
  
  

Beretning 

2019 har på mange måder været et skelsættende år for børne- og ungdomsområdet, og 
det afspejler sig i KFO’s arbejde det forgangne år. Det har også været et år der viser, at vi 
kan lave planer og årshjul men at KFOs vigtigste organisatoriske evne er og bliver at være 
omstillingsparat. Små organisationer bestemmer nemlig ikke altid selv dagsordenen. Det 
beviste 2019 med al tydelighed. 

I KFO har vi travlt. Travlt som aldrig før. Året har særligt været præget af kampen for: 
  

- Minimumsnormeringer og støtten til forældrebevægelsen #hvorerderenvoksen 
- Tilbagerulning af feriepasning 
- Bevarelsen af byens fritidshjem 
- Et styrket og mere transparens tilsyn med øget opfølgning og involvering af 

forældre 
- Organiseringen af et nyt og stærkere FOLA  

Mange års drøftelser og uenigheder med vores Landsforening FOLA endte 3. marts 2019 
med, at KFO sammen med ÅFO støttede op om valget af en helt ny bestyrelse i FOLA. 
Dermed var fundamentet lagt for en ny og stærkere landsforening med tætte rødder ud 
til de lokale forældreorganisationer lagt. 

FOLA og KFO’s bestyrelse nåede dårligt at lande i den nye organisering før muligheden 
for at få en af KFOs og FOLAs helt store mærkesager på agendaen – 
minimumsnormeringer – bød sig.  

For ovenpå DRs dokumentar mandag 11. marts 2019 ’Hvem passer vores børn’ og en klar 
afvisning af SF’s forslag om minimumsnormeringer i vuggestuer og børnehaver i Folketing 
kom landets forældre på banen og forældrebevægelsen #hvorerderenvoksen opstod. 
Den ulmende utilfredshed med normeringer som KFO længe har mærket brød ud i lys 
lue. 

  
Kampen for minimumsnormeringer 
KFO støttede fra starten op om forældrebevægelsen og organiseringen af den første 
landsdækkende demonstration d. 6. april. I juni gik KFO sammen med 
#hvorerderenvoksen, FOLA, BUPL, FOA og familiepolitisk netværk om at arrangere den 
næste demonstration, hvor det lykkedes at få næsten alle politiske partier på talerstolen. 
KFO stod for det meste af praktikken og planlægningen, og der blev derfor blev lagt en 
massiv arbejdsindsats her. Det massive forældreopråb via demonstrationerne, udtalelser 
til medier, annoncer og dokumentarer ’Hvem passer vores børn’ og ’Daginstitutioner bag 
facaden’ gjorde at børn og daginstitutioner kom helt til tops på den politiske agenda. 
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Med SF, Enhedslisten og Radikale Venstre som støtte partier til den nye S-regering blev 
kravet om indførelsen af minimumsnormeringer langt om længe en realitet. Arbejdet mod 
minimumsnormeringer blev indledt med aftalen om kommunernes økonomi for 2020, og 
med finanslovsloven for 2020. Heraf fremgår det, at der blev afsat følgende beløb: 500 
mio. kr. i 2020, 600 mio. kr. i 2021, 800 mio. kr. i 2022, 1.200 mio. kr. i 2023, 1.400 mio. kr. 
i 2024 og 1,6 mia. kr. i 2025, 

Arbejdet fortsætter i 2020, hvor loven minimumsnormeringer skal forhandles på plads. 

 

Tilbagerulning af feriepasning 
Med budgetforhandlingerne for 2019 blev feriepasning genindført. Beslutningen er 
truffet på den måde, at Københavns Kommune har reduceret institutionernes budget 
med det de regne med at spare på feriepasning. Det er de enkelte klynger (kommunale 
institutioner) og netværk (selvejende institutioner), der beslutter hvordan de vil organisere 
sammenpasningen herunder hvilke institutioner/matrikler der skal være åbne og lukkede. 
KFO har hele tiden været imod genindførelsen af feriepasningen. Det er vi af flere 
årsager. Vi er først og fremmest uenige i præmissen om den store besparelse, som 
politikerne mener, at de kan hente ved feriepasningen. Vi mener, at det kun er en 
besparelse, der findes på papiret og ikke ude virkeligheden. Det er derfor også vores 
klare opfattelsen at genindførelsen af feriepasningen forringer normeringen resten af året. 

