøg standene 
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13.30 Temamøde: 1. runde
1. Rekruttering og fastholdelse af medarbejdere til børne-  

og unge området
2. Frisættelse – hvordan påvirkes det kommunalpolitiske 

råderum?
3. Trivsel på tværs af 0-18 årsområdet – hvorfor mistrives så 

mange børn og unge?
4. Stærke børnefællesskaber gennem ledelse, organisering  

og tværfagligt samarbejde
5. Kan nye økonomiske styringsgreb på skoleområdet være 

med til styrke de almene børnefællesskaber?
6. Værd at vide om reformen ’Børnene først’
7. Hvordan styrker vi kvaliteten af de stærke børnefælles- 

skaber i dagtilbud?
8. Den gode overgang mellem dagtilbud, tidlig-SFO og skole
9. Mangfoldige børne- og ungefællesskaber i SFO- og klub- 

tilbud
10. En stærk folkeskole med trivsel og fællesskaber for alle  

børn og unge
11. Unge udenfor fællesskabet
12. Virksomme indsatser for børn i specialtilbud

14.15 Pause/transport

14.30 Temamøde: 2. runde
OBS. Temamøde 1, 2 og 3 har en varighed af 90 minutter og 
kører derfor kun i 1. runde.

15.15  Pause/transport
Besøg standende

Tema De tidlige år

16.00 Tidlige indsatser – kvalitet og kvantitet
Ulighed i børn og unges trivsel og uddannelsesforløb kan spo-
res til deres første leveår. Derfor er der også kommet et stort 
fokus på tidlige indsatser, som kan give alle børn og unge den 
bedst mulige start på livet. Meget ny dansk forskning viser 
imidlertid, at det ikke er nok at investere tidligt, det handler 
også om hvordan man investerer i børn og unge. Det handler 
ikke kun om, hvor mange pædagoger eller lærere, der er per 
barn, men også om hvad de laver sammen med børnene.
Simon Calmer Andersen, professor, Aarhus Universitet og cen-
terleder, TrygFondens Børneforskningscenter

16.25 Stærke børnefællesskaber for de mindste 
Det kræver viden og praktisk erfaring at skabe en levende 
legekultur der understøtter alle børns deltagelse og udbytte 
af dagtilbuddets aktiviteter. Det kan lykkes at skabe inklude-
rende fællesskaber, men kun når der arbejdes målrettet på at 
sikre en levende legekultur gennem pædagogisk ledelse og 
vidensdeling. Til gengæld kan vi gennem øget viden og fagligt 
fokus på udvikling, leg og omsorg sikre, at alle børn tilbydes 
inkluderende fællesskaber der går på tværs af alder, køn, etni-
citet og socioøkonomiske forskelle i dagtilbuddet. 
Ditte Winther-Lindqvist, ph.d., lektor, DPU

16.50 Drøftelse ved bordene 
Hvad har vi hørt i løbet af eftermiddagen ift. udviklingen af 
egen kommunal praksis?

17.00 Afrunding på første dag og information om aftenprogrammet

17.00  Indkvartering

17.30  Mulighed for løbetur ved Aalborg Kommune

19.30  Middag

00.30 Tak for i aften
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Fredag den 27. januar 2023
08.00  Ankomst og morgenkaffe 

Besøg standene 

08.30  Velkomst 
Morten Thiessen, næstformand, KL’s Børne- og Undervisnings- 
udvalg

Tema Folkeskolen

08.35 Danske Skoleelever 
Elevernes perspektiv på temaet ’trivsel og stærke børnefælles-
skaber’
Marie Holt Hermansen, formand, Danske Skoleelever

08.50 Inkluderende læringsmiljø i skolen
Om lag 20 procent av elevene i grunnskolen i Norge og i Dan-
mark opplever lite aktiv deltagelse i elevfelleskapene i skolen, 
og de får heller ikke realisert sitt potensial i for læring. I Norge 
er det foreslått utviklet inkluderende støttesystem i alle skoler 
som skal bidra til mer læring og sosial deltagelse for denne 
gruppen av elever. I dette innlegget blir det beskrevet hva som 
kjennetegner et slikt inkluderende støttesystem, og hvordan 
dette kan realiseres. Det blir vist til eksempler fra kommuner 
som gjennom slike støttesystem har lykkes med å realisere 
inkluderende læringsmiljøer.
Thomas Nordahl, professor i pedagogikk ved Høgskolen i Inn-
landet og professor II ved Aalborg Universitet. 

09.15 Drøftelse ved bordene 
Hvad har vi hørt i løbet af formiddagen ift. udviklingen af egen 
kommunal praksis?

09.25 Da skolen blev abstrakt og metafikseret
Refleksion, logbøger, synopser, projektarbejde, læringsstrategi-
er og innovation har indtaget skolen. Det er eksempler på den 
senmoderne, komplekse, abstrakte faglighed, der samtidig 
nærmest gør eleverne til små psykologer, der konstant mo-
nitorerer sig selv. De fagligt dygtige har en fest på de højeste 
taksonomiske niveauer, men alt for mange elever er hægtet 
af. Den metakognitive bølge har taget teten, mens den gene-
relle mistrivsel vokser. Det er derfor på tide, at vi genvinder 
et sprog om faglig fordybelse, nysgerrighed, kreative under-
søgelser og det praktisk-musiske i alle fag. Det kan skabe en 
fælles skole, hvor flere har lyst til at lære i ægte undersøgende, 
faglige fællesskaber, og hvor den generelle trivsel blandt flere 
elever med al sandsynlighed vil få bedre kår.
Lene Tanggaard, rektor, Designskolen Kolding og professor ved 
AAU.  

