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Kære medlemmer
Først og fremmest ønsker vi jer alle et rigtigt godt nytår.
Deltagerne i efterårets medlemsmøde i Fru Hedevig Baggers
børnehave fornemmede et historisk vingesus ved at være i
den ældste stadigt fungerende selvejende børnehave, som
efter mange år som selvejende institution i juli 2012 igen var
blevet en privat børnehave for at kunne overleve og bevare
børnehavens pædagogiske identitet, selvstændighed og
normering, Alle får nu mulighed for at læse Jytte Hare og
Jytte Mølgaards kronik “Vækst i private daginstitutioner
har social slagside”, som var udgangspunkt for deres

oplæg på mødet. Se kronikken side 2 og billeder fra medlemsmødet
side 4

Tæt på jul fik projektgruppen sendt tekst og billeder til tidslinjen om
tiden Før 1920erne til foreningens webmaster, som nu skal lægge det
hele ind på hjemmesiden. Vi har besluttet at kalde tidslinjen for
“Daginstitutionerne pædagogiske historie”, og vi venter spændt
på, hvordan det kommer til at fungere digitalt. Vi har haft mange ud-
fordringer med opbygningen. Vi er i fuld gang med de næste årtier og
med at koble samlingens materialer til hvert årti.
Vi har også fået flere erfaringer med at afholde erindringsværksteder,
og vi inviterer til det 4. erindringsværksted om det pædagogiske
arbejde 1980érne onsdag den 1. 3. 2017 klokken 12 til 14. Se
invitationen side 10

I juni nyhedsbrevet skrev vi i forbindelse med Stig Brostrøms afsked
som professor på DPU, at vi ville bringe den historiske del af Stigs
afskedsforelæsning i bearbejdet form. Vi er glade for at Stig der
udover har lovet at komme og fortælle sin personlige fortælling om
dagtilbudspædagogikken gennem de seneste 50 år på

forårets medlemsmøde onsdag den 22.marts 2017
klokken 17 – 19.30 på Borgbygård Læs invitationen s.11

En tilbagevendende aktivitet i foreningen er generalforsamlingen
og årsmødet med uddelingen af årets Ernapris. I år

tirsdag den 25. april 2017 kl. 17 – 21
Vi kan allerede nu afsløre at Benny Schytte får Erna-prisen 2017.
Begrundelsen og programmet for årsmødet (19-21) samt dagsorden
til generalforsamlingen udsendes i marts nyhedsbrevet ultimo marts.
Vi håber vores nyhedsbreve kan kompensere lidt for jer medlemmer,
som ikke har mulighed for at komme til foreningens aktiviteter.
Vi håber, at I der kan vil finde vej til Borgbygård til en eller flere af
forårets aktiviteter.

Med lyse hilsner, Bestyrelsen

Indhold:
 2  Kronik: Vækst i private
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     Jytte Mølgaard
 4  Fotoside fra medlems-
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     Børnehave
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 7  Nekrolog over Kirsten
 8  Oplæg om digitale platforme
      af Ole Schultze Henriksen
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     værksted om 70-erne
11  Invitation til medlemsmøde
     med Stig Brostrøm
12 Forenings adresser

Kirsten Nøhr Christiansen døde
natten til d. 15 januar
Læs nekrologen side 7
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Kronik af Jytte Hare og Jytte Mølgaard, bragt i Kr. Dagblad den 27.10.2016

Private daginstitutioner bryder med en stærk
dansk tradition for via institutioner at
komme til at kende mennesker med andre
sociale baggrunde end os selv. I stigende
grad kommer vi nu til at mødes med nogen,
vi er magen til.

Der er de senere år sket en voldsom vækst i
antallet af private børnehaver og vuggestuer i
Danmark. Vi vil give nogle bud på baggrunden
for denne tendens samt pege på uheldige og
utilsigtede følgevirkninger ved, at udviklingen
går mod stadigt flere private daginstitutioner.