 2



  
  

Derudover ved vi, at feriepasningen er særlig skidt for vuggestuebørnene, de små 
børnehavebørn og udsætte børn, da de har et særligt behov for at blive mødt af kendte 
voksne i vante omgivelser. 

Feriepasningen har også konsekvenser for mange familier og deres mulighed for at holde 
ferie sammen. 

Genindførelsen af feriepasningen kom bag på mange forældre og opråbet fra forældre, 
forældreråd og bestyrelser var stort i efteråret/vinteren 2018 og foråret 2019. Det gjorde 
den fordi mange kandidater til BR17 udtalte til KFO og andre organisationer, at det var 
vigtigt at holde institutionerne åbne, og det var en mærkesag de ville kæmpe for. 
Frustrationen over genindførelsen betød, at KFO blev inviteret til at deltage i mange 
forældremøder.  

 

   

Trods forældrenes modstand blev feriepasning en realitet i sommeren 2019. KFO deler 
ikke forvaltningens oplevelse af, at feriepasningen var en udpræget succes, og at 
forældrene var tilfredse med ordningen. På den baggrund sendte KFO i efteråret en 
henvendelse til Børne- og ungdomsudvalget med beskeden om, at forældreperspektivet 
var utilstrækkeligt belyst i kommunens evaluering af feriepasning 2019. Vi blev lovet en 
mere gennemgående evaluering her i 2020. Det løfte følger vi selvfølgelig op på.  
Bevarelse af Københavns fritidshjem 
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Med offentliggørelsen af besparelseskataloget for 2020 blev det tydeligt, at det nu var 
byens fritidshjem, der stod for skud. Her var det politiske mål at hæve forældrebetalingen 
på fritidshjem og KKFO’er. Politikerne med Jesper Christensen i spidsen ønskescenarie 
var en ligestilling af Dagtilbuds- og Folkeskoleloven på forældrebetalingen, da det ville 
muliggøre en øget forældrebetaling og en bevarelse af den nuværende kvalitet i og 
organisering af byens fritidstilbud med fritidshjem (kommunale og selvejende) og 
KKFO’er. 

Situationen er den, at fritidshjem og KKFO’er organiseret under hver sin lovgivning og 
rammerne for forældrebetaling er ikke enslydende. I Dagtilbudsloven som 
fritidshjemmene er organiseret under, er der et lov på forældrebetalingen. Det betyder, at 
forældre maksimalt kan opkræves 25 procent af pladsprisen. Situationen er en anden for 
SFO’er/KKFO’er, der er organiseret under Folkeskoleloven. Her må kommunerne 
opkræve mere end de 25 procent i forældrebetaling.  

Hvis lokalpolitikerne kunne opnå en ligestilling af de to lovgivninger fra byens 
fritidstilbud, ville det være muligt at bevare fritidshjemmene som selvstændige enheder. I 
KFO ville vi gerne bevare den nuværende organisering, da den pædagogiske kvalitet 
vægtes betydelig højere i Dagtilbudsloven end i Folkeskoleloven.  

I KFO er vi aldrig glade for stigende forældrebetaling, men i denne sag måtte vi 
konstatere, at stigningen ville komme uanset hvad grundet det store pres på kommunens 
økonomi. I vores arbejde for at bevare fritidshjemmene har vi haft fokus på følgende;  

• Lige adgang for alle børn. Det har derfor været vigtigt for os, at det fortsat er at få 
søskenderabat og friplads 

• Loft på hvor meget forældrebetalingen på kunne stige (skal ikke kunne hæves år 
efter år) 

• Fastholde den pædagogiske kvalitet 

Trods en stor indsats fra fagforeninger, de selvejende institutioner og organisationer, 
lokalpolitiker, KFO og en stor velvilje hos enkelte Christiansborg-politikere lykkedes det 
desværre ikke bevare fritidshjemmen.  Driftsaftalerne er blevet opsagt og omlægningen 
er i gang fuldt indført til august 2020. 