9.45 Pause  
Besøg standene
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Tema Drøftelse med parterne

10.10 Input fra de centrale parter
Claus Hjortdal, formand, Skolelederforeningen
Elisa Rimpler, formand, BUPL
Eva Munck Immertreu, formand, Lederne i BUPL
Gordon Ørskov Madsen, formand, DLF
Kim Henriksen, sektorformand, FOA
Marie Holt Hermansen, formand for Danske Skoleelever
Rasmus Edelberg, formand, Skole og Forældre 
Signe Nielsen, formand, FOLA

Tema Fritidsområdet 

10.40  Det handler om mere end ”blot” knob, indspil  
 til stregen eller en fed solo – perspektiver på  
 fritidslivet som en intentionel øvebane

Frirum, præstationsfri arena, livslegeplads – der anvendes 
mange begreber for at udtrykke det potentiale, der ligger i 
at være en del af de mange fritidsarenaer, som børn og unge 
tilbydes at være aktive på i fritids – og ungdomsklubber, for-
eningsliv, musikskoler m.v. Spørgsmålet er, hvordan vi kom-
mer fra alle de fine begreber, til en lokal tænkning og praksis, 
der gør at fritidslivet bliver en central aktør i arbejdet med 
børn og unges trivsel. Og hvordan kan det gøres uden at vi 
instrumentaliserer fritiden, for medlemmerne i landets fritids- 
og fodboldklubber går heldigvis ikke til ”trivsel” – de går i klub 
og til fodbold, og det skal de helst blive ved med!
Søren Østergaard, Center for Ungdomsstudier 

Tema De unge 

11.05  Ungestemmer
De unges perspektiver på temaet ’trivsel og stærke børnefæl-
lesskaber’.
Aalborg ungeråd 

11.15 Drøftelse ved bordene 
Hvad har vi hørt i løbet af dagen ift. udviklingen af egen kom-
munal praksis?

  
11.25 Hvis mistrivsel er problemet, er fællesskaber så svaret?

Mistrivslen blandt unge stiger, men hvad er der egentlig på 
færde og hvordan kan fællesskaber bidrager til en løsning af 
problemet? Med afsæt i sociologien og socialpsykologien 
zoomer oplægget ind på de ungdomsliv, fortællinger og sam-
menhænge, der gemmer sig bag de stigende tal og giver en 
forståelse af udsathed og mistrivsel i ungdomslivet anno 
2023. Samtidigt med at udfordringerne vokser, italesætter 
voksensamfundet i stadig stigende grad fællesskaber, som en 
del af svaret på mistrivslen og som noget entydigt positivt. 
Men står det i virkeligheden i kontrast til mange unges ople-
velser af fællesskaberne? For hvad er fællesskaber for unge og 
hvordan kan man arbejde med institutionelt at skabe rammer 
for gode fællesskaber blandt unge? Og hvilke forskningsmæs-
sige bud kan gives på, hvordan den stigende mistrivsel blandt 
unge kan forebygges og afhjælpes her og nu – uden, at vi sam-
tidigt sygeliggør en hel generation af unge.
Noemi Katznelson, Professor i ungdoms- og uddannelsesforsk-
ning på Aalborg Universitet

11.50 Afslutning på KL’s Børn & Unge Topmøde
Formand og næstformand for KL’s Børne- og Undervisnings-
udvalg samler op på de politiske hovedbudskaber fra topmø-
det. 

12.00 Frokost og afrejse
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Temamøde 1
Rekruttering og fastholdelse af  
medarbejdere til børne- og unge området

Bemærk: Temamødet varer 90 minutter, og der kan derfor kun delta-
ges i dette temamøde og ikke endnu et temamøde i runde 2. 

Manglen på arbejdskraft er den største udfordring for fremtidens vel-
færd. KL’s analyser viser, at der på tværs af den offentlige og private 
sektor kommer til at mangle omkring 90.000 medarbejdere i 2030, 
og 44.000 alene i kommunerne. Kommunerne mangler allerede med-
arbejdere til at levere den velfærd borgerne forventer – og udfordrin-
gerne bliver kun større i de kommende år i takt med, at der bliver flere 
ældre og børn i vores samfund. 

Det er også begyndt at slå igennem på børne- og ungeområdet, hvor 
stadig flere kommuner i stigende grad oplever, at det er vanskeligere 
at rekruttere tilstrækkelig kvalificerede fagprofessionelle. Derfor er 
alle kommuner optaget af, hvordan det kan blive attraktivt at blive og 
fastholde flere medarbejdere i dagtilbud og skoler så kvaliteten kan 
fastholdes. Det kan handle om branding af fagene og professions-
uddannelserne, gode erfaringer med praktikforløb, understøttelse 
af overgang fra uddannelse til job, seniorinitiativer, nedbringelse af 
sygefravær, flere på fuldtid mv. Men det handler også om, hvordan vi 
kan få mere ud af de eksisterende ressourcer ved til at nytænke opga-
veløsningen på børne- og ungeområdet. Kan civilsamfundet bringes 
mere i spil? Kan nogle opgaver digitaliseres? Er der andre strukturelle 
eller organisatoriske løsning, der kan bringes i spil? 

Form
Oplæg, der giver indsigt i udfordringen og bud på løsninger og tid til 
dialog og drøftelse mellem deltagerne. 

Deltagerne får
 • Viden om udfordringer med rekruttering af medarbejdere til 

børne- og ungeområdet på nationalt niveau 
 • Inspiration fra faglig ekspert og andre kommuner til arbejdet med 

at rekruttere og fastholde flere medarbejdere i dagtilbud og skoler
 • Kommunalpolitiske drøftelser om hvordan, der kan skaffes flere 

hænder til området samt, hvordan opgaveløsningen kan ny-
tænkes.

Eksperter
Andreas Rasch-Christensen, forskningschef, VIA 

Kommunale eksperter
Karina Vincentz, borgmester og Ane Stallknecht, centerchef, Odsherred 
Kommune
Peter Fogde Mikkelsen, skole- og rådgivningschef, Holstebro Kommune

Derudover vil det være et rammesættende oplæg om rekrutterings-
udfordringen bredt set v. Kristian Heunicke, direktør, KL

Vært
Jakob Næsager, medlem af KL´s Børne- og Undervisningsudvalg, børne- 
og ungdomsborgmester i Københavns Kommune.

8 KL’s Børn & Unge Topmøde 2023
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Temamøde 2
Frisættelse – hvordan påvirkes det kommunalpolitiske råderum?

Bemærk: Temamødet varer 90 minutter, og der kan derfor kun delta-
ges i dette temamøde og ikke endnu et temamøde i runde 2. 

