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Nu er det sommer og traditionen tro slutter vi det første
halvår med at udsende sommernyhedsbrevet. Som det
fremgår af referatet fra generalforsamlingen fik vi tilført
ekstra ressourcer i form af valg af to nye suppleanter,
som vi byder velkomne til arbejdet og samarbejdet i
bestyrelsen.

Der kom også et konstruktivt forslag om at
etablere en studiekreds i efteråret som en
selvorganiseret gruppe i Dansk Pædagogisk
Historisk Forenings regi med Jytte Hare som
leder med det formål at (gen)etablere en offent-
lig og åben diskussion om daginstitutionens
samfundsmæssige og pædagogiske opgave.
(Læs mere om studie-kredsen side 14-15)
Ligeledes blev det foreslået et medlemsmøde
om den ny pædagoguddannelse, som
påbegyndes september 2014. Vi planlægger et
fyraftensmøde i slutningen af oktober eller
begyndelsen af november hvor vi vil få en op-
lægsholder fra en af pædagoguddannelserne til

at fortælle om det centrale i bekendtgørelsen og hvordan
indholdet adskiller sig fra tidligere uddannelsesreformer.
Nærmere orientering efter foreningens sommerferie i
oktober nyhedsbrevet og på hjemmesiden.

I uddybningen af årsberetningen rettede vi en tak til
vores ældre og meget trofaste medlemmer og besty-
relsen fandt det bemærkelsesværdigt at disse medlem-
mer i år kun var repræsenteret med ganske få til årsmø-
det/generalforsamlingen. Vi må indrømme, vi savnede jer
og må nu konstatere at majoriteten af bestyrelsen og
vores jævnaldrende medlemmer nu er ved at blive det
ældste lag i foreningen.
På trods af det markant faldende medlemstal glæder vi
os over at yngre medlemmer også er ved at finde ind i
foreningen.

God sommer til alle
med solskinshilsner fra bestyrelsen

NB. Sommerferielukning
Foreningen holder i år sommerferie hele juli og
august måned 2014. Vi er på Borgbygård igen
onsdag den 3. september 2014 fra 10 til 13.
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Kære Birte.
Det er mig en meget stor glæde,
at skulle være med til at
overrække dig Erna prisen.
Du fortjener den.
Du har været og er stadig en
ildsjæl til at skabe forståelse for betydningen
af barnets helhedsudvikling, hvori den
motoriske udvikling er så vigtig en del. Den
psykiske – fysiske og emotionelle udvikling
hænger uadskilligt sammen, lærte du os.

Der er helt sikkert flere “gamle” pædagoger her
i lokalet som også har nydt godt af din under-
visning på pædagogseminarierne eller efter-
uddannelser. Jeg er én af de heldige, der fik et
to årigt kursus hos dig i børnemotorik.
På kurset besøgte vi sammen med dig vugge-
stuer, hvor du viste os bevægelsesleg med
børnene. Jeg husker din fortrolighed, nærhed
og varme, til barnet, alt imens du mærkede
efter barnets styrke eller svaghed i muskler.

Ernaudvalgets
begrundelse
ved Margit Vinther

Årets ERNA-pris
til Birte Servais Bentzen

Din kontakt med barnet emotionelt og
fysisk var guld værd for os studerende
at observere. Vi oplevede din blidhed
og kontakt til barnet, som udstrålede
velvære.
Faktisk sidder der én person her
iblandt os, som husker på egen krop,
hvordan det var, at være barn og få
undervisning af dig. Det er Birte Frede-
riksen, Birte har været seminarielærer
på Frøbelhøjskolen i Roskilde i mange
år, hvor hun underviste i børnemotorik
og Gøsselgymnastik.

Hør lige hvad Birthe husker fra sit
møde med Birte Servais Bentsen på
Rigshospitalet, hvortil hun kom, fordi
hun led af astma.

Birte Frederiksen fortalte levende med bevæ-
gelser, hvordan hun på sin egen krop stiftede
bekendtskab med ligge, sidde og kravleøvelser.
Det, jeg havde lært hos dig i 73 – 75, kom mig
senere til gode i min undervisning i daginstitu-
tioner på Den lille skole, pædagogseminarier
og ved Bispebjerg Børnepsykiatriske afdeling.
På seminarierne var et af mine budskaber til de
studerende, at du ikke kan sætte dig ind i den
retarderedes situation uden at have kendskab
til den normale motoriske udvikling. Især var
det vigtigt for mig at undervise i dine ligge-
sidde- kravle øvelser. Både børn og voksne var
nede på gulvet og mærke deres muskler i
bevægelse.. Her legede vi bl.a. målerlarve (ned
på hele maven og op på knæ) eller rejen (ligge



DPHF Nyhedsbrev -  sommer 2014

3

på siden krumme knæ op til næsen og stræk-
ke helt ud igen) her mærkes den store under-
støttelsesflade, som du lærte os, var det rigtige
for barnet. Dit budskab var at det er af stor
betydning at kunne beherske de store muskel-
grupper inden der kommes op på to ben og
hoppes.

Jeg sluttede mit arbejdsliv på Bagsværd Social
Pædagogiske seminarium, hvor jeg gik i dine
fodspor fra 1980 til 1999. Du stoppede din
undervisning på Bagsværd i 1980.
I “gamle dage” blev der undervist i faget børne-
motorik, på en måde der kan sammenlignes
med mesterlærebegrebet.
En del af undervisningen i faget børnemotorik
og Gøsselgymnastik som du også underviste i
på seminarierne, foregik ude i daginstitutio-
nerne. Det var en stor gevinst både for de
studerende og for daginstitutionerne. Et godt
samarbejde hvor teori og praksis kom til at
hænge sammen. Det ser desværre ikke så
godt ud i dag, faget børnemotorik og Gøssel-
gymnastik eksisterer ikke mere, så vidt jeg ved.