Ved en ændring i Dagtilbudsloven i 2005
skabte Folketinget lovmæssigt grundlag for
etablering af egentlige privatinstitutioner i
Danmark, og siden er antallet steget voldsomt.
Ifølge Danmarks statistik er antallet af børn i
private daginstitutioner tredoblet fra 6.820 i
2007 til 18.400 i 2014 (Ugebrev A4. 18-04-
2016).
Der kan være mange grunde til at åbne en
privat institution. Måske kommunen lukker en
børnehave på grund af faldende børnetal, og en
gruppe engagerede forældre genåbner den
som privat. Eller en gruppe pædagoger har fået
nok af sammenlægninger, koncepter og doku-
mentation: “Vi orker ikke mere! Hjælp os med
at blive private!”
En mor i Nordsjælland giver tre grunde for sit
valg af en privat børnehave: “Det er på grund af
visiteringen, de tager børn ind, så de passer
sammen, så de kan få venner. Og jeg kan
godt lide “hippie-kulturen” her i huset, den
store idé-rigdom, de mange muligheder og den
store frihed. Endelig er der de mange ture i
naturen.” Moderen tilføjer: “De penge er givet
godt ud; der vil vi ikke spare!” Den konkrete
børnehave er 800 kr. dyrere end et tilsvarende
kommunalt tilbud.

En privat børnehave skal følge alle lovkrav,
samt hvad kommunen har stillet krav om i
børnehavens vedtægt. Men de har en meget

Vækst i private daginstitutioner
har social slagside

stor pædagogisk frihed. En leder fortæller:
“Forældrene vælger os på grund af pædago-
gikken og vores dygtige pædagoger. Fordi
pædagogikken er efterspurgt. Forældrene vil
ikke have de store fabrikker. De vil have den
lille børnehave!”

Når vi besøger nogle af disse institutioner falder
skuldrene ned, og man tænker, at sådan et
børneliv skulle alle børn have. Her er nærvær,
tid og pædagogiske aktiviteter afstemt efter
børnene.

De private institutioner fastsætter selv deres
takster, og de er generelt dyrere end de kom-
munale. Vi har kigget på institutionstakster i
private institutioner i 6 kommuner i Hovedstads-
området og på Sjælland, og i en enkelt fandt vi
en pris svarende til den kommunale.
Ellers fandt vi takster, som for det meste er 150
– 800 kr. dyrere end det tilsvarende kommunale
tilbud.

Og her kommer vi til en væsentlig pointe.
Det er netop ikke alle børn, der kan få et
sådant tilbud. En rapport fra Bureau 2000,
februar 2015, viser, at der er en overvægt af
ressourcestærke forældre i de private institu-
tioner. Rapporten konkluderer: “Derimod har de
private institutioner typisk en lavere andel af
børn, der kommer fra hjem, hvor forældrene
ikke har en erhvervsmæssig uddannelse, og
fra hjem, hvor der tales et andet sprog end
dansk.”

Så de private institutioner kommer let til at
bidrage til en øget ulighed i samfundet. En
ulighed som ifølge cand. phil. og journalist Lars
Olsen er blevet større de seneste år (“Klasse-
kamp fra oven”, 2014). I Danmark har vi haft en
stærk tradition for via institutioner som folke-
skole og børnehave at mødes med og komme
til at kende mennesker med andre sociale
baggrunde end os selv; men i stigende omfang
kommer vi nu til at mødes med nogen, vi er
magen til…
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De private daginstitutioner har nogle friheder,
som kommunale og selvejende institutioner ik-
ke har. De anviser selv pladserne, de fastsæt-
ter selv taksten, de har mulighed for at trække
profit ud af institutionen, og de er ikke omfattet
af de centrale overenskomster. Dette har med-
ført, at en del private institutioner ikke har fået
tegnet de relevante overenskomster med de
relevante faglige organisationer.