Dagtilbud og skoler skal sættes mere fri til at skabe kvalitet for bør-
nene, som det giver mening lokalt. Staten løsner sit greb, og kommu-
nerne forventes at gøre det samme. 
 
Der er en fælles erkendelse af, at dagtilbud og skoler er blevet styret 
for stramt de senere år, og der er store forventninger til, at frisættelsen 
kan skabe fornyet gejst og motivation om opgaven blandt ledere og 
medarbejdere. 
 
Samtidig har kommunerne ansvaret for dagtilbud og skoler. De skal 
skabe rammer for, at alle børn og unge trives, udvikler sig og lærer og 
skal samtidig stå på mål for kvaliteten over for staten. 
 
Hvordan leder man som kommunalpolitiker på dagtilbuds- og skole-
området, når ens politiske ledelsesrum bliver ændret? Hvordan sætter 
man politisk retning for et børne- og ungeområde og sikrer nogenlun-
de ensartet kvalitet for alle borgere, når man ikke kan styre og lede på 
samme måde som tidligere? Temamødet giver inspiration til arbejdet 
og kommer med mulige svar på nogle af de dilemmaer, som kommu-
nalbestyrelsen står overfor. 
 

Form 
På temamødet vil der være en blanding af oplæg, politisk samtalesa-
lon og drøftelser i grupper og plenum.

Eksperter
Ulrik Kjær, professor i statskundskab på Syddansk Universitet.

Kommunale eksperter
Benedikte Kiær, borgmester, Helsingør Kommune
Lars Rich, direktør, Helsingør Kommune
Diana Mose Olsen, formand for Børn & Skoleudvalget, Esbjerg Kommune
René G. Nielsen, direktør, Esbjerg Kommune

Vært
Thomas Gyldal Petersen, formand for KL’s Børne- og Undervisningsud-
valg.

KL’s Børn & Unge Topmøde 2023 9
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Temamøde 3
Trivsel på tværs af 0-18 årsområdet  
– hvorfor mistrives så mange børn og unge?

Bemærk: Temamødet varer 90 minutter, og der kan derfor kun delta-
ges i dette temamøde og ikke endnu et temamøde i runde 2. 

De mange forskellige trivselsindsatser, der har været afprøvet i de 
senere år, har ikke kunnet vende udviklingen med stigende mistriv-
sel hos børn og unge. Der ser ud til at være behov for en mere hel-
hedsorienteret tilgang. På temamødet vil vi med hjælp fra to dygtige 
forskere med speciale i børns og unges trivsel forsøge at kigge bredt 
på børns og unges liv og opvækstbetingelser, som de ser ud i dag, og 
identificere en række væsentlige rammer og tendenser, der påvirker 
deres hverdag og trivsel.  

Med udgangspunkt i dette ”bagtæppe” vil deltagerne blive inviteret til 
at reflektere over, hvad vi som politikere, forvaltninger og professio-
nelle kan gøre for at 

 • Indrette rammer og praksis i vores tilbud på en måde der bedst mu-
ligt tager højde for børn og unges aktuelle virkelighed og hverdag.

 • Klæder børn og unge på til at håndtere og navigere i de forskellige 
krav og usikkerheder, de møder.

 • Overveje om der er områder, hvor vi som samfund kan og bør 
ændre i de rammebetingelser, som påvirker børns og unges trivsel.

På temamødet vil deltagerne få mulighed for med sparring fra forske-
re at drøfte og kvalificere bud på elementer og sammenhænge, der 
har betyd-ning for børns og unges mistrivsel. På den baggrund vil vi i 
fællesskab overveje forskellige tilgange til at afhjælpe og forebygge 
mistrivsel for de unge. Vi håber, at deltagerne vil indgå engageret i 
drøftelser om hvilke pointer, der er særligt vigtige, og hvad det kalder 
på i den kommunale vir-kelighed – både generelt og i egen kommune.

Form
 • Vidensoplæg.
 • Debat i plenum og mindre grupper.

Eksperter
Noemi Katznelson, professor, Aalborg Universitet, leder af Center for 
Ungdomsforskning.
Helle Rabøl, ph.d., NO!SE 

Vært
Morten Thiessen, næstformand, KL’s Børne- og Undervisningsudvalg, 
rådmand for Børn og Undervisning, Aalborg Kommune.

10 KL’s Børn & Unge Topmøde 2023
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Temamøde 4
Stærke børnefællesskaber gennem ledelse,  
organisering og tværfagligt samarbejde

Med et markant voksende antal af børn og unge i udsatte positioner 
er der i stigende grad behov for ekstra støtte og specialpædagogiske 
kompetencer i både dagtilbud og skole for at sikre læring, trivsel og 
udvikling blandt alle børn. Det kalder på overvejelser om, hvordan 
ledelse, organisering og tværfagligt samarbejde i almenområdet på 
tværs af dagtilbud og skole kan tilrettelægges, og hvilke kompeten-
cer der er behov for både i dagtilbuddet, på skolen og i forvaltningen. 
Temamødet sætter fokus på, hvordan man kan skabe støttestrukturer, 
herunder i form af PPR, omkring dagtilbud og skole på en måde, der 
understøtter almenmiljøet med de særlige kompetencer, der er behov 
for i den daglige praksis. 

Form 
Vidensoplæg og kommunecase med tid til spørgsmål. 

Deltagerne får
 • Viden om tilrettelæggelse og organisering af støttestrukturer i 

dagtilbud og skoler med fokus på PPR.   
 • Inspiration til, hvordan man kan organisere støttestrukturer og 

kompetencer omkring dagtilbud og skole. 

Eksperter
Thomas Szulevicz, lektor i pædagogisk psykologi ved Institut for Kom-
munikation og Psykologi, Aalborg Universitet.  

Kommunale eksperter 
Trine Bülow Vadum, centerchef, Center for Tværfaglig Sundhed og Fore-
byggelse, Odense Kommune 

Vært
Christian Holm Donatzky, medlem af KL’s børne- og undervisningsud-
valg, byrådsmedlem, Helsingør Kommune.  

KL’s Børn & Unge Topmøde 2023 11
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Temamøde 5
Kan nye økonomiske styringsgreb på skoleområdet  
være med til styrke de almene børnefællesskaber?

