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ABSTRACT	  	  

English title: When Enemy turns to Friend. A Partnership in the Area of Self-governing Day Care. 

In a time where partnerships seem the solution to any challenge, this master thesis will focus on one specific 

partnership. Specifically, it is the purpose of the thesis to investigate how this specific partnership is 

constructed as the solution to a number of challenges within the area of self-governing day care in the 

municipality of Copenhagen. In later years, the self-governing day care institutions have experienced a 

significant decline and their existence can be characterised a threatened. The specific partnership project was 

initiated by the umbrella organisation, Menighedernes Daginstitutioner (MDI) with support from the 

Ministry of Finance, which granted DKK 5 million to the project. The project spans three years and the 

objective is to develop a new model for collaboration between the self-governing day care institutions, MDI 

and the municipalities of Copenhagen, Aarhus and Svendborg. The hope is that this partnership model will 

inspire other municipalities and self-governing institutions to reconsider and discuss their existing 

frameworks for collaboration. Based on this, the thesis intends to provide an answer to the question: What is 

the potential for the partnership project as a strategy for survival for the self-governing day care institutions 

in the municipality of Copenhagen organised under MDI? The study is based on the discourse theory as 

Ernesto Laclau and Chantal Mouffe have formulated it. We thereby construct the partnership as a hegemonic 

intervention in the sense that the project aims to re-establish order in the area of self-governing day care and 

thereby offer the stakeholders within this area an alternative way of self-identification. As will be 

demonstrated in the first analysis of the thesis, the potential of the project builds upon a successful balancing 

act between the articulation of too many and too few elements and thereby on the complex interplay between 

the logic of equivalence and the logic of difference. However, prior to identification agreement must be 

reached regarding the meaning of the bearing elements of the construction. Following the first analysis, we 

therefore make the social struggles over meaning the object of our next analysis and in this context we can 

conclude that the project is at risk of loosing support simply because it does not provide an antagonistic 

boundary and thereby does not provide any limit to the participation. 
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KAPITEL	  1:	  INDLEDNING	  	  	  

 

Vi indgår ikke længere samarbejder, vi indgår partnerskaber. 

Vi arbejder ikke længere sammen, vi arbejder i partnerskaber. 

 

Det er den præcise fornemmelse, vi gang på gang har siddet tilbage med, når vi har dristet os til at bladre i 

aviserne, surfe på nettet eller tændt for fladskærmen. Partnerskabet er alle steder – og dermed ingen steder, 

fristes man til at tilføje. Spøgefuldt naturligvis, for partnerskabet skal eftersigende og ifølge den danske 

regering løse alt fra Danmarks økonomiske udfordringer til stridighederne på folkeskoleområdet 

(Regeringen, 2011). Begrebet partnerskab fremgår ikke mindre end 16 gange af regeringsgrundlaget fra 2011 

og skal foruden vækst, skabe dialog og brede samarbejder på tværs af traditionelle (sektor)skel. Det skal 

nyttiggøre forskningen til gavn for samfundet, forbedre kvaliteten af den offentlige service og forpligte og 

binde dets parter i samarbejder, hvor ideologiske mærkesager viger i den gode sags tjeneste. Men 

partnerskabet kan mere end. Det er nemlig ikke kun løsningen på Danmarks udfordringer, det er 

tilsyneladende også en international mulighedsmaskine. For nylig underskrev Danmarks statsminister Helle 

Thorning-Schmidt således en strategisk partnerskabsaftale med den afghanske præsident Hamid Karzai 

(Udenrigsministeriet, 2013a). Aftalen genbekræfter landenes bilaterale relationer og understreger Danmarks 

langsigtede engagement i Afghanistan, der omvendt forpligter sig på bæredygtig udvikling inden for områder 

som god regeringsførelse, menneskerettigheder og korruptionsbekæmpelse. (Udenrigsministeriet, 2013b).  

 

Partnerskabet er imidlertid ikke kun et politisk fænomen: ”Partnerskaber er overalt, og både virksomheder 

og nonprofit-organisationer har erkendt, at partnerskaber mellem erhvervslivet og NGO’er er nødvendigt 

for at få løst nogle af verdens største problemer.” (Bach, 2012). Partnerskabets fortræffeligheder rækker med 

andre ord ud over både den hjemlige og internationale politiske dagsorden og risikerer derfor også at skulle 

lægge navn til nyheder af mere humoristisk karakter. Efter dette års danske Melodi Grand Prix var 

sangerinden Simone Egeriis’ barm angiveligt så skuffet over Simones tredjeplads, at den udtalte: "Det er 

udelukkende Simones skyld at vi taber" (Heltnormalt.dk, 2013). Brysterne mente, at Simone var for uerfaren 

til en så omfangsrige barm, hvorfor det sikkert var grunden til, at flere kilder hævdede ”(…) at have spottet 

Simones bryster på café i Herning med Medina tidligere i dag, med mulig drøftelse af partnerskab for øje.” 