I Ugebrevet A4 18-04-2016 fortæller en erfaren
pædagog efter at have fået arbejde i en privat
daginstitution uden overenskomst: “Jeg skulle
selvfølgelig lige sluge en kamel, da jeg opda-
gede, at her ikke var overenskomst. Men det
med de små rammer og tid til at være pæda-
gog med børnene betød bare mere. Her er
meget mere ro på. Støjniveauet er markant
lavere, og vi kommer meget tættere på børne-
ne, fordi her ikke er så stort. Før brugte jeg
næsten al min tid på papirarbejde, hvor meget
føltes helt overflødigt. Men her kan jeg gøre
det, jeg egentlig helst vil, og være sammen
med børnene i hverdagen.” Hun er ansat i en
privat institution, hvor de ansatte får op til
8000 kr. mindre i løn om året, end overenskom-
sten tilsiger. Og pædagogmedhjælpere under
30 år får først indbetalt til deres pension efter 3
års ansættelse, svarende til 30.000 kr. mindre
om året i arbejdsgiverbetalt pension.

I 2007 åbnede Folketinget ved ny lovgivning for
muligheden for at trække overskud ud af
private daginstitutioner. I Norge har det været
muligt siden 2003. I bogen “Velferdsprofitørene”,
2015, fortæller historiker og forsker Linn
Herning om aktører med meget kommercielle
hensigter, som går direkte efter profitten, de
såkaldte “børnehavebaroner”. Her er det lykke-
des at lave koncerner og finansfonde, og at
tjene store formuer på at oprette og drive bør-
nehaver. “Nogen” henter simpelthen privat profit
ud af skattefinansierede velfærdstjenester.
Formuer kanaliseres ud af landet og i skattely,
og vi mister offentligt indblik i ejerskab og
pengestrømme. Linn Herning beskriver en mar-
kant kommercialisering af de private instituti-
oner gennem de seneste år. Hun gør rede for,
at forskellen internt mellem de forskellige typer
af private aktører efterhånden er næsten lige så
stor som forskellen mellem offentlige og priva-
te. Når man bruger etiketten “privat” på alt fra
forældredrevne børnehaver til internationale
finansfonde, bidrager det til, at kommercialise-
ringen inden for de private ikke bliver en del af
den politiske debat. Og det er et problem, da
pengene i velfærdsprofitørernes selskaber rent
faktisk er vores skattepenge, som vi som
samfund gennem demokratiske processer har
afsat til velfærdsydelser.

Fortsættes på næste side

Begge fotos er fra
medlemsmødet i
Fru Hedevig Baggers
Børnehave

Jytte Hare trækker de
overordnede samfunds-
mæssige linjer frem fra
kronikken

Ulla Liberg fortæller om de pædagogiske
muligheder i de private børnehaver,
studiekredsen har besøgt i deres research
og som Lene Lind og Ulla er ved at skrive
en kronik om
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Jytte Mølgaard kommer med eksempler på uligheden i sit
oplæg på medlemsmødet DPHF

I Danmark er problemet for nuværende ikke så
stort. De private daginstitutioner hos os er langt
hen ad vejen oprettet med forskellige former for
ideale formål af pædagogisk eller værdibaseret
art. Sekretariatsleder i Daginstitutionernes
Landsorganisation Morten Kyst mener, at
omkring 10% af de danske private institutioner
for nuværende benytter sig af at hente profit ud.
Men vi skal i høj grad være opmærksomme på,
hvordan vi som samfund sikrer os, at de penge
vi sætter af til små børns trivsel, udvikling og
læring gennem deres første 5-6 år, også bliver
brugt til at understøtte børnene.

Som samfund er det utroligt vigtigt, at vi tager
den store stigning i private institutioner alvorligt.
Ikke mindst i lyset af erfaringerne fra Norge.
Offentlige skattekroner, skal efter vores mening
ikke bruges til profitoptimering for private inve-
storer; de skal forvaltes på demokratisk vis
gennem demokratiske processer. Et kritisk blik
på lovgivningen er nødvendigt.

En erfaren leder af en privat børnehave siger:
“Det er en falliterklæring, at man skal til de
private for at få arbejdsglæde! Hvorfor slipper
man ikke de ansatte i de kommunale institu-
tioner fri og lader dem selv tilrettelægge deres
arbejde? Selvfølgelig skal der være pædago-
gisk udvikling, men lad folk selv stå for det!”