Du valgte at koncentrere dig om teorien og var
tilknyttet Statens Sundhedsvidenskabelige
Forskningsråd. Du var tilknyttet, Rigshospitalet
og Bispebjerg Børnepsykiatrisk Afdeling, og du
var konsulent i børnemotorik på Center for
spædbørn ved Københavns Universitet.

Din første udgave af Børnemotorik udkom
i 1968. Den blev meget flittigt brugt på Social-
pædagogiskeseminarier og børnehave/fritids
pædagogseminarierne. Den 7 udgave, i 2001
hedder ”Børnemotorik

Udvikling og Sammen-hæng”.
I Sverige har du udgivet publikationen:

Barnmotorik,
Småbarns rorelseutvecling,
Laromedelsesforlaget, Stockholm 1971.

1975 udkom
“Spædbarnet bevæger sig
gi det en hånd”.

Denne bog var mere praksis orienteret –
omhandlende samværet mellem barnet og den
voksne. Hvordan er det hensigtsmæssigt at
udføre bevægelsesleg? Hvordan stimuleres den
motoriske udvikling, så det får indflydelse på
den emotionelle - intellektuelle og taktile
udvikling. Her er dejlige billeder der inspirerer
pædagogen til at gå i gang. Den blev så
sandelig også meget brugt på alle landets
seminarier.

Senere fulgte følgende bøger og publikationer:
Motorisk testning og motoriske
udviklingsforløb
skrifter nr. 7 fra Center for småbørnsforskning,
Danmarks Lærerhøjskole, 1996

Hanne Munck og Birte Servais Bentsen.
Babymassage, et “stimulations-
program “for spæde.

En kritisk redegørelse for praktisk
lægegerning, juni 1996
Bevægelsesudvikling i forløb.
Interaktion og vurdering. År 2000

Her står på bagsiden:
“Motorisk interaktion, som oftest overses, kan
opstå, når barnet er i forældrenes arme, og der
snakkes og kæles. Ved fælles inspiration og
den voksnes intuition og respekt for barnets
aktivitet, kan en leg komme i gang med bevæ-
gelser, som barnet ikke kan udføre alene.
Disse aktiviteter giver barnet ny motorisk
kompetence og har utvivlsomt både social og
emotionel værdi”.



DPHF Nyhedsbrev - sommer 2014

4

I samarbejde med din datter Lea skrev du i
2007 Bevægelsesleg for forældre og deres

spæde børn.  

I 2010 finder du det relevant at sammenskrive
nye emner og ny viden, med dine tidligere
bøger: Børnemotorik og Spædbarnet bevæger
sig gi‘ det en hånd. Bogen hedder:

” Bevægeomsorg Børnemotorik i teori
og praksis.”  

Det nye drejer sig om det lille barns fornem-
melse af at bevæge sig, om Bevægeomsorg,
om Spirer til faget børnemotorik og om glimt af
fagets historie. Derudover er opdateret ny viden
om nervesystemets udvikling, mens andre
afsnit fra tidligere bøger er udvidet eller slettet.
Du påpeger i bogen at et af de største
problemer er passivitet. Du skriver på s.14:

“Til trods for nutidens forbedrede udviklings-
muligheder for motorikken i forhold til dem
børn havde i tidligere tider, er der brug for en
mere seriøs praksis, fordi forhold i den moder-
ne hverdag både socialt og kulturelt i alt for
mange tilfælde præger det lille barns moto-
riske udvikling i uheldig retning. Socialt på
grund af mange voksnes knappe tid, kulturelt
på grund af dets tradition, dels manglende
indsigt i barnets udvikling. Mange børn bevæ-
ger sig for lidt, hvilket kan medføre, at
bevægeudviklingen hæmmes og alvorlige
gener dukker op.
Flere argumenter peger derfor på direkte
omsorg på dette specielle udviklingsområde “

Jeg kan ikke være mere enig.
Jeg er så ked af, jeg ikke havde dine sidste
bøger i den undervisning, jeg udførte på dit
gamle arbejdssted (Højvangseminariet. Red.)
Så i dag må man sige der måske er endnu
mere brug for, at kommende pædagoger får
undervisning i barnets motoriske udvikling! Det
er desværre ikke tilfældet.
For nogen tid siden hørte jeg en radioudsen-
delse, hvor en sundhedsplejerske udtalte at
42 % af børnene i daginstitutionerne brugte
tablet (I ved den lille digitale skærm). Når bør-

nene havde siddet stille længe, var det svært for
pædagogerne, at få dem motiveret til kropslig
udfoldelse bagefter.

Den digitale tidsalder, vi lever i dag, kommer vi
ikke udenom – den er kommet for at blive!
Der er da også helt sikkert udvikling og læring i
den. Men går det udover den motoriske og
sociale livsglade udfoldelse, sammen med
andre børn og voksne, ender det galt, tror jeg.
Mit håb er, at når nu den nye pædagoguddan-
nelse (2014- Red.) træder i kraft, så kan dine
bøger igen være med til, at åbne øjnene op for,
at der skal undervises i faget børnemotorik,
både teoretisk og praktisk. Dine bøger er
stadig lige aktuelle.

Da jeg var hjemme hos dig som forberedelse til
denne dag, så jeg, du havde en krystal hæn-
gende i vinduet. Den kan nu ved solens hjælp
kaste sine smukke farver tilbage på Erna og
minde dig om alt det gode igennem livet, du har
sat i gang for børn og pædagoger.

