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Årsberetning KFO, Københavns Forældreorganisation 2017/2018 
 
Resume 
2017 har været et travlt år for KFO med et højt aktivitetsniveau, stor indsigt og indflydelse på 
beslutninger på børne- og ungdomsområdet. KFO har bl.a. lagt mange ressourcer i dialogen 
med forvaltningen og politikere om det kommende pladsanvisningssystem ’Book en plads’, 
om sommerferielukning og etablering af vuggestuepladser. Derudover har KFO udviklet en 
politikertest og afholdt en paneldebat i forbindelse med kommunalvalget.  
 
KFO har desuden haft travlt med udviklingen og lanceringen af organisationens nye 
hjemmeside, med medlemsbetjening og med at styrke samarbejdet til diverse 
samarbejdspartnere som FOLA, Brug Folkeskolen, Skole og Forældre i København, BUPL 
og Landsforeningen for Socialpædagoger. 
 
Året blev 30. Marts 2017 skudt i gang med et velbesøgt foredrag ’Drop opdragelsen’ ved 
familieterapeut Fie Hørby og med konstitueringen af en ny og mindre bestyrelsen. Med 
konstitueringen fik bestyrelsen en lille, dynamisk og meget engageret bestyrelse. I 2017 har 
KFOs aktiviteter været centreret omkring følgende: 
 
1. Medlemsbetjening 
2. Medlemshvervning 
3. Politisk interessevaretagelse 
4. Omorganisering 
 
Eksterne resultater 
• I sensommeren lykkedes det KFO og flere andre interessenter at få politikerne til at 

droppe planerne om at genindføre sommerferielukning af byens daginstitutioner fra 
sommeren 2018 
 

• KFO afholdte 9. november 2017 en velbesøgt paneldebat sammen med LFS 
(Landsforeningen for Socialpædagoger) og BUPL Hovedstaden  

 
• 90 københavnske politikere, dvs. flere end hver 2. Kandidat, medvirkede i KFOs 

kandidattest. Resultaterne findes på www.valg2017.kfo.dk 
 
• KFO glæder sig over, at vi betragtes som en vigtig og relevant høringspartner for: 

o Børne- og Ungdomsudvalget 
o Forvaltningen 
o Fagforeningerne 
o Medierne 

 
Interne resultater 

• 53% af de københavnske institutioner er medlemmer af KFO 
• KFO har lanceret en ny og mere brugervenlig samt opdateringsvenlig hjemmeside 
• KFO har fået flere end 500 nye følgere det sidste år 
• KFOs formand har deltaget i flere end 20 artikler og radio/tv-indslag det seneste år 
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• KFO har deltaget i tre debatindlæg sammen med FOLA og andre 
forældreorganisationer 

• KFO bliver kontaktet og hørt, når forvaltningen/politikerne drøfter ændringer og nye 
tiltag inden for dag- og fritidsinstitutionsområdet fx nyt pladsanvisningssystem, 
etablering af vuggestuepladser og af børne- og ungemiljø i nye bydele 
 
 

1. Medlemsbetjening 
Udover udsendelse af ugentlige informationspakker består medlemsbetjeningen af 
afholdelse af bestyrelseskurser, dialog og sparring med forældre- og klyngeråd. 
Henvendelserne har især drejet sig om; udfordringer i samarbejdet mellem råd/bestyrelse og 
ledere, forældrerådets/-bestyrelsens beslutningskompetencer, bekymringer ift. lukninger, 
besparelser og lave normeringer. 
 
I 2017 har KFO afholdt 26 forældreworkshop i institutioner, klynger og kulturhuse. Det er lige 
godt en fordobling ift. 2016. 
 
Som noget nyt har KFO i 2017 også deltaget som bisidder ved møder mellem forældreråd og 
klynge-/områdeledelse. Dette skyldes et stigning antal henvendelser fra forældre, hvor 
samarbejdet mellem forældreråd og institution/klynge er gået i hårdknude. KFO har desuden 
deltaget som bisidder for en forælder, hvor dialogen mellem institution og forælderen var 
gået  i hårdknude.  
 
 
2. Medlemshvervning 
53% af de københavnske institutioner er medlem af KFO. Dette er en lille stigning ift. 
2016/2017. Det er bestyrelsens ambition at øge medlemsandelen i 2018.  
 
Medlemshvervningen har i indeværende år været begrænset til:  

• udarbejdelse af ny medlemsinformation/invitation 
• opdatering af medlemslister 
• betjening og hvervning af nye medlemmer i forbindelse med henvendelser eller 

afholdelse af forældreworkshop 
 
Den nuværende bestyrelse anbefaler, at medlemshvervningen opprioriteres i 2018. Dette 
muliggøres via en omorganisering. Mere om det under punkt 4 omorganisering. 
 
Bestyrelsen ønsker desuden, at der arbejdes aktivt på at skaffe flere individuelle 
medlemmer. Den nødvendige infrastruktur er nu på plads. KFO har fået Mobilepay Business, 
nyt medlemssystem og ny hjemmeside.  
 