Derfor siger vi til politikere i stat og kommuner:
Vær opmærksomme på, hvad der sker på dag-
institutionsområdet! Lyt til hvad forældre og
pædagoger siger, er et godt børneliv. Og lovgiv
og administrer, så vi undgår såvel udviklingen
af A og B institutioner, som etableringen af
danske “børnehavebaroner”.

Pædagog Betina Gall har
arbejdet i børnehaven

siden hun blev uddannet i
1985. Hun fortalte om

 børnehavens lange
historie fra Fru Hedevig

Bagger oprettede sin
private børnehave i 1880

på sin mands Sophus
Baggers Privatskole.

Børnehaven flyttede ud i de
nuværende lokaler i 1936

samtidig med at
Grundtvigskirken blev

bygget. ( Den blev indviet
1940). Dengang var der 50

børn i børnehaven. Nu er
normeringen å 25 -28 børn.

Lene Lind, Janni Milsted, Ib Jensen, Sigrid
Olsson med flere lytter til Jytte Hares

oplæg.
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Leder Linda List
fortæller hvordan hun
arbejder med
Fortællekufferten.

Dele af den pædago-
giske praksis er hængt
op på gangene.
Her ses beskrivelse af
hvordan Torsdagsklub-
ben arbejder med demo-
krati og medbestem-
melse for de ældste børn
i børnehaven -- og et
konkret eksempel med
afstemning og pizzaen
eller burger her tv.

Flere fotos på næste
side

Birgit Lerstrup spørger Betina
Gall om detaljerne i historien
eller det pædagogiske
arbejde.

MEDLEMSMØDE
i Dansk Pædagogisk Historisk Forening

Børnehavens rammer og indretning giver indtryk af at
være et sted hvor børn, forældre og personale trives
og udvikles i et fællesskab præget af værdierne i det
pædagogiske arbejde. Dette blev bestyrket af
lederens og den længst ansatte pædagogs fortælling
om børnehavens historie, værdigrundlag og
virksomhedsplan.
Læs mere om børnehaven på
www.fruhedevigbagger.dk

Tirsdag den 22. november 2016

Børnehaven har malet
som: “Børn skal huske
tilbage på deres liv i
børnehaven som en fest” Eksemplet her er fra

kontoret
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Kort
foreningsnyt
Velkommen til følgende nye medlemmer:
Sus Hoegh Dreyer og Ole Brudsøe,
    Skt. Hans Gade 9, 1.tv, 2200 København N
Anne Uhre og Carsten Bernhard Jørgensen,
    Fortstien 6, 2880 Bagsværd
Ib Jensen, Bakkedraget 28, 2860 Søborg
Eilif Tommy Johansen, Rosens Kvt.8 B,
    2620 Albertslund

Kontingentfornyelse 2017
Vi vedlægger særskilt brev om fornyelse af
kontingentet for kalenderåret 2017 inden 15.
februar 2017 i kuverten med nyhedsbrevet.
Vi sender girokort til jer, som plejer at bruge
det og foreningens kontonummer til jer, der
plejer at overføre beløbet på netbank.
(Det gør vi ikke til jer, der har indbetalt kontin-
gentet for 2017 og de nyeste medlemmer.)

Bemærk at generalforsamlingen i år vedtog at
forhøje kontingentet for et personligt medlem-
skab med 5 kr til kroner 150,00.
De andre kontingentsatser bibeholdes:
par: kr. 200, Institutioner, foreninger, BUPL-
afdelinger: kr. 300.
Med venlige hilsner
Ruth og Drude

Der arbejdes meget med
billedkunst - og
børnenes arbejder
udsmykker rummene.

Øverst H C Andersen
inspirationer fra persona-
lestuen.
Tv. Hænder klippet ud af
tapetprøvebøger og
nederst en collage med
udgangspunkt i fyrtøjet.