Rigtig hjertelig tillykke kære Birte
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Det lille barns fornemmelse
af sine kropsbevægelser

Barnets oplevelse af sine kropsbe-
vægelser er en vigtig, men ofte over-
set del af den motoriske udvikling,
hvilket jeg i grove træk vil gøre rede
for her.
En del af menneskets sansesystem,
det proprioceptive sansesystem
oplyser om kroppens stillinger og
bevægelser, altså om hvordan krop og
lemmer befinder sig i forhold til hinan-
den, og giver derved en fornemmelse

af hele denne komplicerede funktion - fx om
vores ganske almindelige hverdagsbevægelser
med deres umådelig mange nuancer, knyttet til
velbefindede eller det modsatte og til  respira-
tion, kredsløb , muskelfunktion og nervesystem.

For mange mennesker er fornemmelsen for
disse hverdagsbevægelser et forsømt område i
forhold til, hvordan andre  sansekvaliteter dyr-
kes  - tænk fx på smag for mad og drikke.
Denne evne, altså fornemmelsen for egne
kropsbevægelser, som fungerer allerede på
fosterstadiet, kan som andre sanser videreud-
vikles eller hæmmes alt efter den støtte eller
mangel på støtte, den får  helt fra begyndelsen
på samme måde, som andre sanser og sprog
udvikles hos små børn afhængig af omsorgs-
personernes holdning og virke. Der snakkes
sædvanligvis om, hvad barnet ser og hører i
omgivelserne, og der leges og snakkes spon-
tant med det omkring den sproglige udvikling,
man laver lyd med de helt små, og efterhånden
ord med de lidt større og senere sætninger og
remser, men meget lidt eller slet ingen opmærk-
somhed bliver givet til de almindelige bevægel-
ser, de liggende, siddende, kravlende eller de
stadige skift imellem dem, fx når barnet leger
på gulvet, når det løfter hovedet, strækker
ryggen, eller drejer sig til siderne.

Her fortæller en lille pige, Sara, om hvad hun
kan fornemme af sine kropsbevægelser. Saras
bevægeoplevelser er mine forestillinger om,
hvad det er, hun kan fornemme i sin krop,
hvilket børn ofte  i fx deres ansigtsudtryk viser
oplevelse af. Forestillingerne bygger på mine
mangeårige observationer og erfaringer under
dels klinisk, dels pædagogisk arbejde med
spæd- og småbørns motoriske udvikling og er
også inspireret af Daniel Sterns beskrivelser af
spædes personlige verden.

Sara, 2½ måned:
’Jeg er ved at vågne, døser og føler mig lun i
min sideliggende stilling. Hovedet glider opad
på puden, og jeg strækker benene og pludselig
er jeg omme på ryggen. Jeg strækker mig
dovent, hvilket giver en god fornemmelse i ryg
og ben – dejligt, jeg er strækkeglad i kroppen
og mærker det faste underlag. Men så hører
jeg, at nogen snakker, og der er meget lys, at
kigge efter, og jeg kan stadig fornemme, at
kroppen bevæger sig, men svagere.

Sara, 6 måneder:
’Jeg løfter enden op fra min maveliggende
stilling, og pludselig er jeg oppe på hænder og
knæ og rokker frem og tilbage. Det er en helt
ny fornemmelse, at have kroppen oppe – kan
jeg holde balancen? – Nej nu faldt jeg ned, så
op igen, prøve at balancere, - prøve at komme
frem fx hen til de andre i stuen. Jeg kravler, det
er spændende og svært.’

Sara fortæller også om sine kropsoplevelser på
senere alderstrin.

Måske flere af de tilstedeværende, som har
oplevet både små og større børns beretninger
om fornemmelse af kroppens aktiviteter.

Birthes søn, Jakob Bentsen læste Birtes tale.
En stor oplevelse for os alle.
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Og så vil jeg fremhæve, at det ikke er usæd-
vanligt at møde voksne, for hvem denne for-
nemmelse og kendskabet til deres egne
hverdagsbevægelser er så godt som ukendt
eller prioriteres betydeligt mindre end det at
dyrke motion eller sport – hverdagsbevægel-
serne er der bare og må indrette sig efter de
forhold, der nu engang er, og de må finde sig i
meget, alt for meget, ikke mindst langvarig og
ubevægelig stillesidden, uden at personen har
sans for selv at kunne ændre den og gøre den
mere bekvem.
Hvor mange kender og bruger kroppens små
fine bevægelser i fx siddestillinger og føddernes
bevægelser i gang.
Eller hvad med indimellem at kunne korrigere
trættende og uhensigtsmæssige bevægelser,
situationer, hvor mange kommer til kort, fordi
fornemmelsen for mere bekvemme bevægelser
er væk og det måske gør ondt.

Antropologen, Kathryn L. Geurts, 2002,
fortæller om Anglo-Ewefolket i Ghana, at de
lægger stor vægt på det lille barns motorik.
Man mener nemlig, at bevægelserne er direkte
bundet til personens karakter og måde at leve
på, og at bevægelser i balance karakteriserer
både en moden person og menneskeheden
som sådan, hvorfor god balance antages at
være en vigtig del af det at være menneske.

Derfor bliver der lagt vægt på barnets bevæge-
udvikling fra den tidligste tid, og her drejer det
sig især om bevægelser, der har med balancen
at gøre. Man taler direkte til den spæde om at
løfte hovedet og holde det i balance, både når
det ligger på maven, bæres i arm i opret stil-
ling, når det begynder at sidde og når det
begynder at stå, mens man siger ’balance,
balance’. Derfor er det ikke de første skridt,
som mange i vor kultur ser frem til, men det at
kunne rejse sig op og holde balancen. Det er
netop det, som dette folk mener, er tegn på at
være menneske, og det som adskiller os fra
dyrene.
Denne opmærksomhed på balance og veludvik-
lede bevægelser fortsætter i barneårene, fx ved

at gåbegynderne øver sig med små skåle på
hovedet, skåle som øges i størrelse med
barnets alder, og senere ved at bære bøger og
lignende på hovedet. Både denne praksis og
forældrenes opmærksomhed og korrektion af
de daglige bevægelser medvirker uden tvivl til
god fornemmelse af kroppens store og små
bevægelser.