(Heltnormalt.dk, 2013). Og selvom det kan virke som en fjollet ligegyldighed, understreger den spørgefulde 

historie om Simones bryster samtidig vores pointe: Partnerskabet er at finde alle steder, og dets potentiale 

som løsningen på alverdens udfordringer synes ganske enormt. 
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Men er der overhovedet forskel på det traditionelle samarbejde og partnerskabet? Eller er det blot den 

berømte gamle vin på nye flasker og dermed mere end noget andet et såkaldt honnørord, der skal fange vores 

interesse og få os til at flokkes, nikke anerkendende og bakke op? Dette speciale er forankret i vores egen 

nysgerrighed med hensyn til netop det spørgsmål og dermed en stadigt voksende undren over partnerskabets 

udbredelse, dets form og ikke mindst påstående formåen.  

 

1.1	  PROBLEMFELT	  

Et opbud af dygtige teoretikere har før os og fra flere forskellige vinkler beskæftiget sig med partnerskabet 

som fænomen og begreb. Blandt mange andre kan Niels Åkerstrøm Andersen nævnes, der i bogen 

Partnerskabelse fra 2006 stræber efter at operationalisere partnerskabet fra en åben metafor til et 

forpligtende begreb (Andersen, 2006, s. 12).1 Vi har i den forbindelse noteret os, at Andersen selv beskriver 

det som en næsten uoverkommelig opgave at skulle foretage en historisk-sematisk analyse af begrebet 

partnerskab, da det som nævnt bringes i tale på mange forskellige felter. Andersen benytter i stedet en anden 

strategi, der bygger på casestudiet (Andersen, 2006, s. 49). Med det i mente bør vi her nævne, at det ikke er 

vores ambition at behandle begrebet partnerskab på et generelt samfundsdiagnostisk niveau. Snarere er det 

vores ambition at foretage en undersøgelse, der stiller skarpt på partnerskabet i funktion. I et beskedent 

forsøg på ikke blot at gentage, hvad andre før os har konkluderet om partnerskabelse, ønsker vi med andre 

ord at undersøge, hvilken forskel det gør for et konkret samarbejde, at det italesættes som et partnerskab.  

 

I vores søgen efter en interessant og aktuel case, der netop gerne måtte skille sig ud fra tidligere tiders 

undersøgelser, der i overvejende grad har interesseret sig for offentlig-private partnerskaber (OPP) på bygge- 

og anlægsområdet, erfarede vi, at partnerskabet har fundet vej til det selvejende daginstitutionsområde. De 

selvejende daginstitutioner oplever i disse år en markant tilbagegang og deres eksistens kan på den baggrund 

bedst betegnes som truet. Fortsætter de selvejende institutioner af det samme spor, som de har fulgt hidtil, 

synes det kun at være et spørgsmål om tid, før der ikke længere vil være selvejende daginstitutioner at finde 

på danmarkskortet (MDI, 2012a; Rambøll, 2011). Som paraplyorganisation for flere af landets selvejende og 

private institutioner arbejder Menighedernes Daginstitutioner (MDI) i den forbindelse netop for at sikre 

selvejemiljøets fortsatte eksistens og det er eftersigende på den baggrund, at organisationen har taget initiativ 

til et partnerskabsprojekt, der bærer navnet: ”Netværksledelse i selvejende bæredygtige daginstitutioner. Et 

partnerskabsprojekt mellem MDI og kommunerne København, Århus og Svendborg” (MDI, 2012a, s. 7). 

Projektet, der i 2010 modtog en finanslovsbevilling på 5 mio. kr., sigter mod:  

                                                        
1 Foruden Niels Åkerstrøm Andersen har også Guri Weihe (2007) forsøgt at kortlægge de forskellige fortolkninger og anvendelser af OPP-begrebet. 
Hun skelner på den baggrund mellem fire tilgange: Bygge- og anlægstilgangen, byudviklingstilgangen, policy-tilgangen og udviklingstilgangen. 
Inden for policy-tilgangen har blandt andre Ole Helby Petersen (2007) undersøgt, hvordan den danske reguleringsramme virker hindrende for brugen 
af offentlig-private partnerskaber i Danmark. Ligesom Carsten Greve (2003) benytter policyblikket til at vise, hvordan OPP har udviklet sig i 
Skandinavien og sammen med Graeme Hodge (2006) sammenligner, hvordan brugen af offentlig-private partnerskaber har udviklet sig forskelligt i 
henholdsvis Danmark og den australske stat Victoria.    
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”At udvikle en ny partnerskabsmodel, der understøtter et samarbejde hvor vi ikke er ens, men udnytter 

parternes forskellighed. Et centralt element heri er udvikling af en netværksbaseret ledelsesmodel, der 

kan inspirere andre selvejende daginstitutioner og kommuner.” (MDI, 2012a, s. 7) 