 
3. Politisk interessevaretagelse 
KFO oplever, at de sidste ti års vedvarende sparerunder og omstruktureringer har udpint 
dag- og fritidsområdet. Normeringerne er således historisk lave. På den baggrund kæmper 
KFO for, at der bliver tilført midler til området. Allerhelst så vi, at der blev indført 
minimumsnormeringer på området. I en tid med knappe ressourcer er vi dog klar over, at det 
ikke kan gøres på alle området fra dag 1.  

KFO er medstifter af FOLAs borgerforslag om at sikre minimumsnormeringer på 0-6 års 
området. Målet er, at beløbet på 2 milliarder kroner finansieres af staten. 	  
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I dialogen med de lokale politikere har det været vigtigt for KFO at være helt skarpe på vores 
realpolitiske ønsker, som er, at: 
 

• sikre penge til de mindste børn 
• nye midler bliver ført direkte ind i pladsprisen frem for at gå til bestemte projekter 
• de skulle droppe sommerferielukningen 

 
Disse budskaber har vi bl.a. givet udtryk for på møder og i diverse skriftlige henvendelser til 
politikere og forvaltningen.  
 
I perioden 1. april 2017 – 31. marts 2018 har KFO deltaget i flere end 20 møder med 
politikere og forvaltningen samt deltaget i adskillige møder med relevante 
samarbejdspartnere. Derudover har KFO fremsendt vores synspunkter til behandlingen af 
forskellige emner så som anvendelsen af finanslovsmidler, børne- og ungeområdets 
hovedudfordringer etc. 
 
 
Politiske kampagner 
 
Budget 2018 
I august mødtes vi med Enhedslisten og SF. Derudover var vi i dialog med Socialdemokratiet 
og Radikale Venstre. Vi gik til politikerne med tre henstillinger: 1) at pengene skal gå til 
vuggestuerne 2) at pengene skal gå direkte ind i grundpladsen frem for i en særpulje og 3) at 
de skulle droppe sommerferielukningen.  
Vi glæder os over, at det lykkedes politikerne at finde de 12,7 millioner kr. i budgettet til at 
droppe implementeringen af sommerferielukningen i 2018. Der var her tale om en direkte 
besparelse, der skabte stor utryghed blandt børn og forældre, og som ville have haft 
negative konsekvenser for normeringen i institutionerne hele året. Men vi havde naturligvis 
helst set, at der også var blevet tilført flere midler til området. 
 
Kommunalvalg 2017 
 
Kandidattest 
I forbindelse med kommunalvalget 2017 udarbejdede KFO en politikertest med 18 
børnepolitiske spørgsmål og udsagn.  
 
90 københavnske politikere medvirkede i kandidattesten. Det vil sige flere end hver 2. af de 
adspurgte kandidater. De medvirkende politikere kommer fra Socialdemokratiet, Radikale 
Venstre, Det Konservative Folkeparti, SF, Liberal Alliance, Dansk Folkeparti, 
Kristendemokraterne, Venstre, Enhedslisten og Alternativet. Spørgsmål og politikersvar 
findes her www.valg2017.kfo.dk  
  
Der var flere grunde til, at vi prioriterede at udvikle en kandidattest: 

• Vi ville gøre det lettere for københavnerne at finde den kandidat, de er mest i 
børnehøjde med  

• Vi ønskede at kende de enkelte kandidaters holdning til emner som normeringer, 
forældreinddragelse etc. 

• Vi vil bruge den indsamlede information i vores videre dialog med de enkelte 
kandidater og partier 
 

  



	   4	  

  
Paneldebat 
I samarbejde BUPL Hovedstaden og Landsforeningen for Socialpædagoger (LFS) afholdte 
KFO 9. november en paneldebat med spidskandidater til borgerrepræsentationen i 
København.  
 
Vi ønskede blandt andet at høre, hvad politikerne anser som gode dag- og fritidstilbud, samt 
at diskutere vores børns og unges hverdag i institutionerne med politikerne. I KFO oplever vi, 
at der er et skisma mellem politikernes prioriteringer og forældrenes samt pædagogernes 
forventninger og ønsker til dag- og fritidsinstitutionerne. 
 
Debatten var delt op i to temaer 0-6 års og 6-18 års området med forskellige paneldeltagere. 
Alle partier – med udtagelse af Liberal Alliance, der meldte afbud dagen før - var 
repræsenteret.  
 
Manglende vuggestuepladser 
I begyndelsen af januar blev KFO orienteret om, at der var opstået en akut mangel på 
vuggestuepladser i København. Forvaltningen lagde op til at løse problemet med tvungne 
opnormeringen og ved at indføre garantiinstitutioner. 
 
I KFO finder vi disse løsninger helt uholdbare. Forskningen peger på tre parametre, når det 
kommer til pædagogisk kvalitet i hverdagen:  
 
- gruppestørrelser  
- normering  
- uddannet personale 
 
Disse parametre sættes overstyr, når politikerne tvinger tvungne opnormeringer igennem.  
 