I løbet af 1900-tallet er der især i USA lavet
mange objektive observationer om de bevæge-
færdigheder barnet udvikler i tidens løb, hvor-
når det kan sidde, stå og gå uden at få direkte
støtte eller stimulation. Barnet kan fx i 2-
måneders alderen selv holde hovedet oppe, når
det bæres i arm af en voksen, senere kan det
gribe ting og sager, og endnu senere kravle
omkring i rummet og selv bestemme afstand
og mål, alt i alt aktiviteter, som er tydelige at
se. Når det gælder barnets fornemmelser for
sine kropsbevægelser, som jo ikke kan ses og
som mange voksne ikke selv har fornemmelse
for, må vi erkende, at dette emne er så godt
som ukendt og overset i hverdagen. Desuden
er eksempler på disse oplevelser kun spar-
somt beskrevet i forhold til, hvordan andre
sanseoplevelser er velbeskrevet fx i flere
børnepsykologiske bøger.

Når spæde og børn i tumlingealderen  bevæ-
geleger både med og uden voksnes  medvir-
ken, viser deres ansigtsudtryk og deres ivrig-
hed, at de for det meste fornemmer både
velvære og glæde. Yderligere intensiveres
aktiviteterne, hvis den voksne stilfærdigt
snakker med om, hvad det er, barnet er i gang
med, at det fx løfter hovedet, strækker ryggen
eller sparker med benene. Uden tvivl støtter
denne interesse barnets fornemmelse for
bevægelserne. Dette forudsætter at den
voksne respekterer og leger med ved at støtte
barnets egne bevægelser, det vil sige, at den
voksne virkelig kan se og faktisk går på
opdagelse, i det barnet udfører. Det vil sige at
den voksne ikke alene støtter de tydelige
bevægelser, men også dem, der er ved at spire
frem, sådan at barnet fx kan trække sig op til
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sidning fra rygliggende stilling ved at hive i den
voksnes hænder. Her skal den voksne altså
ikke trække, men nænsomt  tilbyde barnet de
faste hænde at trække i, så det får chance for
at opleve selv at kunne ændre sin stilling,
mens den voksne stilfærdigt snakker med om,
hvad barnet udfører.

Børnehavebørn der får fortælling om, hvad de
laver med kroppen og dens muskler og led, når
de bevæger sig, bliver som regel dybt interes-
seret. Og selv lette anatomiske billeder bliver
interessante at kigge på, og mange vil derefter
meget gerne vise, hvad de kan med kroppen
og dens forskellige dele, og der kommer
spørgsmål på spørgsmål. Både små og store
liver op, de er deres krop.

Børnehavens rytmik må derfor dreje sig om
kroppens mange, mange forskellige bevægel-
ser i både liggende kravlende, siddende og
oprette stillinger, mens børnene med glæde
finder på  variationer, som de efterhånden bliver
mægtig gode til, mens de også inspirerer
hinanden. De kommer lidt efter lidt til at kende
kroppens muligheder, et kendskab som kan
danne grundlag for, at de senere har chance for
at kunne korrigere for uhensigtsmæssige stil-
linger, fx trættende siddestillinger  –  en evne,
som gerne skulle bevares fremover.

Også blandt store børn vækker emnet interes-
se, når de præsenteres for det. De ’spidser
ører’ og vil gerne høre mere.
Jeg behandlede engang en 12-årig pige med
sent udviklet motorik og øjensynligt med kun
sparsom fornemmelse for sine bevægelser.
På et tidspunkt da hun var halvvejs i behand-
lingsforløbet, udbrød hun pludseligt, mens vi
sammen gik ud ad en lang gang – ’nej hvor er
det altså dejligt at gå’!  At hendes motorik var
blevet bedre kunne tydeligt ses, men at hun
også havde fået fornemmelse for kroppen i
almindelig gang var overraskende, en oplevelse
hun altså nu spontant kunne udtrykke, selv om
vi ikke havde snakket om det.
Jeg mener, at også større børn tit bliver forsømt
på dette område.

Vi ved, at udvikling af kroppens bevægelser og
udvikling af hjernen og den mentale tilstand,
herunder identiteten og barnets fornemmelse
af sine kropsbevægelser, hænger sammen.
Og vi ved, at den mest intense udvikling foregår
i de første barneår. Det har derfor stor betyd-
ning, at småbørns omsorgspersoner støtter
dem i udviklingen af denne fornemmelse –
fornemmelsen, som er der fra nyfødthedsperio-
den og som skal udvikles og bevares livet
igennem!

Birte Servais Bentsen, april  2014
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Referat af årsmøde
og generalforsamling
30. APRIL 2014.

Årsmødet
Med dejlig forårs-aftensol ind ad vinduerne på
1.salen på Borgbygård, startede vi årsmødet.
Godt 40 mennesker var mødt op til Erna-
prisoverrækkelsen. Birte Servais Bentsen
skulle modtage den.
Drude Helweg bød velkommen, Janni Milsted
gav en kort introduktion til Ernaprisen og
herefter blev ordet givet til Margit Vinther fra
Ernaudvalget.
Janni Milsted overrakte herefter statuetten til
Birte, der takkede mange gange og sagde, at
hun var utrolig rørt over at den var tilfaldet
hende.
Hun ville gerne have lavet et oplæg, der også
satte arbejdet med børn og motorik ind i en
historisk ramme, men det blev for uoverkom-
meligt og ville fylde for meget; men hun
arbejder på en sådan beskrivelse og håber den
når at blive færdig.

Udover datteren Lea Bentsen, medforfatter til
Birtes sidste bog “Bevægeleg”, var sønnen
Jakob Bentsen med, og det var ham der
oplæste Birtes tale

“ Det lille barns fornemmelse
   af sine kropsbevægelser”

En fantastisk flot oplæsning.