I kampen for at bevare byens fritidshjem: 

• Afholdte KFO adskillige oplæg for forældre med fritidshjemsbørn 
• Hjælp KFO forældre med sparing omkring politiske henvendelser og andre 

initiativer 
• Gik KFO sammen med BUPL Hovedstaden og LFS (Landsforeningen for 

socialpædagoger  
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om at arrangere to politiske debatmøder for forældre og pædagogisk personale 
• Har KFO rettet henvendelse til at alle partier på Christiansborg 
• Har KFO holdt møder med forældre og organisationer 
• Arrangerede KFO sammen med BUPL Hovedstaden, Børneringen, FOBU, FOLA, 

LFS og SPIA konferencen ’Plads og rum til fritidspædagogik’ på Christiansborg 3. 
februar 2020 

 

Følgegruppe 
KFO sidder nu med i forvaltningens følgegruppe om implementering og overgang til 
KKFO’er. KFO arbejder for mest muligt forældresamarbejde og involvering og for at få 
indhegnet den fritidspædagogiske værdi. Vi bekymrer os for, om det hele bliver læring og 
knap så meget fritid. 

KFO deltager også i arbejdet for at styrke fritidspædagogikken sammen med en række 
andre aktører, hvor vi sammen arbejder henimod en fritidspædagogisk konference 24. 
september 2020. 

Et styrket om mere transparens tilsyn med øget opfølgning og involvering af 
forældre 
28. maj 2019 sendte dokumentaren ’Daginstitutioner bag facaden’- chokbølger rundt hos 
forældre, organisationer, politikere, forvaltninger og medier. 

I KFO er vi naturligvis med på, at dokumentaren ikke nødvendigvis viser hele det sande 
billede, og at dokumentaren i nogen grad formentlig er klippet, så ville vække mest mulig 
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forargelse. Men vi kommer ikke uden om, at vi så meget bekymrede seancer i 
dokumentaren. Situationer og oplevelser som børn under ingen omstændigheder bør 
opleve eller udsættes for. 

Det var derfor helt afgørende for KFO’s bestyrelse, at der blev igangsat initiativer, der gør, 
at uacceptable kulturer og situationer ikke gentager sig, og at der hurtigt bliver handlet 
på de ting, der fremgår af tilsyn.  

KFO rettede derfor henvendelse til Børne- og ungdomsudvalget, borgmesteren og til 
direktionen i forvaltningen med følgende budskaber: 

• Vi har en forventning om, at der indarbejdes og udmeldes en systematik, sådan et 
ingen institution kan “hænge” med røde eller gule anmærkninger uden, at der er sat 
handling på og der er en systematisk opfølgning 

• Vi synes, bør tilføjes en kompetence i styrelsesvedtægten, der adresserer 
tilsynsrapporten. Dvs. med klar angivelse af AT og HVORDAN forældreråd og 
bestyrelses kompetencer er ift. tilsynsrapporter. Dette kunne eksempelvis være: 

o "Forældrerådet skal deltage i afholdes af tilsyn. Forældrerådet skal orienteres om 
tilsynsrapportens indhold og de konkrete handleplaner lavet på baggrund af 
tilsynet 

o “Mindst en gang årligt orienteres klyngebestyrelsen om enhedernes 
tilsynsrapporter" 

• Vi mener, at der bør laves en evaluering af klyngestrukturen, som nærmest set udefra 
virker “dæmpende” på problemerne 

• Vi foreslår, at der indarbejdes der, hvor det måtte give mening (personalepolitik, 
ledelsesprofilen eller tilsynsbeskrivelse) at en rød anmærkning udløser et 
forældremøde, hvor forældrene hører om udfordringerne og den konkrete 
handlingsplan. 

KFO blev hørt og i 19. juni vedtog Børne- og ungdomsudvalget en styrket opfølgning på 
tilsyn og en øget åbenhed. 