Alle 11 i bestyrelsen deltog i årets sidste
bestyrelsesmøde med efterfølgende julefrokost i
fælleslokalerne i Janni’s bofællesskab i
Mjølnerparken - det blev Kirstens sidste møde...
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Uventet tab af mangeårigt
bestyrelsesmedlem
Kirsten Nøhr Christiansen

Nekrolog

Fra bestyrelsens besøg i børnehaven i
Den Gamle By i Aarhus, september 2016

I dag mandag den 16.1.2017 lå der et ubesva-
ret telefon opkald fra Kirsten, som jeg derfor
ringede op ved frokosttid. Stor var min over-
raskelse, da det var Kirstens mand Jørgen og
ikke Kirstens velkendte stemme. Chokeret
blev jeg ved Jørgens meddelelse om at
Kirsten efter kort sygdom var sovet stille ind
natten til søndag den 15. januar 2017.
Kirsten blev 67 år den 12. december sidste år.
Det er stadigt helt ubegribeligt og meget trist.
Kirsten har været aktivt medlem i bestyrelsen
næsten siden foreningens oprettelse i april
1988. Først som Bupl´s Gladsaxe repræsen-
tant senere som ordinært valgt medlem.

Kirsten var uddannet pædagog fra Frøbelhøj-
skolen, og det var en af en del af hendes
faglige stolthed. Kirsten lagde ikke skjul på,
at hun syntes, at der var for meget seminarie-
tænkning hos de fleste af os andre i bestyrel-
sen. Kirsten var tæt forankret i den pædago-
giske praksis. I hele sit arbejdsliv arbejdede
Kirsten som pædagog i forskellige stillinger
og daginstitutioner hovedsageligt i Gladsaxe
Kommune.

Efter Kirsten var gået på efterløn blev hun
direktør for TV- Gladsaxe og samarbejdede
med sin mand om at lave en lang række
udsendelser. Det har foreningen stor glæde af,
og en del af udsendelserne kan ses på vores
hjemmeside. Blandt andet prisoverrækkelsen
og Dagmar Carstens efterfølgende foredrag
om Montessori og hendes pædagogik i 2010,
4 udsendelser i 2012 om pædagogiske
tænkere fortalt af Helga Schwede med fokus
på Frøbels historie, pædagogik og samtid.
Kirsten lagde et stort engagement i den

museale del af bestyrelsens arbejde, herun-
der arbejdet i arkivgruppen. Hun var primus
motor i at få den permanente udstilling af en
vuggestue og børnehavegruppe fra 1950´erne
etableret på Borgbygård i 2008, og hun var
ikke bleg for at slæbe glasmontre og flytte-
kasser med historisk materiale. Kirsten var
også med til opstille hele samlingen af
Montessori materialer, vi fik forærende af
Dagmar Carsten. Ligesom hun i samarbejde
med Ole var med til at hænge en vandre-
udstilling op, om 10 historiske nedslag i dag-
institutionernes pædagogiske historie i Bupl´s
hus på Blegdamsvej i efteråret 2015.
I nogle år repræsenterede Kirsten foreningen
på Bupl´s kongresser. Bestyrelsen profiterede
også af den viden om museumsarbejde
Kirsten tilegnede sig, da hun blev medlem og
senere formand for Arbejdermuseets Venners
bestyrelse.

Bestyrelsen er dybt chokerede over Kirstens
pludselige og uventede død.
Vi vil savne hendes arbejdsindsats, gode
ideer, hendes sunde kritiske indstilling til
arbejdet i bestyrelsen og ofte morsomme
replikker i vores kommunikation.

På bestyrelsens vegne, Drude
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Upload billeder og andet historisk materiale

Muligheder for at sprede digitalt historisk
materiale bliver flere og flere. Københavns
Museum har som et eksempel opstillet en
“væg” på Dantes Plads, hvor enhver kan dele
sine billeder af historisk karakter fra Køben-
havns område. Dette er bare et eksempel på
de mange digitale platforme, der i de seneste
år er blevet åbnet, og hvor mange er umiddel-
bart tilgængelige for uploading af billeder og
historisk materiale.

– et oplæg
om digitale platforme

I forbindelse med disse nye muligheder, synes
jeg, vi skal lade os inspirere af det, der er sket
omkring lukningen af Dansk Skolemuseum,
hvor negativt det umiddelbart er. Lukningen er
blandt andet sket, fordi museet har mistet
midlerne fra deres hovedsponsor Danmarks
Lærerforening. DPU har søgt forskellige fonde
og fået en større sum penge til at samle op på
lukningen. I den forbindelse holdt DPU et
seminar med det formål at formulere en
strategi for hvad der så kan gøres for at holde
historien om skoleudviklingen i live;
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Det er digitale platforme som blandt andet fin-
des på Facebook og andre som kan googles
på netttet. Platforme med muligheder for selv
at uploade billeder og materialer.