GENERALFORSAMLING
I DPHF
Drudes åbnede generalforsamlingen med
en bemærkning om, at “når man er over 80 må
man godt gå tidligere hjem! (to af de trofaste
gamle medlemmer gik mellem de to møder) -
og hun tilføjede, at foreningen er glad for de
mange trofaste medlemmer, “der støtter
foreningen til de dør” - også dem, der aldrig
kommer til møder eller har besøgt Samlingen,
men støtter fordi de mener formålet er vigtigt.

Vi blev enige om at tage en hurtig
navnerunde, og deltagerne var som følger:
Annelise Andersen, Helga Schwede, Ulla D.
Petersen, Ingrid Colmorten (best.), Kirsten
Nøhr Christiansen (best.), Finn Thomsen,
Margit Vinther (Ernaudv.), Karen Efsen
Johannesen, Birgit Kragh Larsen, Jan Carstens
(best.), Ulla Liberg (Ernaudv.), Lene Lind
(Erna.udv.), Jytte Hare, Hanne Birte Nielsen,
Sigrid Olsson , Eva Christensen, Inger
Andersen, Birgit Lerstrup (best.), Lotte
Smedegaard, Jytte Mølgaard, Knud Stougaard,
Ruth Ingemann (best.), Birte Frederiksen, Ole
Schultze Henriksen (best.), Birgitte Helmo,
Ebba Jørgensen (revisor), Martin Jørgensen
(revisor), Anni Fink, Drude Helweg (best.),
Janni Milsted (best.), Ulla Fischer (best.).

Til dirigent valgtes Janni, referent Ulla.8
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Beretningen
Drude og Ole uddybede beretningen:

Arkiveringen kører nu målrettet med Bodil i
spidsen, suppleret af Ole, Ingrid og Kirsten.
Men vi har brug for flere af Bodils slags, med
sans for og styr på systemer.  Alt materiale i
samlingen skal registreres! Kursus i hvordan
man registrerer kan købes via ARKIBAS-
systemet, hvis vi vælger at bruge det system.
Vi påtænker en snarlig “arkiveringsdag”.
Også bøgerne i biblioteket skal gås efter, så vi
undgår for mange dubletter og vi har stadigt et
stort ønske om at få bøgerne i biblioteket
registreret i et system, så det kan lægges på
hjemmesiden.

Sommerudflugt for bestyrelsen til børne-
hjemsmuseet i Jægerspris Slot er planlagt,
som erstatning for den årlige julefrokost, som
vi ikke har haft.

Hvordan får vi nye medlemmer?
Vi har besøg af en del pensionistgrupper uden
at det giver særlig mange medlemmer.
HVORDAN HVERVER VI NYE?

Vores ny hjemmeside
Som et af resultaterne af den store bevilling på
117.000 kr., foreningen har fået til digitalise-
ringsprojektet, viste Ole hjemmesiden på
lærred “hvis ikke alle hører til dem, der kører
den igennem hver dag...” og demonstrerede
hvilke oplysninger man nemt kan få fat i:

Ole gennemgik den nye
hjemmeside
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- 2000 billeder(gamle fotos) har vi i øjeblikket
fået scannet. Alle kan gå ind og se/bruge dem.
- Også mange af vores udgivelser kan efterhån-
den hentes ned. Det koster godt nok forenin-
gen penge i form af faldende salg af småskrif-
terne, men vi har skønnet det rigtigst for udbre-
delsen.
-  Alle nyhedsbreve siden 2007 ligger på hjem-
mesiden.
-  Alle Ernaprismodtagerne findes her, og der
arbejdes på at få motiveringer samt prismod-
tager-oplæg med på hjemmesiden.
-  Stort set alle de indleverede super-8mm film
er nu overspillet til foreningens harddisk og det
skal drøftes hvor mange af disse der skal
lægges ind på hjemmesiden. Allerede nu er der
lagt flere overspillede historiske pædagogiske
DVD’ere ind på hjemmesiden.
-  Også “Tidslinjen” som menupunkt på hjem-
mesiden blev nævnt. Her kan man se vores
intention om at beskrive årtiers udvikling ud fra
5 gennemgående punkter om børn, pædagogik
og samfund.

Der kom enkelte bemærkninger i relation
til hjemmesiden:
-  Birgit L. opfordrede på bestyrelsens vegne,
medlemmer til at henvende sig, hvis de har
nogle data at sætte på nogle af de tusindvis af
fotos, der er lagt ud.
-  Knud, der i væsentligste omfang har gen-
nemset og tematiseret næsten alle 8mm- og
super -8 mm filmene inden de blev overspillet,
fortalte om den spændende opgave det var se
filmene - f.eks. har en enkelt institution optaget
smalfilm gennem 20 år af deres tilbagevenden-
de traditioner og koloniophold med mere hvor
tidsbillederne viser små og store forandringer.

Der mangler at blive overspillet 3 film og der vil
blive udarbejdet en liste over de film der er
overspillet.
- Spørgsmålet om ophavsrettigheder til de
mange billeder og film, der er lagt ud på
hjemmesiden, rejstes. Birgit havde et svar, der
måske kunne være en rettesnor, at der skal stå
på hjemmeside, at der skal henvises til DPHF,
hvis man anvender billeder eller film. Der ligger
en officiel forældelsesfrist på 50 år, men der
ligger klart en problematik i forhold til
offentliggørelsen. Hvilket også er beskrevet
under menuen Samlingens Billeder på hjem-
mesiden.

Drude sluttede bestyrelsens beretning med
en status over medlemstilgang/frafald:
- Vi har 182 medlemmer, 15 er institutioner,
foreninger og BUPL afdelinger som f.eks., vores
søsterforening i Århus DMÅ, men stort set alle
pædagoguddannelsesstederne er faldet fra.
6 aktive udmeldinger og 23 har passivt meldt
sig ud ved ikke at reagere på rykkerskrivelsen i
forbindelse med kontingentfornyelsen i år.
Vi fik 14 nye medlemmer i 2013 og 4 i år.