 

Der hviler således et tungt ansvar på det aktuelle partnerskabets skuldre, der først og fremmest skal løse de 

udfordringer, som det selvejende daginstitutionsmiljø står overfor og som i de seneste 20 år har gjort det af 

med halvdelen af de selvejende daginstitutioner (Biil, 2011). Over en periode på tre år skal projektets parter 

genopfinde samarbejdet på tværs af de traditionelle sektorskel og dermed komme tidligere tiders 

samarbejdsproblemer til livs. Partnerskabet skal på den baggrund inspirere andre kommuner og selvejende 

institutioner til at tage rammerne for deres samarbejde op til fælles overvejelse og diskussion, og der tegner 

sig på den baggrund et billede af et projekt, der på forhånd at udråbt til at lykkes. Når er det er sagt, hæfter vi 

os ved, at projektet har til opgave at ”afdække partnerskabets form” (MDI, 2012b) Partnerskabet er med 

andre ord udråbt til være løsningen længe inden dets parter er blevet enige om, hvad det vil sige at indgå i et 

sådant. Af den grund lever projektet i allerhøjeste grad op til vores nysgerrighed og således er vi med 

overraskende venlighed blevet lukket ind i MDIs partnerskabsprojekt. Sådanne betragtninger leder os 

naturligt over i specialets problemformulering. 

 

1.2	  PROBLEMFORMULERING	  

 

Problemformuleringen vil blive besvaret ved hjælp af fire arbejdsspørgsmål: 

 

• Hvilke begivenheder har gjort partnerskabsprojektet muligt?  

• Hvordan konstrueres partnerskabet som strategi for overlevelse?  

• Hvilke handlemuligheder stiller konstruktionen til rådighed?  

• Hvilke kampe udspiller sig om konstruktionens bærende momenter? 

+YRUL�EHVWnU�SDUWQHUVNDEVSURMHNWHWV�SRWHQWLDOH�VRP�VWUDWHJL�IRU�RYHUOHYHOVH�

IRU�GH�VHOYHMHQGH�GDJLQVWLWXWLRQHU�L�.¡EHQKDYQV�.RPPXQH�

RUJDQLVHUHW�XQGHU�0HQLJKHGHUQHV�'DJLQVWLWXWLRQHU"
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1.2.1	  Uddybning	  af	  problemformuleringen	  	  

Der er i ovenstående brugt vendinger, der kunne lede tankerne hen på determinisme. Det er dog ingenlunde 

hverken tilfældet eller hensigten. Specialet baserer sig på Ernesto Laclau’ og Chantal Mouffe’ 

diskursteoretisk begrebsapparat, hvilket har betydning for måden, vi kan tale om partnerskabsprojektets 

potentiale på. Potentiale må her netop forstås i en teoretisk optik og henviser på den baggrund til 

beslutningen om at identificere sig på en bestemt måde. Som vi senere skal uddybe, betragter vi 

partnerskabsprojektet som en hegemonisk intervention i den forstand, at projektet sigter mod at genoprette 

orden på det selvejende daginstitutionsområde og dermed tilbyde områdets partere en afgrænset måde at 

identificere sig på. Med diskursteoretiske termer kan man ligefrem tale om projektet som et forsøg på at 

definere parternes virkelighed på ny – heraf ordet strategi. Spørgsmålet om projektets potentiale bliver på 

den baggrund til et spørgsmål om hvordan: Hvordan, under hvilke betingelser og i hvilken form bliver 

partnerskabet til? Hvilke identifikationsmuligheder stiller partnerskabet til rådighed og hvad forhindrer 

eventuelt parterne i at identificere sig med projektets nye virkelighed. Specialets problemformulering kan 

således umuligt besvares med et simpelt ja eller nej, og konklusionen må nødvendigvis bliver en anden end 

den traditionelle lykkes/mislykkes-konklusion. Alt det vender vi tilbage til i specialets analysestrategi, men 

før vi når så langt, skal vi først forsøge os med en nærmere præsentation af casen.  