Udgifterne til specialtilbud på skoleområdet stiger fortsat og betyder 
mange steder, at det ikke er muligt for kommunerne at investere i al-
menområdet. Det skaber en ond cirkel, hvor kommunernes manglen-
de økonomiske råderum til at investere i inklusionsfremmende tiltag 
betyder, at fortsat flere segregeres fra det almene fællesskab. 

Deltagerne får
På temamødet får du viden om og eksempler på, dels hvordan den 
aktuelle udvikling er og desuden hvilke økonomiske styringsgreb på 
børne- og ungeområdet, der kan være med til at styrke almenområ-
det. Kontorchef i Økonomisk Politisk Center i KL, Michael Laursen, vil 
give en kort indflyvning til, hvad analyserne siger om investeringsmo-
deller på særligt skoleområdet. Og så vil formand for Børne-, Fritids- 
og Undervisningsudvalget i Hjørring Kommune, Gry Bruun Nielsen 
sammen med direktør, Jesper Carlsen for-tælle om den økonomiske 
styringsmodel i Hjørring, hvor alle midlerne ud-møntes til skolerne, 
som dermed frit kan prioritere dem. De vil fortælle om, hvad de op-
lever at have fået ud af denne tilgang, samt hvilke nuancer og dilem-
maer, der er værd at overveje, når man går den vej. Der vil også være 
mulighed for at reflektere med de andre deltagere om, hvad det bety-
der for de beslutninger, der træffes i egen kommune.

Form
Vidensoplæg og mulighed for refleksion og spørgsmål til oplægshol-
dere.

Eksperter
Michael Laursen, kontorchef i Økonomisk Politisk Center, KL

Kommunale eksperter 
Gry Bruun Nielsen, formand for Børne-, Fritids- og Undervisningsudval-
get, Hjørring Kommune 
Jesper Carlsen, børne- og Arbejdsmarkedsdirektør, Hjørring Kommune.

Vært
Peter Pannula Toft, børn og skolechef, KL
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Temamøde 6
Værd at vide om reformen ”Børnene Først”

Regeringen, Enhedslisten, Radikale Venstre, SF, Alternativet, Venstre, 
Konservative, Liberal Alliance, Dansk Folkeparti og Kristendemokra-
terne blev i maj 2021 enige om reformen Børnene Først. Men hvad in-
deholder reformen? Hvorfor er der brug for en ny reform på børneom-
rådet? Hvilke af de problemer, som tidligere reformer ikke har kunnet 
løse, skal den nye reform få has på? 

Det er nogle af de spørgsmål, som temamødet stiller skarpt på. 

Deltagerne får:
 • Viden om, hvad den nye reform Børnene Først indeholder og 

hvad aftalepartierne bag reformen ønsker reformen skal forbedre 
for de udsatte børn og unge. 

 • Inspiration til, hvad man som politiker særligt skal have indsigt i 
og forståelse for i den nye reform. 

Eksperter
Hanne Gøttrup, chefkonsulent, KL
Jessie Brender Olesen, specialkonsulent, KL

Kommunale eksperter
Ulrik Wilbek, formand for KL’s Socialudvalget og borgmester i Viborg 
Kommune.
Tine Vesterby Sørensen, social- og handicapchef, Egedal Kommune

Vært
Ulrik Wilbek, formand for KL’s Socialudvalg og borgmester i Viborg Kom-
mune. 

KL’s Børn & Unge Topmøde 2023 13



14 KL’s Børn & Unge Topmøde 2023

Temamøde 7
Hvordan styrker vi kvaliteten af de  
stærke børnefællesskaber i dagtilbud?

Vi ved fra forskning, at høj kvalitet er særlig betydningsfuldt for de 
mindste og de udsatte børn, og det kræver et vedvarende fokus og 
sammenhæng i indsatser at skabe deltagelsesmuligheder for alle 
børn. Stærke børnefællesskaber kræver pædagogiske udviklings- og 
læringsmiljøer, der fremmer trivsel, læring, udvikling og dannelse for 
alle børn. Det er en kompleks dagsorden at skabe stærke børnefælles-
skaber, for der er både pædagogiske, styringsmæssige og økonomiske 
perspektiver på spil. Temamødet stiller skarpt på, hvilke politiske greb 
og faglige indsatser der kan styrke børnefællesskaberne i dagtilbud, 
og hvilke kommunale prioriteringer det kræver.

Deltagerne får
 • Viden om hvilke rammer og pædagogiske indsatser, der er særlige 

betydningsfulde for børn i udsatte positioner i dagtilbud
 • Inspiration til hvordan man kommunalpolitisk kan arbejde strate-

gisk med at styrke børnefællesskaber i dagtilbud, der skaber delta-
gelsesmuligheder for alle børn

Form
Vidensoplæg samt dialog mellem oplægsholder, deltagere og værten 
på temamødet. 

Ekspert 
Charlotte Ringsmose, Professor, Institut for Kultur og Læring, Aalborg  
Universitet

Vært
Kasper Ejsing Olesen, medlem af KL´s Børne- og Undervisningsudvalg, 
borgmester Kerteminde kommune 
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Temamøde 8
Den gode overgang mellem dagtilbud, tidlig-SFO og skole

De tidligste oplevelser af vuggestuen, børnehaven og skolen er med 
til at forme børns og unges trivsel og udvikling. På dette temamøde 
sættes der fokus på den vigtige sammenhæng mellem dagtilbud og 
skole, og giver indblik i den nyeste viden om kvalitet og trivsel. Sam-
men bliver vi desuden klogere på erfaringer fra forskellige kommunale 
modeller for samarbejdet inden, under og efter børns overgang fra 
dagtilbud til skole. Deltagerne vil på dette temamøde få adgang til ny 
viden og erfaringer, som de kan tage med videre i de drøftelser, der ef-
terfølgende skal være lokalt.

Deltagerne får
 • Indblik i den seneste nye viden
 • Indblik i kommunale erfaringer, fordele og ulemper ved forskellige 

skolestartsmodeller, og de politiske drøftelser der ligger bag val-
get af deres skolestartsmodel.