Drude har lært at bruge BCC (“blind copy”) ved
udsendelse af rykkerskrivelser efter at have
rundsendt rykkerskrivelser på en “åben”
mailliste. Dette beklagede hun meget.

Kun 20 medlemmer ønsker nyhedsbrevet
digitalt. Det giver naturligvis en stor udgift til
forsendelser. Vi kunne måske for fremtiden lade
de enkelte medlemmer betale for portoen, som
visse andre foreninger gør.
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Drude fortalte om småskriftet om Inger Kristi-
ne Mortensen, som vi skal se at få lavet
færdigt. Vi troede først vi havde en “lækkerbis-
ken” i en tysk afhandling fra 1902 om børns fri
tegning, men det var slet ikke oplagt at få et
småskrift ud af det selv med stor hjælp fra
Helga Schwede og Merete Zoffmann.

Til sidst kom ønsket fra bestyrelsen om, at vi
næste år vil foreslå nogle vedtægtsændringer
om at udvide antallet af bestyrelsesmedlemmer
f.eks. sådan, at der vælges 10-15 medlemmer -
og ingen suppleanter - praksis hos os er jo, at
suppleanter fungerer som en del af bestyrelsen.
I hvert fald beder vi om at få et par ekstra-
suppleanter til at træde ind allerede nu i
arbejdet. - Og igen:
STOR TAK TIL TROFASTE MEDLEMMER og
en særlig tak til de medlemmer som har tilføjet
et mindre eller større beløb til kontingentind-
betalingen.

Bemærkninger til beretningen
- Det var helt tilfældigt at jeg hørte om forenin-
gen, nu er jeg medlem, men der mangler
oplysninger om at foreningen findes.
- Vi MÅ gøre noget aktivt for at få medlems-
tallet op! - Det er ikke ideer vi mangler.
- Men rykkere er godt - for vi glemmer jo...
Foreslå medlemmerne at benytte
Betalingsservice (PBS)
Flere forslag om annoncering i Børn & Unge /
LFS, direkte henvendelse til institutioner, links
til hinanden (BUPL), forslag om at bruge
FACEBOOK “udbred det!” , henvendelse til
kommuner, måske noget med præmier i sigte.
 - Bemærkning om, at bestyrelsen har arbejdet
så hårdt med digitaliseringsprojektet, at
resultatet af dette måtte være rigeligt til
“erstatning” “Lad os glæde os over en flot
hjemmeside - og ikke undskylde.
- Sigrid Olsson tilbød sin hjælp med yderligere
oversættelse af den tyske afhandling om
børnetegninger.
Og med de ord blev beretningen taget til
efterretning

Regnskab
Ruth redegjorde for hovedpunkterne i regn-
skabet og håndteringen af projektmidlerne.
Hun fik overordentlig stor ros for sit arbejde af
de to revisorer.
Regnskabet blev herefter godkendt.
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Kontingent
Uændret: 145,- kr. for et personligt
medlemsskab - par 200,- og foreninger/
institutioner 300,-
Ingen indkomne forslag

VALG
Alle bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
fortsætter! - Kort fortalt.
På kraftig opfordring fra ordstyreren, fik vi valgt
to ny medlemmer til at gå ind som “ekstra
suppleanter”. Det er Birte Frederiksen og Birgit
Krag Larsen. Også Hanna Engelbrecht vil også
gerne gi´ en hånd med - tænker især på det
med medlemstilgangen.

Eventuelt
Jytte Hare foreslår en studiekreds, inspireret af
Jan Kampmann´s artikel i bogen “ Læring i
daginstitutioner- et erobringsforsøg. Lene Lind
nævner “Pædagogisk netværk”, hvor man godt
kunne være flere, måske det var et forum. Flere
andre fandt det var en god ide med et sådant
debatforum. Nyhedsbrevet kunne bruges til
formidling.

“Vigtigt med initiativer der vender udad - og
ikke bare indad”.
Forslag til medlemsmøde i efteråret om, den
ny pædagoguddannelse, for hvad går den ud
på? Efterfølgende nogle indlæg om den foran-
dringsproces der sker på området og hvor det
er vigtigt at vide, hvad vi vil kæmpe for at
beholde af det, vi har.
Birgit Lerstrup nævner Stig Brostrøms udta-
lelser om pædagoger i Søndagsavisen, som
hun synes er generaliserende og nedgørende.
(Flere diskuterer det efter mødet uden at være
helt enige).

Dirigenten takkede for god ro og orden.
Drude sagde tak til dirigent og referent samt
forsamlingen og afsluttede dagen.

Ref. Ulla Fischer
Eksempler på fotos fra samlingen - nu frit
tilgængelige via hjemmesiden!
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Kort
foreningsnyt

?
?
?
?

Hvordan finder man
Dansk Pædagogisk
Historisk Forening
på BUPLs
hjemmeside?
Det er ikke så nemt,
Vi er nu flyttet fra pensionist-
sektionen til at høre under
Pædagogik.

Gå ind på forsiden:
www.bupl.dk
Klik på Pædagogik
Klik derefter til
Pædagogprofessionen
Klik på
Dansk Pædagogisk
Historisk Forening
og Klik på linket til DPHF’s
egen hjemmeside så
kommer du ‘direkte’ til
forsiden på DPHF’s
hjemmeside!