Implementeringen af det styrkede tilsyn er i fuldgang. Vi oplever, at forældrene er glade 
for, at der er kommet mere åbenhed og forældreinvolvering, men vi oplever også, at der 
er udfordringer og der fortsat er behov for kæde forældreråd og ledere bedre på til 
rollen.  
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Helt konkret arbejder vi i KFO på at udarbejde en guide, der klæder forældrerådet bedre 
på til at varetage deres rolle. Der er også behov for at arbejde med sproget og 
kommunikationen omkring tilsynet, tilsynsrapporten og de opfølgende indsatser. Dette 
arbejder vi med at sikre via vores deltagelse i forvaltningens følgegruppen om tilsyn og 
via vores dialog med borgmesteren, udvalget og direktionen. 

Håndholdte processer 
DR og TV2 dokumentarerne har givet mange forældrene en indsigt, som har gjort dem 
utrygge og mere opsøgende i forhold til at kende og forbedre forholdene og hverdagen i 
deres barns institution. Begge tiltag har bibragt viden, som er vigtig og godt at få frem, 
men de har også ledt til udfordringer, der er vigtige at få taget hånd om.  

Dette sammen med implementering af den styrkede opfølgning og åbenhed omkring det 
pædagogiske tilsyn har ledt til en stigende efterspørgsel efter KFOs kompetencer. Vi er 
blevet kontaktet med spørgsmål til forældrenes rolle ved tilsynet, for at hjælpe med at 
styrke dialogen og samarbejdet mellem hjem og institution og andre steder for at hjælpe 
med at få samarbejdet tilbage på sporet.  

I nogle situationer er der blevet rakt ud til at os på et tidligt tidspunkt, hvilket har gjort, at 
vi er lykkes med løse en begyndende konflikt. Vi har også været involveret i et par mere 
tilspidsede situationer. Her har vi med stor fordel ført en mere håndholdt proces. Her har 
vi haft fokus på at hjælpe institutioner og forældre med at forstå hinanden og 
”oversætte” de bekymringer og udfordringer partner oplever i samarbejdet, så de 
sammen kan finde fælles løsninger og genetablere tilliden. 

KFO i medierne 
KFO har igen i år været en del i medierne. Det har vores formand blandt andet været i 
forbindelse med feriepasningen, tilsyn, folketingsvalget og minimumsnormeringer og 
nødpasningen. Nedenunder et lille udpluk: 

18/1-2019: TV2 Lorry: Historisk mange forældre er bekymrede over børnehave-
besparelser 
https://www.tv2lorry.dk/kobenhavn/historisk-mange-foraeldre-er-bekymrede-over-
bornehave-besparelser 

6. februar 2019, DR København https://www.dr.dk/nyheder/regionale/
hovedstadsomraadet/vrede-over-lukkeuger-sommerferielukket-faar-frustrerede 
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Ferielukning, interview 3. februar 2019: 
https://fagbladet3f.dk/artikel/lukkeuger-i-sommerferien-faar-foraeldre-til-tasterne 

Diskussion om feriepasning i Deadline 14. februar med Ole Henrik Hansen 

 

Berlingske 29. marts 2019: Vi vil ikke reduceres til en tilfredshedsmåling: 
https://www.berlingske.dk/kommentarer/vi-foraeldre-vil-ikke-reduceres-til-en-
tilfredshedsundersogelse-tak 

29/8-2019 i Politiken: Bevar muligheden for fritidshjem 
http://www.spifo.dk/wp-content/uploads/2019/08/Bevar-muligheden-for-fritidshjem-
debatindl%C3%A6g-i-Politiken-29-8-19.pdf 

4/11/2019: Kritik af evaluering af sommerferielukning, DR 
https://www.dr.dk/nyheder/regionale/hovedstadsomraadet/foraeldre-og-paedagoger-
kritiserer-evaluering-af-lukkeuger 

Organiseringen af et nyt og stærkere FOLA  
Som allerede beskrevet i beretningens indledning, så havde KFO en eskalerende konflikt 
med vores landsorganisation, som kulminerede til FOLAs generalforsamling 2019. Det er 
sjældent pænt, og det var heller ikke tilfældet her. Resultatet blev desværre at FOLAs 
dokumentarkiv, regnskaber, mails og ansatte var væk fra den ene dag til den anden. Kort 
sagt stod FOLA med en helt ny bestyrelse og med et stort organisatorisk 
hukommelsestab. Løsningen blev at FOLA købte sig til sekretariatsbistand hos 
medlemsorganisationerne ÅFO (Århus forældreorganisation) og KFO. 