Hvordan gør man?
Gå på Facebook og skriv i øverste adresse-
boks “lokal historie” eller google og skriv det
samme. Herefter vil der kommer en række
lokalhistoriske foreninger eller arkiver. I de
fleste tilfælde kan man så bruge den vejled-
ning, jeg gav til at uploade på Facebook i
sommernyhedsbrevet (juni 2016).
Det, der måske først og fremmest kunne være
interessant, er lokalhistoriske samlinger og
foreninger i det område vores/dine billeder og
andet historisk materiale stammer fra.

Eksempler på disse grupper og hjemmesider
er: Vesterbro Lokal historisk Forening og arkiv,
Retro Nørrebro, Nørrebro Lokalhistoriske
Forening og arkiv, Biblioteker og kulturhuse i
København, Valby Lokalhistoriske Selskab,
Gladsaxe Lokal Historiske Forening...
Men søg selv på nettet. Der er mange andre
end de ovenfor nævnte. Men også andre typer
af grupper på nettet eller Facebook er åben for
materiale Jeg bruger selv en gruppe, der hed-
der “For os der er født og/eller opvokset på
Vesterbro”. Lignende grupper findes også for
andre bydele.
Husk, der er jo ikke noget problem i at uploade
sine billeder og materiale flere steder, du har jo
stadig de originale materialer. Det vil for DPHF
selvfølgelig være en fordel, hvis der i de skift-
blokke, der næste altid er  forbundet med
uploading af materialet refereres til DPHF:
Det er jo også en måde at udbrede kendska-
bet til foreningen på

P.S. Abstraher fra alt det skidt og møg, der i
øvrigt finde på Facebook, det fylder ikke så
meget i grupperne, men er omkostningen for
at have et åbent system, som alle kan lægge
noget ind på.

Ole

DPU skrev om dette:
“Dansk Skolemuseums samling er i løbet af
det seneste halve år blevet gennemgået, sorte-
ret og fordelt til landets museer. Samlingen af
anskuelsestavler, billedsamlingen, studiesam-
lingen, bliver en del af en digital platform, der
formidler skolehistorisk viden og skaber for-
bindelser mellem skolehistorisk interesserede
museer, biblioteker og øvrige interesserede
institutioner. Den digitale platform skal tjene
den brede offentlighed, og ikke mindst er det
tanken, at den skal understøtte de samlinger
og udstillinger af skolehistorisk art, som
allerede findes rundt omkring i landet, med
skolehistorisk viden og et stort fagligt
netværk”.
Tanken er ikke som det ellers kunne være
nærliggende, at skabe et digitalt museum, men
i stedet finde en række digitale platforme hvor
skole historisk materialer kan blive lagt ud.

Dansk Pædagogisk Historik Forening og
Samling står ikke foran lukning - det håber vi
da ikke. Tanken om at bruge de utallige digitale
platforme, der findes som et supplement til
vores hjemmeside og Facebookgruppen er
oplagt. Det er trods alt en begrænset gruppe,
der bruger vores digitale sider. De mange andre
digitale platforme kan ud over at præsentere
historik materiale også være ved med til at
formidle kendskab til DPHF.
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Invitation til

Erindringsværksted
om 80érne

Vil du være med til at sætte ord på hvor-
dan de samfundsmæssige rammer og
vilkår kom til at præge pædagogikken og
hverdagen i den institution, du arbejde-
de i 80érne i det 4. erindringsværksted?