KFO har derfor kæmpet for at få politikere og forvaltningen til at se på andre løsninger. Vi har 
blandt andet opfordret politikerne til at genindføre hjemmepasningsordningen, skrue op for 
dagplejeordningen og flerbørns-dagplejere, udvide kilometergrænsen fra 4-6 kilometer og til 
at udflyttergrupper internt i kommunen, tidlig opstart (pavilloner) og ombygning af 
institutioner. Det lykkedes at få politikerne og forvaltningen til at foretage beregninger på de 
forskellige løsningsforslag og at sikre, at KFO kommer med i en følgegruppe.  
 
Udover mundtlig og skriftlig dialog med Børne- og Ungdomsborgmester Jesper Christensen, 
med medlemmerne af børne- og ungdomsudvalget og forvaltningen har KFO udviklet en film 
og diverse Facebook-opslag om konsekvenserne ved de tvungne opnormeringer. Ligesom 
KFOs formand har deltaget i adskillige artikler, radio og tv-indslag om problematikken.   
 
Status er, at Børne- og Ungdomsudvalget 27. februar besluttede, at spørge de vuggestuer, 
der har fysiske rammer til flere børn, om de frivilligt ville tage flere børn. Den aftale har 
forvaltningen imidlertid valgt at omgå. I stedet har forvaltningen henvendt sig til alle byens 
vuggestuer - også dem uden ekstra kvadratmeter. Det betyder, at flere institutioner over en 
ukendt periode vil have 14 børn i vuggestuegrupperne 
I KFO finder vi forløbet helt uacceptabelt, og vi kommer til at bruge mange ressourcer på 
komme til bunds i sagen og på at komme af med de tvungne opnormeringer til gavn for 
børnene og personale. 
 
 



	   5	  

 
Fritidshjem – de klemte fritidshjem 
I samarbejde med FOLA (Forældrenes Landsorganisation) og forskellige lokale 
forældreorganisationer lykkedes det os i efteråret at sætte ekstra fokus på børns klemte fritid 
og behovet for at styrke vores fritidsinstitutioner, fordi gode fritidsinstitutioner kan noget helt 
andet end skolen og spiller en betydningsfuld rolle for børns trivsel, udvikling og dannelse. 

’SFO´erne er udsultede’ Debatindlæg Information 

Hverken folkeskolen, børnene eller fritidsinstitutionerne trives Debatindlæg Politiken 

Læringsmiljøer i hjemmet 
2017 har været præget at et stigende fokus på etablering af læringsmiljøer. I KFO er vi ikke 
begejstrede for denne udvikling. Vi er derfor i gang med at sætte os grundigt ind i emner som 
hjemmet som læringsmiljø. Det har vi bl.a. gjort ved at invitere læringskonsulenterne Line 
Svendsen og Nanna Lauesgaard ud til en snak og præsentation i bestyrelsen. Arbejdet 
fortsætter i 2018, hvor vi vil drøfte læringsmiljøer med andre fagpersoner på området. 
 
Vaccinedebatten  
I 2017 har der været en stigende debat om vaccination, og det er et emne KFOs bestyrelse 
har diskuteret indgående. KFOs holdning til beskæftigelses- og integrationsborgmesteren 
vaccinationsforslag er derfor klar:  
"Vi er positive overfor forslaget. Allerhelst så vi national lovgivning på området, men det her 
er et godt tiltag. Langt de fleste af dem, der ikke vaccinerer deres børn, gør det af ren 
glemsomhed, så det er et godt pres at lægge på de forældre for at opnå flokimmunitet, som 
de allermindste er afhængige af", siger KFOs formand Julie Kyndesgaard. 
"Det vil blive meget, meget få, der underlader at vaccinere deres børn med fuldt overlæg", 
siger hun. 
 
4. Omorganisering 
KFOs bestyrelse har besluttet at foretage en omorganisering. Det betyder, at der 
fremadrettet vil blive brugt færre ressourcer på bogholderi og flere ressourcer på 
medlemshvervning, medlemsbetjening og politisk interessevaretagelse. 
 
 
Økonomi 
Regnskabsåret 2016 gav et underskud på 74.471 kr. og regnskabsåret 2017 gav et overskud 
på 44.416 kr. Underskuddet i 2016 skyldes dels svigtende medlemsindtægter, da antallet af 
institutioner er blevet reduceret (institutionerne er blevet lagt sammen og dermed blevet 
større) og en periode med øget lønudgifter.  
 
Grundet de færre, men større institutioner finder KFOs bestyrelse det rimeligt, at 
institutionerne bidrager mere. Bestyrelsen forslår derfor, at kontingentet forhøjes til 1.325 kr. 
for institutioner med flere end 50 børn.  
 
Både i 2016 og 2017 har vi modtaget støtte fra Københavns Kommune på 500.000 kroner. 
 
De faldende medlemsindtægter og behovet for flere ressourcer til medlemshvervning, 
medlemsbetjening og politisk interessevaretaget har ført til et ønske om at styrke 
sekretariatet. Det sker ved at frikøbe formanden til en 20 timers stilling. Ordningen foreslås 
evalueret i forbindelse med næste års generalforsamling.  