Form
Videns- og erfaringsoplæg 

Eksperter 
Programmet opdateres

Kommunale eksperter
Programmet opdateres

Vært
Dorte West Borgmester, medlem af KL’s Børne- og Undervisningsudvalg, 
borgmester Herning kommune

KL’s Børn & Unge Topmøde 2023 15
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Temamøde 9
Mangfoldige børne- og ungefællesskaber i SFO- og klubtilbud

Fritidspædagogikken har gennem hele sin historie været båret af 
troen på, at børn og unges oplevelser af sig selv som værdifulde socia-
le deltagere næres i stærke, aktive og forpligtende fællesskaber. Det 
fritidspædagogiske dannelsesideal handler om at skabe rum for det, 
man kan skabe sammen i kraft af alle sine unikke talenter, idéer og 
drømme. Forskelligheden – som ofte kan udfordre i andre sammen-
hænge – er her en fælles ressource. 

Men for at lykkes med at skabe gode rammer for mangfoldige fælles-
skaber, hvor alle børn og unge trives, skal de voksne i SFO -og klubtil-
buddene arbejde intentionelt og engageret med rollen som sociale 
brobyggere og kreative igangsættere. 

Med afsæt i fritidspædagogisk forskning og eksempler fra hverdagen 
giver temamødet indblik i, hvordan SFO- og klubtilbud kan skabe 
trygge og udviklende rammer for alle børn og unge, hvis der arbejdes 
fokuseret med kvaliteten i tilbuddene. 

Deltagerne får
 • Indblik i hvordan SFO- og klubtilbud kan skabe trygge og udvik-

lende rammer for alle børn og unge
 • Viden om centrale elementer i fritidspædagogikken anno 2023

Form
Vidensoplæg og dialog med en kommunal leder af SFO/klubområdet 
i Aarhus kommune

Ekspert
Nils Falk Hansen, Ph.D.-studerende, DPU

Kommunal ekspert
Leder af SFO/klub, Aarhus Kommune

Vært
Thomas Meedom, medlem af KL’s Børne- og Undervisningsudvalg og
Rådmand for Børn og Unge, Aarhus kommune
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Temamøde 10
En stærk folkeskole med trivsel og  
fællesskaber for alle børn og unge

Udfordringerne med stigende mistrivsel hos børn og unge har sand-
synligvis en lang række årsager. De senere års fald i elevernes lyst til at 
gå i skole og den aktuelle kritik af, at skolen er blevet for abstrakt og 
teoretisk og i for høj grad fokuserer på faglige resultater, tyder på, at 
praktiske arbejdsformer og mere undervisning i praktiske/musiske fag 
kunne være en del af vejen frem ift. at styrke elevernes trivsel og lyst 
til at gå i skole.
 
På mødet vil Lene Tanggaard give os indblik i noget af det, vi ved om 
værdien af praktiske arbejdsformer og indhold i undervisningen. Hvad 
betyder det for elevernes trivsel og for deres oplevelse af egne lære-
processer, at de får mulighed for at arbejde praktisk og kreativt og fx 
fordybe sig i arbejdet med et konkret produkt?

Form
Oplæg, refleksion og dialog.

Ekspert
Lene Tanggaard, professor, Institut for Kommunikation og Psykologi, 
Aalborg Universitet og rektor på Designskolen i Kolding.  

Vært
Peter G. Hansen, medlem, KL’s Børne- og Undervisningsudvalg, byråds-
medlem i Rebild Kommune.

KL’s Børn & Unge Topmøde 2023 17
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Temamøde 11
Unge udenfor fællesskabet 

Aktuelt står knap 45.000 unge under 25 år uden for det fællesskab, 
som en uddannelse eller et job tilbyder. Men det er ikke kun de unge, 
der går glip af fællesskabet – det er også vores samfund og arbejds-
marked, der går glip af de unge. Den aktuelle mangel på arbejdskraft 
vil kun stige de kommende år. Så også i det lys, er det en bunden op-
gave at hjælpe flere unge ind i job- eller uddannelsesfællesskabet. 

I 2025 skal antallet af unge uden uddannelse og job bringes ned 
under 38.000. Det er den uddannelsespolitiske målsætning, som vi i 
fællesskab skal lykkes med til gavn for de unge Der findes ingen Quick 
Fixes på denne dagsorden, men vi skal finde de gode veje sammen. 
På temamødet præsenteres eksempler på de udviklingspotentialer, 
der er ved at styrke samarbejdet mellem bl.a. grundskolen og udsko-
lings- og vejledningsindsatser og fx ungdomsuddannelserne for at 
færre unge ender uden uddannelse og job.

Deltagerne får
 • Viden om og inspiration til, hvordan samarbejde og koordinering 

på tværs af skolen, den kommunale ungeindsats og ungdoms-
uddannelserne bidrager til en sammenhængende indsats for de 
unge.  

 • Inspiration til, hvordan man kommunalpolitisk kan arbejde stra-
tegisk med at styrke en sammenhængende ungeindsats gennem 
faglig ledelse.

Form 
Oplæg med mulighed for fælles drøftelse og spørgsmål. 

Kommunale eksperter 
Viborg Kommune 
Rødovre Kommune  

Vært
Jens-Kristian Lütken, medlem af KL’s børne- og undervisningsudvalg,  
beskæftigelses- og integrationsborgmester, Københavns Kommune.  
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Temamøde 12
Virksomme indsatser for børn i specialtilbud

Arbejdet med stærke børnefællesskaber er vigtigt – også for de elever, 
der er visiteret til specialtilbud. Denne elevgruppe kan kræve noget 
særligt for at få del af fællesskabet, og kan ofte kalde på særlige ind-
satser fra kommunen. Dette temamøde stiller skarpt på to kommu-
nale eksempler på virksomme indsatser, der sikrer elever fra specialtil-
buds adgang ind i skolen og fællesskaber på tværs. 

Lyngby-Taarbæk Kommune har oprettet et skolevægringstilbud på en 
specialskole, som har succes med selv de meget svære tilfælde og får 
elever tilbage i fællesskabet. 

Aalborg Kommune har arbejdet med systematisk skoleskak, kan ud-
vikle modeller for at unge i specialtilbud kommer helt eller delvist 
retur til almenområdet. Indsatserne har derudover gode resultater 
med at skabe fællesskaber på tværs af almen- og specialområdet. 