For KFO er det vigtigt at have en stærk landsorganisation, der for har vi lagt mange 
frivillige og lønnede timer i genopbygningen af FOLA. FOLA har betalt KFO for 15 
lønnede timer om ugen i et halvt år. Det betyder, at der er spørgsmål og problematikker, 
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vi vil have løftet tidligere, bedre eller mere grundigt på den lokalpolitiske arena, som er 
kommet lidt i baggrunden i 2019.  

KFOs arbejdsindsats i FOLA aftager i 2020, selvom det stadig må forventes, at der er 
brug for alle gode kræfter for at sikre at FOLA står stærkere og tydeligere end efter det 
afgørende valgt i marts 2019. FOLA er allerede lykkedes med at komme på Finansloven 
og få etableret 20 nye lokale forældreorganisationer rundt om i landet. Manpower-
mæssigt har FOLA fået et organisatorisk løft. Pr. 1. mart 2020 blev FOLAs formand frikøbt 
fra sit job og pr. 1. april 2020 starter FOLAs nye landssekretær. Derudover har FOLA 
tilkøbt ressourcer til opbygning af den landsdækkende forældrerådgivning og 
kommunikation fra KFO og ÅFO.  
Set fra KFO’s synspunkt har vi en klar forventning om, at den store indsats lønner sig, 
således at vi inden for kort tid har en landsorganisation vi kan læne os opad, og som kan 
hjælpe os med at løfte diverse dagsordener på landsplan og dermed styrke forældrenes 
vilkår på dag- og fritidsinstitutionsområdet. 

Regnskab 
KFO kommer ud af året med et underskud på 140.000. Dette resultat er ikke 
tilfredsstillende i sig selv, men hvis vi ser det i lyset af det år, vi har haft, så afspejler det 
meget godt aktivitetsniveauet. Der er dog nogle ekstraordinære poster, som vi mener skal 
have et par ord med på vejen.  

Vi har brugt 40.000 kr. på advokatbistand i forbindelse med konflikten det gamle FOLA. 

Demonstrationen i København d. 2. juni har vi desværre ikke fået afstemt godt nok hvad 
angår bidrag og udgifter. Alting gik meget stærkt og beslutninger blev truffet hurtigt, 
måske endda for hurtigt ind i mellem. Det betyder desværre, at vi endte med et efterslæb 
på 20.000 kr. 

Op til budgetforhandlingerne lavede vi en sjov busreklame, som adresserede nogle tal i 
budgetforhandlingerne. Det viste sig imidlertid tallene ikke holdt efter budgetforliget var 
indgået. Vi valgte derfor i sidste øjeblik at lave om i kampagnen, og det var der 
naturligvis en ekstra udgift forbundet ved. Hele busreklamen endte med at koste 35.000 
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Vi har haft ekstraordinært travlt i forbindelse med konfliktmægling og tilsyns-forståelse og 
har derfor haft en del lønnede aftentimer.  Vi har rakt ud til Københavns Kommune for at 
høre, om de vi overførselssagen ekstraordinært vil bevilge os ydereligere 100.000 om året 
de næste to år. Bevillingen skal sikre, at vi kan afvikle den pukkel, der opstår i forbindelse 
med at tilsynet bliver implementeret uden at det går ud over de mange opgaver, vi skal 
udføre. 

KFO’s omsætning er ekstraordinær høj i 2019 på grund af FOLAs køb af 
sekretariatsbistand, og fordi KFO lagde konto til de mange bidrag og udgifter, der var 
forbundet med forældredemonstrationerne rundt om i landet. KFO lagde konto til dette, 
da FOLA stod uden adgang til egen konto i flere måneder.  

KFO’s økonomi nåede desværre at skride lidt mere end planlagt, fordi vi havde for travlt 
og ikke ordentligt styr på procedurerne. Som resultat af dette vedtog KFOs bestyrelse i 
februar en good governance-politik. Proceduren skal sikre lignende ikke sker 
fremadrettet.  

Afslutning 

I alt et år med god aktivitet og med fremgang på mange fronter. Vi har fået lagt sporene 
ud til aet lige så godt, men knap så hektisk 2020.   
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