Så sæt kryds i kalenderen og tilmeld dig
til drude.helweg@gmail.com eller på
telefon 23 37 78 73, gerne med det samme
og helst inden mandag den 27. februar

Søren K. Lauridsen skriver i bogen Børn og
daginstitutioner i 180 år i kapitel 5:
I forbindelse med saneringen af Nørrebro
rydder Københavns Kommune uden varsel
Nørrrebros Byggelegeplads. “Rydningen  af
`Byggeren.´ er en markant og næsten sym-
bolsk pædagogisk indgang til den periode,
der senere er døbt ́ fattigfirserne`, hvor den
økonomiske krise for alvor kradser, og hvor
hele det danske samfund skal igennem en
økonomisk opbremsningspolitik, og en
efterfølgende effektiviserings- og genopret-
ningsperiode.s.83.

I følge Søren K. “skifter den kritiske tænk-
ning fra at være offensiv til overvejende
defensiv, og det medfører en delvis af
afpolitisering af den kritiske tænkning i
relation til pædagogikken fokus bliver flyttet
fra det samfundsmæssige og politiske
perspektiv til en form for pædagogisk inde-
lukkethed. Denne afpolitierings eller afidolo-
giserings proces medfører at pædagogikken
vender blikket mod det æstetiske og de
personligt nære relationer” s. 90

Det nævnte kapitel kan være inspirerende
læsning til at huske og til at fortælle, hvordan
samfundsudviklingen konkret kom til udtryk i
din institution i 80érne. Bogen kan i øjeblik-
ket købes hos Dansk Pædagogisk Forum
(www.paedagogiskforum.dk) til jubilæumspris
78,40 DKK ex. Moms og forsendelse.

Velmødt
Ruth, Ole og Drude

Onsdag den 1. marts 2017
klokken 12 til 14 på Borgbygård



DPHF Nyhedsbrev - januar 2017

11

Invitation til

Stig Brostrøm vil give oplæg om dagtilbuds-
pædagogikkens udvikling fra 1960érne og frem til i
dag.

Han vil på baggrund af et langt arbejdsliv ud fra sit
eget perspektiv og position som pædagog,
underviser og forsker foretage nogle nedslag i den
pædagogiske teori og praksis med fokus på børns
trivsel, læring og udvikling.
Hvad skete undervejs, hvilke grundlæggende
ændringer er opnået, og hvad har vi mistet
undervejs i kampen for bedre pædagogisk kvalitet?
Hvad sker der nu i forhold til ministerens udspil om
styrkelse af læreplanerne?

Stig er uddannet fritidspædagog fra Gladsaxe-
seminariet for fritidspædagoger i 1968 og har
arbejdet som pædagog på fritidshjem, i børnehave
og skole. Har været underviser på Hillerød
Pædagogseminarium fra og til. Underviser og
forsker på Danmarks Lærerhøjskole (nu DPU).

Stig modtog Ernaprisen i 2004

Vi byder på te/kaffe og lidt spiseligt.

Tilmelding bedre sent end aldrig til
drude.helweg@gmail.com eller på¨telefon 23 37 78
73 gerne inden mandag den 20. marts

Velmødt
Janni, Ole og Drude

Medlemsmøde
onsdag den 22. marts 2017
kl. 17.00 til 19.30 på Borgbygård
med

STIG BROSTRØM’S
personlige fortælling om
dagtilbuds-pædagogikken
gennem de seneste 50 år
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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

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: oleschultzehenriksen@gmail.com

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

Ingrid Colmorten
Tagensvej 165, 2.tv. 2400 Kbh NV
Tlf. 35 81 50 09  mobil: 20 75 50 85
e-mail: ingrid.colmorten@gmail.com

Birgit Kragh Larsen
Flodvej 1, Smørumnedre, 2765 Smørum
Mobil: 21 77 57 48
E-mail: k.aa.larsen@mail.tele.dk

Suppleanter
Birgit Lerstrup
J.P.E. Hartmanns Allé 2-B, 2500 Valby
Tlf. 36 16 22 62  mobil: 51 94 22 62
e-mail: birgit@lerstrup.dk

Birthe Frederiksen
mobil 28 10 20 18
e-mail: jfbronshoj@gmail.com

Finn Thomsen,
tlf.: 59 91 83 13
E-mail: vimmer7@gmail.com

Hanna Engelbrecht,
tlf.: 45879601 Mobil: 61659601
E-mail: hanna@engelbrecht.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, Drude Helweg m.fl.

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