Deltagerne får
 • Viden om og inspiration til, hvordan man kan arbejde med indsat-

ser, der sikrer elever i specialtilbud adgang til fællesskaber 

Form 
Oplæg med mulighed for spørgsmål. 

Kommunale eksperter 
Simon Pihl Sørensen, formand for Skoleudvalget, Lyngby-Taarbæk Kom-
mune
Edda Heinskou, direktør, Lyngby-Taarbæk Kommune
Neel Bjerregaard, skoleleder på Heldagsskolen Fuglsanggård, Lyngby-
Taarbæk Kommune
Sanne Rørby Grothe og Rune Greiff, medarbejdere på Heldagsskolen 
Fugl-sanggård, Lyngby-Taarbæk Kommune
Lisbeth Lauritsen, næstformand i Børne- og Undervisningsudvalget, 
Aalborg Kommune

Vært 
Programmet opdateres

KL’s Børn & Unge Topmøde 2023 19



20 KL’s Børn & Unge Topmøde 2023
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Standholdere

Stand 1. Sivitas
Sivitas tilbyder SOCIALE INDSATSER til kom-
muner i Jylland og på Fyn. Vi kommer med 
det samme, vi taler sproget og vores indsat-
ser er af høj kvalitet. Mød os på STAND 1: Vær 
med i vores topmøde-KONKURRENCE om at 
vinde et AFBRÆK FRA DEN TRAVLE HVERDAG 
med en 3-DAGES FERIE MED MIDDAG.

Stand 2. Rambøll Hjernen&Hjertet 
Vil I sikre børn og unges trivsel? Kig forbi og 
hør mere om systematik og opfølgning i ar-
bejdet med læringsmiljøer og trivsel. Vi deler 
viden om hvordan I kan arbejde med videns-
baseret praksisudvikling og videreudvikle 
indsatser, herunder hvordan I styrker sam-
menhænge og succesfuld implementering.

Stand 3. BDO
BDO er et af de førende rådgivningshuse for 
den offentlige sektor. I år har vi samlet et hold 
af landets mest erfarne rådgivere på børne- 
og ungeområdet. Besøg vores stand og hør 
om vores erfaringer med minimumsnorme-
ringer, økonomisk styring, tildelingsmodeller, 
tilsyn, inklusion og meget mere.

Stand 4. COMM2IG
COMM2IG hjælper med at kunne udnytte 
potentialet, når undervisning og teknologi 
mødes. Vi den største leverandør af compu-
tere til uddannelsesmarkedet, hvor vi imple-
menterer og forankrer 1:1 løsninger fra både 
Apple, Google og Microsoft. Mød os, og få en 
snak om jeres muligheder på de 3 platforme.

Stand 5. Skolen Online
Skolen Online er allerede flere af kommu-
nernes samarbejdspartner. Vi bidrager til at 
færre elever laver dropout og i stedet afslut-
ter grundskolen med god følelse i maven. 
Vores løsninger er målrettet elever, der ikke 
trives i traditionelle rammer og ikke hører til i 
specialskole.

Stand 6. KMD
Elevernes trivsel er omdrejningspunktet i 
MUE Fravær, som er et modul i vores nye 
elevadministrative løsning. Her kan aktører i 
børnenes liv samarbejde om trivsel og udvik-
ling. Hør også om vores institutionssystem til 
prognose og styring af småbørnsområdet. Vi 
glæder os til at se jer.

Stand 7. NOVAX A/S
NOVAX A/S leverer IT-løsninger til faggrupper 
indenfor det offentlige. Vi har 40 års erfaring 
som systemleverandør, og mange sundheds-
plejersker er glade for at åbne NOVAX-syste-
met hver dag. Som noget nyt kan du i år høre 
mere om vores helt nye system til PPR eller 
vores system til rusmiddelcentre.

Stand 8. Fru Hansens Kælder
Fru Hansens Kælder udvikler måltidskasser 
til daginstitutioner og står dagligt bag 12.000 
måltider på tværs af Danmark. Med måltids-
kasserne kan daginstitutioner servere sund, 
smagfuld økologisk mad.  Besøg os (stand 
8) og bliv inspireret af et unikt koncept, der 
tager mad til børn alvorligt.

Stand 9. Ungdomsringen
Får I nok ud af jeres kommunale klubber og 
ungdomsskoler? Tilbuddenes kvalitet spiller 
en vigtig rolle i arbejdet med at skabe stærke 
lokale fællesskaber og forebygge mistrivsel 
blandt større børn og unge. Kig forbi Ung-
domsringens stand til en snak om fritid og 
trivsel. #FordiFritidSkaberFremtid
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Stand 10. EVA
EVA – gør dig klogere på dagtilbud, skole og 
uddannelse. Danmarks Evalueringsinstitut 
(EVA) styrker kvaliteten af dagtilbud, skoler 
og uddannelse gennem undersøgelser, ana-
lyser og redskaber. Mød os i stand 10 til en 
smagsprøve på vores viden eller en snak om 
hvad vi kan gøre for dig. www.eva.dk

Stand 11. Ugeskemarevolutionen
UgeskemaRevolutionen – fremtidens under-
visning – skaber et læringsfællesskab, hvor 
alle børn lykkes, dannes og bliver så dygtige, 
de kan. Vi sikrer, at lærelysten bevares, og at 
hver eneste elev bliver set, inddraget og ud-
fordret både fagligt, personligt og socialt. Det 
giver mod på livet.

Stand 12. Olivia Danmark
Olivia Danmark er en af landets største pri-
vate udbydere af hjælpe- og støtteordninger 
til børn, unge og voksne. Vi arbejder for at le-
vere livskvalitet og sikre, at borgeren føler sig 
tryg i sin hverdag. Kig forbi til en snak om en 
sag eller en problemstilling, du har fokus på, 
og hør om vores tilbud.

Stand 13. Storskoven
DSI Storskoven driver tre opholdssteder, ud-
slusningslejligheder og intern skole centralt 
placeret på Fyn. Vi har unge i alderen 13-28 
år, med forskellige adfærdsmæssige og psyki-
ske problemstillinger. Vi vægter pædagogisk 
faglighed, ungeinddragelse samt tæt samar-
bejde med familie og rådgiver højt.