Velkommen til
Monique Rubaudo, Peter Jensensvej 16,
    3300 Frederiksværk
Kirsten Brandt, Ørbæksled 9, 5464 Brenderup

Følgende har aktivt udmeldt sig af foreningen:
Ellen Hauberg, Borgmester Jensens Allé 31 A, 3.sal
Beth Nielsson, Vinkelhusene 13, 1.th
Birgit Reigstad, Hørvænget 12, 4681 Herfølge

Følgende medlemmer har, af grunde vi ikke
ved, ikke fornyet deres medlemskab for 2014:
Trille Musfeldt Andersen, Skottegården 16,7th,
    2770 Kastrup
Kirsten Bode, Danshøjvej 49,st.th, 2500 Valby
Børnehaven Læssøegården, Læssøegade 22,
    2200 København N
Christianhavns Asyls Børnehave,
    Amagergade 2, 1423 København K
Hanne Christensen, Amager Strandvej 190,
    2300 København S
Sydvestjydske Museer, Torvegade 45,
    6700 Esbjerg
Bodil Ferdinand, Stationsvej 31, 3650 Ølstykke
 Jens Peter Jensen, Aabergsvej 10,
    7700 Thisted
Tove Jensen, Frankrigsgade 5,1.tv,
    2300 København S
Lotte Kærså, Mars Allé 7, 2860 Søborg
Inga Madsen, Søtoftevej 28, 4720 Præstø
Martin Nanni, Valdemarsgade 50,1th,
    1665 København V
Vibeke Sallerup Nielsen,
    Nebbegårdsbakken 37, 2400 København NV
Ingelise Overgaard, Poppelvej 2, 2970 Hørsholm
Lillian Vangsgaard Pedersen, Køgevej 27,
    4652 Haarlev
Doris G. Schouboe, Snerlevej 51,
    7900 Nykøbing Mors
Winnie Svendsen, Östra Förstadsgatan 10 A,
    21131 Malmö
Skrammellegepladsen i Emdrup, Keldsøvej 5,
    2100 Ø
Tove Svenningsen, Flintholm Allé 4 F, 2-8,
    2000 Frederiksberg
Karin Villien, Ryesgade 114, 2.tv

Jens Peter Madsen, Hindehøjen 76,
    5240 Odense Nø
Birthe Kirknes, Smallegade 42,
    2000 Frederiksberg

Selvom alle ikke kender hinanden så føler vi
(bestyrelsen) at et medlemskab er et
fællesskab og en støtte til at bevare den
pædagogiske historie, uanset hvor vi bor i
Danmark. Derfor er det lidt vemodigt at tage
afsked med 27 medlemmer, som ikke har villet
eller kunnet sige aktivt farvel til DPHF. Er der
nogle misforståelser i denne sammenhæng, vil
vi gerne høre om det.
Skriv eller ring til Drude - se nærmere på
bagsiden.
Medlemslisten på hjemmesiden vil snarest
blive opdateret.
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Bestyrelsen ønsker hjerteligt tillykke
til Else Novrup
som må være DPHF´s ældste medlem.

Else Novrup skriver i et smukt håndskrevet
brev til mig den 5. maj 2014, at hun nys er
fyldt 100 år og derfor ikke orker at redigere det
“skrift” hun medsender.

Brevet er fra en kvinde som hun har haft i sin
børnehave i Aarhus for 60 år siden, hvor hun
fortæller om sin barndom i et socialt belastet
miljø og hvor meget tiden i børnehaven og
senere i byens første fritidshjem, havde bety-
det for hende. Den fritidshjemslærer, som tog
sig særligt af hende, var Axel Jørgensen. Han
blev senere forstander på Dansk Fritidshjem
Seminarium.
Else skrev om denne piges vanskelige start i
børnehaven i et erindringsglimt, hun sendte til
foreningen for nogle år siden. Brevet kaster lys
over hvorfor hun reagerede så udadrettet ved
starten i børnehaven. Marit Gregersen som
havde pigen i sin gruppe, fik kontakt med
kvinden via Facebook, og hun ville gerne læse
Elses Erindringsglimt med hende i fokus.
Brevet er en reaktion på at have læst Elses
erindringsglimt. Vi gemmer begge dele i vores
arkiver.

Else har været medlem siden foreningens
start og har i 1995 skrevet småskriftet

Egtmontgårdens Børnehave,
(mødrehjælpen i 60erne)

Det er nu udsolgt og Else selv har været en
flittig køber af oplaget. Småskriftet vil nu lagt
på hjemmesiden.
Vi er imponerede over Elses aktivitet og store
engagement i den pædagogiske historie. Else
bor i Sædding i eget hus hvor Knud og jeg har
besøgt hende. Selv skriver Else i slutningen af
sit brev “Det er absolut problematisk at være
100 år i en teknisk digital verden men jeg
forsøger alligevel så godt jeg kan. Alt hvad
man skal “leve med” krop og sanser – er jo
ved at være slidt op!”

Endnu engang tillykke og de bedste ønsker for
at kroppen holder så længe dit hoved er så
kvikt som det er nu.

Drude

Studiekredsen er etableret som en
aktivitet under Dansk Pædagogisk
Historisk Forening

Formål:
Arbejdet i studiekredsen skal bidrage til
at (gen)etablere en offentlig og åben
diskussion om, hvad der skal være
daginstitutionens samfundsmæssige og
dermed pædagogiske opgave.

Problemformulering:
1. Hvad er / skal være

daginstitutionens dagsorden
som livs- erfarings- og
læringsrum for børnene?