Stand 14. Sofus
Sofus leverer fagsystemer, der er skræddersy-
et til at løse administrative og faglige opgaver 
inden for socialområdet. Sofus leverer løsnin-
ger til familieplejeområdet og til ambulante 
indsatser. Alle vores løsninger er designet og 
udviklet sammen med brugerne, så det giver 
mening for medarbejderne.

Stand 15. LearnLet.com
LearnLet har sparet kommunerne for 
1.000.000 vikar lektioner. LearnLet er online 
kursus bibliotek for fagpersoner, virtuel træ-
ning med VR, samt online mus værktøj.

Stand 16. Safehouse Jylland
Safehouse Jylland 1&2 tilbyder højt speciali-
seret døgnpladser til unge, der står midt i en 
ærerelateret konflikt med et højt trusselsni-
veau eller er udsat for negativ social kontrol, 
som påvirker den unges trivsel. Safehouse 
Jylland 1&2 er socialpædagogiske anbringel-
sessteder med plads til 18 piger.

Stand 17. Den selvejende  
institution Dannevirke
På Dannevirke har vi 29 års erfaring i at skabe 
trygge læringsmiljøer, hvor anbragte børn og 
unge udvikler deres positive potentiale. Hos 
os er alle en del af fællesskabet. Vi har Op-
holdssted for børn og unge, Intern skole og 
Døgnfamiliebehandling for familier i mistriv-
sel. Læs mere på Dannevirke.nu

Stand 18. Kostskoler.dk
Mange ved ikke, at der er kostskoler i Dan-
mark, der løser en væsentlig samfundsopga-
ve for børn og unge med særlige behov. Det 
er børn og unge mellem 11 og 18 år med fag-
lige, sociale og personlige udfordringer, som 
ikke kan bo hjemme, trænger til et miljøskift 
eller har brug for en anden skoleform.
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Stand 19. Danmarks Lærerforening
Inklusion fordrer et stærkt samarbejde mel-
lem skolens parter. Det er en vej til at skabe 
en skole, der sikrer elevernes ret til undervis-
ning og tilgodeser lærernes mulighed for at 
lykkes med en undervisning, der når den en-
kelte og fællesskabet. Få inspiration til samar-
bejde og viden om inklusion.

Stand 20. Børns Vilkår
Alle børn og unge har ret til et godt skoleliv. 
Besøg Børns Vilkårs stand og få en snak om, 
hvordan trygge fællesskaber kan være med 
til at forebygge skolefravær og mistrivsel. Få 
viden og værktøjer til at håndtere skolefra-
vær og hør om vores Fællesskabsskoler, hvor 
elevernes stemmer er i fokus.

Stand 21. Vi lærer sammen – et partnerskab
Vi inviterer kommuner til et partnerskab om 
Vi lærer sammen i dagtilbud, som TrygFon-
den har bevilget 20 mio. til. Formålet med 
partnerskabet er at implementere en evi-
densbaseret pædagogisk ramme som gav-
ner alle børns lærings og trivsel. Kom og hør 
mere om jeres muligheder.

Stand 22. BUPL
Besøg vores stand og hør hvad høj faglighed 
betyder for et #godtbørneliv, og hvordan 
vi også i fremtiden kan sikre høj faglighed i 
vores institutioner for børn og unge. BUPL 
byder på ny forskning om pædagoger og 
pædagogisk arbejde, og hos PBU får du viden 
om pædagogers pension og arbejdsliv.

Stand 23. Børnerådet
Besøg Børnerådets stand og prøv kræfter 
med vores store rettighedsspil, hvor du fysisk 
bevæger dig gennem FN’s Børnekonvention 
og lærer at oversætte konventionen til børns 
hverdag. Vi står klar til en snak om reel børne-
inddragelse, og hvordan man kan klæde børn 
på til at rykke på deres rettigheder.

Stand 24. Gyldendal
Få et indblik i Gyldendals praksisrettede por-
tal til pædagogerne, Legoglær.gyldendal.dk. 
Kom forbi standen til en snak og se den nye 
integration med Rambølls, Hjernen&Hjertet.

Stand 25. Komiteen for Sundhedsoplysning
Sæt fokus på børn og unges trivsel og me-
string. Besøg Komiteen for Sundhedsoplys-
nings stand og hør bl.a. om vores evidensba-
serede indsatser Basal – sammen om trivsel 
for elever i 7.-10. klasse og Godt igennem 
uddannelse målrettet unge på ungdomsud-
dannelser.

Stand 26. Center for ADHD
I Center for ADHD arbejder vi for at skabe et 
bedre liv for børn & unge med ADHD. Vi ar-
bejder altid forskningsbaseret i praksis med 
fokus på progressionsmålinger. Hør om vores 
resultater og aktuelle initiativer i dagtilbud, 
skoler, PPR og familieafdelinger på stand 26.

Stand 27. Memox
Memox tilbyder familierettede ydelser under 
serviceloven i samarbejde med landets kom-
muner. Vores medarbejdere er socialfagligt 
stærke og taler tilsammen 100 sprog og dia-
lekter. Relationelt samarbejde med kulturel 
forståelse er i fokus og skaber trivsel og ud-
vikling for udsatte familier og børn.
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Stand 28. INFOBA
INFOBA udvikler IT-løsninger til dagtilbuds- 
og skoleområdet. Løsningerne udvikles i 
samarbejde med kunder og brugere og tager 
udgangspunkt i deres hverdag, kommunika-
tion og pædagogik. Kig forbi stand 28, afprøv 
fremtidens vagtplanssystem og få en snak 
om, hvad løsningerne kan gøre for din kom-
mune.

Stand 29. Zurface Group
I samspil med Zurface® teknologien er børn 
medskabere af et sundere indeklima. Børne-
ne lufter ud og aftørrer borde og håndtag, når 
der er behov for det. Udluftnings- og hygiej-
nerutinerne mindsker smittespredning og 
forbedrer lærings- og arbejdsmiljøet på sko-
ler og i daginstitutioner. www.zurface.com

Stand 30. Æresrelaterede konflikter  
og negativ social kontrol
Kommunerne spiller en central rolle i indsat-
sen mod æresrelaterede konflikter, negativ 
social kontrol og trivslen i etniske minoritets-
familier. For at give kommunerne det bedst 
mulige grundlag for en styrket indsats, tilby-
der SIRI gratis rådgivning, opkvalificering og 
netværk til ledere og fagpersoner.

Stand 31. Skolernes Indeklima
Realdania er en filantropisk forening, der ar-
bejder for at skabe livskvalitet gennem det 
byggede miljø. Også for børn og unge. Med 
kampagnen ’Skolernes Indeklima’ støtter vi 
tiltag, der bidrager til et sundere og bedre 
indeklima i landets skoler. Kom forbi vores 
stand, og få en snak med os.

Stand 32. Internationale  
Uddannelsesprogrammer  
Kom og hør om vores Internationale Uddan-
nelsesprogrammer. Institutioner og organi-
sationer, der arbejder med dagtilbud, grund-
skole og ungdomsuddannelse kan søge om 
tilskud til at sende medarbejdere på efterud-
dannelse i Europa, elever på udlandsophold 
samt deltage i europæiske samarbejdspro-
jekter. 

Stand 33. Buggi
Buggi er et website, hvor børn på en enkel og 
intuitiv måde kan finde bøger, der passer til 
deres smag. Buggi bruger emojis og visuelle 
elementer, så børnene bliver inspireret til nye 
læseoplevelser ud fra eksempelvis emne, 
humør, længde og sværhedsgrad. Den helt 
rigtige bog giver lyst til at læse.

Stand 34. IST
Hver dag verden over gør vores administra-
tive it-løsninger til driften af en skole eller et 
dagtilbud en forskel for millioner af menne-
sker. Med enkle og smarte løsninger til admi-
nistration, planlægning, læring og skema gør 
vi hverdagen lettere.

Stand 35. FamilieRINGEN
Et partnerskab mellem Lolland Kommune og 
Dansk Folkehjælp. Formålet er brobygning 
mellem myndighed og civilsamfund mhp. at 
hjælpe socialt udsatte familier. FamilieRIN-
GEN er et unikt ”ægteskab” med en gensidig 
forståelse for og tillid til hinanden. Samarbej-
det har medført mangfoldige resultater.

Stand 36. SKYEN – Dokumenteret  
adfærdsløsning til indeklimaet
ÅBN har nytænkt sunde indemiljøer og ud-
viklet et værktøj til en sundere fremtid uden 
overflødigt bullsh*t. Ikke flere meningsløse 
”smarte” grafer og ubrugelige funktioner. 
SKYEN er den mest effektive, enkle løsning til 
et sundere indeklima– udviklet og dokumen-
teret med over 3.000 danske skoleelever.
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Stand 37. Playful Learning
Legende tilgange styrker børns trivsel, lyst til 
at lære og skaber stærke fællesskaber. Ved at 
indtræde i et udviklingsfællesskab med Play-
ful Learning, kan jeres kommunes dagtilbud 
og skoler udvikle mere legende praksis og 
dermed bidrage til børns udvikling, trivsel og 
læring.

Stand 38. FitforKids
FitforKids er en social NGO, med videnska-
beligt dokumenteret Impact, som tilbyder et 
gratis, sjovt og støttende træningsfællesskab 
til børn mellem 7-15 år og deres familier. 
Med 40 hold i 32 kommuner  bekæmper vi 
ulighed i sundhed og mistrivsel blandt børn 
over hele landet.  

Stand 39. SoSu Vikaren
SoSuVikaren er et proffessionelt socialpæ-
dagogisk og sundhedsfagligt vikarbureau. Vi 
har fokus på høj faglighed, ordentlighed og 
varme menneskelige værdier. Vi samarbejder 
med kommuner og private virksomheder, 
hvor vi hjælper med akutvagter, vikariater, in-
dividuelle forløb og enkeltmandsprojekter.

Stand 40. Kvistholm Familie
Kvistholm familie og mor & barn yder støtte 
og vejledning til særligt udsatte familier, vi 
samarbejder med kommunerne landet over 
og arbejder efter servicelovens bestemmel-
ser og de ydelser der indgår her i. Vi har en 
bred faglighed samt en personalegruppe 
med hver deres faglige ståsted.

Stand 41. KL
Hvordan klarer din kommune sig? Besøg KL’s 
stand og se en interaktiv udgave af Kend Din 
Kommune 2023 med relevante nøgletal eller 
prøv redskabet ’Tre trin til råderum’. Du får 
også inspiration til nye analyser og greb, der 
kan skabe luft i budgettet og mere tid til ker-
neopgaven.

Stand A. DM i Fagene
DM i Fagene er Danmarks største skolekon-
kurrence! Hvert år dyster flere tusinde udsko-
lingselever om at, blive danmarksmester i fx 
dansk. I efteråret afholdes den indledende 
runde og i uge 5 afholdes landsmesterskabet 
på Dokk1 i Aarhus. Besøg vores stand og vind 
et besøg af DM i Fagene på din skole!
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Start 
Torsdag den 26. januar 2023 kl. 10.00 
Besøg udstillerne fra kl. 8.00, hvor der også serveres let morgenmad. 

Slut 
Fredag den 27. januar 2023 kl. 12.00 med takeaway frokost

Tilmelding
Tilmeldingen er bindende. Spørgsmål vedrørende tilmelding til  
butm@komponent.dk

Oplysninger om konferencen
Specialkonsulent Aleksandra Raaschou Beck, arbe@kl.dk  tlf. 3370 3469
Specialkonsulent Hanne Bertelsen, hbe@kl.dk, 3370 3480
Konferencekoordinator Janni Elmquist Clausen, jaec@komponent.dk  
tlf. 8779 6395

Information om hotel mv.
Bookes på www.kl.dk/butm gennem Destination NORD. Værelserne  
reserveres efter først-til-mølle-princippet fra den 27. oktober 2022  
kl. 10.00. 
Alle henvendelser vedr. hotelværelser skal ske til Destination NORD,  
tlf. 9931 7521

Deltag i debatten
Brug #BUTM2023