2. Hvordan kan man meningsfuldt
gribe det pædagogiske arbejde
med børnene an?

3. Hvordan kan vi komme til at tale
(og blive hørt) ind i en økono-
mistisk OECD tilgang?

Invitation

til  
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Baggrund:

Vi befinder os i en “overgang fra velfærdsstaten,
hvor dannelse til medbestemmelse og fælles-
skab var i fokus, til konkurrencestaten, hvor
dannelse til færdigheder og konkurrencekraft
kommer i fokus”
(“Kampen om daginstitutionen”, s. 9)

“Den “statslige læringsdiskurs” har et så
massivt hegemoni, at det kan være vanskeligt
overhovedet at få øje på andre stemmer og
fagligheder end læring som overførsel af
målbare videns- og færdighedselementer.”
(“Læring i daginstitutioner”, s. 28)

“Daginstitutionen må (…) ses som et offentligt
etableret rum for nærmest alle børn i den tidlige
del af deres liv, hvorfor det (…) må medtænkes
meget mere eksplicit, hvad det er for typer af
erfarings- og læreprocesser, der i netop deres liv
er centrale.” (“Læring i daginstitutioner”, s. 29)
Herunder et demokratisk deltagerperspektiv…

Vores danske pædagogiske tradition er en
vuggestue- og børnehavepædagogik / en særlig
faglig profil i egen ret – adskilt fra skole og
familie. En egen pædagogisk faglig identitet og
orientering med rod i den såkaldte
reformpædagogik / den progressive pædagogik.
“Det kan fortsat i dag være til inspiration at
genbesøge disse (reformpædagogiske)
bevægelser, deres pædagogiske overvejelser og
ikke mindst deres fortløbende pædagogiske
diskussioner.” (“Læring i daginstitutioner”, s. 19)
Så det vil vi gøre…

Aktiviteter:
Læsning og fælles drøftelser af udvalgt og aftalt
litteratur samt skrivning af kronikker og andre indlæg
som bidrag til en offentlig debat.

Deltagere:
Medlemmer af Dansk Pædagogisk Historisk Forening

Første møde:
Onsdag d. 3.9.2014 kl. 10-13

Sted:
Dansk Pædagogisk Historisk Forening, Samlingen,
Borgbygård, Englandsvej 358, 2770 Kastrup

Forberedelse:
Jan Kampmann:
“For en (gen)erobring af læringsbegrebet” i:
“Læring i daginstitutioner – et erobringsforsøg”,
red. Christian Aabro, Dafolo, 2014.

Samt overvejelser over:
1. Hvordan skal vi organisere arbejdet i

studiekredsen?
2. Hvad skal vi læse?

Tilmelding:
Jytte Hare / jytte.hare@gmail.com

15

 Studiekreds
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Eftersendes ikke ved vedvarende
adresseændring, men tilbagesendes
med oplysning om ny adresse

Dansk historisk pædagogisk forening
co. Drude Helweg
Sprogøvej 7, st. midtfor
2000 Frederiksberg

B

Adresseliste
Bestyrelsen
Drude Helweg, forretningsfører
Sprogøvej 7. st. mf., 2000 Frederiksberg
mobil: 23 37 78 73
e-mail: drude.helweg@gmail.com

Ruth Ingemann, kasserer
Galgebakken Sønder 8-3A, 2620 Albertslund
Tlf. 43 64 09 33  mobil 29 90 51 98
e-mail:   narppi@hotmail.com

Ole Schultze Henriksen
Kulhusvej 39, 3630 Jægerspris
Tlf. 47 53 00 47
e-mail: oshenriksen@gmail.com

Ulla Fischer
Godthåbsvænget 37, 6. sal, 2000 Frederiksberg
Tlf. 33 11 66 23
e-mail: kula@tdcadsl.dk

Kirsten Nøhr Christiansen
Zolas Allé 7, 2860 Søborg
Tlf. 39 67 09 32   mobil 21 82 35 03
e-mail: kirsten@kirstennc.dk

Janni Milsted
Mjølnerparken 48, 2200 København N
mobil: 28 18 17 57
e-mail: Jannimilsted@jorslevlyst.dk

Jan Carstens
Tjørnekrogen 9, 2820 Gentofte
Tlf. 21 29 50 77
e-mail:   jan@byca.dk

Suppleanter
Birgit Lerstrup
Tlf. 36 16 22 62  mobil: 51 94 22 62
e-mail: birgit@lerstrup.dk

Bodil Johanson
mobil: 25 78 77 14
e-mail:  bomajoha@gmail.com

Ingrid Colmorten
Tlf. 35 81 50 09  mobil: 20 75 50 85
e-mail: ingrid.colmorten@hotmail.com

Birthe Frederiksen
Tlf.38 86 90 15  mobil 28 10 20 18
e-mail: jfbronshoj@gmail.com

Birgit Kragh Larsen
Mobil: 21 77 57 48
E-mail: k.aa.larsen@mail.tele.dk

ERNA-udvalget
Ulla Liberg
Berggrensgade 54, 21oo Kbh. Ø
Tlf. 39 20 07 57
e-mail:   ulla.liberg@gmail.com

Lene Lind
Kirkeltevej 145, 3450 Allerød
Tlf. 48 28 00 12
e-mail:  lene.lind@mail.tele.dk

Margit Vinther
Anekæret 3, 3520 Farum
Tlf. 44 95 06 81
e-mail:   margit.vinther@gmail.com

Fra bestyrelsen: Janni Milsted

Revisorer
Ebba Jørgensen og Martin Jørgensen
Havdrupvej 124, 2720 Vanløse
Tlf. 38 74 85 92   mobil 61 78 38 74
e-mail:  ebbaogmartin@gmail.com
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Nyhedsbrevet er redigeret af Drude Helweg
Layout: Birgit Lerstrup.
Foto: Ole Schultze Henriksen og Drude Helweg.

 Artikler og indlæg til kommende numre mod-
tages gerne og sendes på mail til redaktøren.

BUPL har velvilligt støttet os med trykning

FORENINGENS POSTADRESSE
Sprogøvej 7, st. midtfor, 2000 Frederiksberg
Tlf. 23 37 78 73
Giro 89 78 68 27
bank reg. 5301 konto 0251430

SAMLINGEN, Borgbygård
Englandsvej 358, 2770 Kastrup
Tlf. 35 85 69 78 - onsdag kl. 10-13