 

1.3	  CASEBESKRIVELSE	  	  

Opdraget til partnerskabsprojektet skal som nævnt findes i de kampe, der ifølge MDI har udspillet sig 

mellem de selvejende daginstitutioner og kommunerne. Blandt meget andet har kommunens krav til nye 

bæredygtige daginstitutionsenheder på op imod 200-300 børn været årsag til konflikt. Tanken om 

institutioner af sådan størrelse ligger fjernt fra den virkelighed, som de selvejende institutioner kender til. 

Det selvejende daginstitutionsområde er kendetegnet ved mange små enheder, hvor man netop er ”herre i 

eget hus” (MDI, 2012c). Det er således den enkelte institutions egen bestyrelse, der beslutter, hvordan de 

økonomiske rammer bedst fyldes ud, hvem man ønsker at ansætte og på hvilket værdigrundlag, institutionen 

skal funderes. Alle beslutninger skal dog ligge inden for de overordnede rammer, som dagtilbudsloven 

opstiller (Ministeriet for Børn og Undervisning, 2011). I langt de fleste tilfælde har institutionen kun én 

bestyrelse med et flertal af valgte forældre, der ligesom de øvrige repræsentanter fra lokalsamfundet og 

foreningslivet deltager på frivillig basis. På den baggrund beskriver MDI selvejeformen, som den driftsform, 

der sikrer den enkelte institution og dens brugere mest mulig indflydelse og ansvar  (MDI, 2012c). 

 

De selvejende daginstitutioner har haft svært ved at acceptere kommunens oplæg til større enheder baseret på 

fusion og sammenlægning og har derfor også haft svært ved at leve op til kommunens krav om 

bæredygtighed. Det har eftersigende givet kommunen en (god) grund til at opsige driftsoverenskomsten med 
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flere af de selvejende institutioner landet over (MDI, 2012a, s. 8). Driftsoverenskomsten eller driftsaftalen er 

en aftale mellem den selvejende institution og kommunen om driften af institutionen. Aftalen regulerer så at 

sige de selvejende institutioners eksistens. Både institution og kommune kan opsige aftalen, hvorved 

institutionen enten lukker eller overgår til kommunal drift (MDI, 2012c). I forsøget på at dæmme op for den 

negative udvikling og dermed eliminere kommunens trusler om lukning, tog MDI som nævnt initiativ til et 

partnerskabsprojekt. Organisationen havde inden da gjort sig gode erfaringer med et lignende projekt i 

Aarhus Kommune kaldet SESAM, hvor fokus var på et udvikle et konkurrencedygtigt alternativ til de 

kommunale klynger. Mens man med det ene hånd etablerede klynge- og områdeledelse på det kommunale 

område, lod kommunen med den anden hånd, de selvejende daginstitutioner eksperimentere med såkaldte 

forpligtende netværk (MDI, 2012a, s. 8). Netværksmodellen blev en stor succes og er derfor også at genfinde 

i målet for partnerskabsprojektet, der på den baggrund stræber mod at erstatte fortidens ensidige 

kontrolværktøj (driftsoverenskomsten) med et systemisk dialogværktøj:   
 

Man kan ikke gå til morgendagens opgaver med gårsdagens værktøjer. Robotstøvsugeren blev ikke 

udviklet med hammer og mejsel. Og gode daginstitutioner bliver ikke udviklet med styringsværktøjer, 

der hører fortidens æra til. Partnerskabsprojektet har således til formål at afdække, hvorledes de 

bedste styringsmæssige rammer skabes – både mellem kommune og selvejende daginstitutioner, og i 

forpligtende netværk omkring den enkelte institution. (MDI, 2012b).  

 

Det første skridt på vejen var dannelsen af forpligtende netværk. Processen har langt fra været problemfri, 

men har dog resulteret i, at 71 københavnske, aarhusianske og svendborgske daginstitutioner har etableret sig 

i 16 forpligtende netværk. De 12 af dem findes i København, hvilket af den grund gør Københavns 

Kommune særlig interessant; næsten halvdelen af kommunens daginstitutioner er nemlig selvejende (MDI, 

2012a, s. 8). Netværkene varierer i antallet af medlemsinstitutioner, men er alle struktureret efter det samme 

princip, hvor det er netværkskoordinatoren, der har dialogen med kommunen og derpå ansvaret for at 

orientere netværkets øvrige ledere. Af den grund minder netværket også om den kommunale klyngemodel, 

hvor én leder har det overordnede ansvar for klyngeinstitutionernes administration, økonomi og personale 

(Københavns Kommune, 2013). Der er dog væsentlige forskelle: For det første er der ikke tale om fusion 

(Ørum, 2010). I ly af netværket beholder institutionerne derimod status af selvstændige juridiske enheder 

med egne ledere, der i modsætningen til de pædagogiske ledere i de kommunale institutioner, tildeles et 

budget og dermed det økonomiske ansvar. Det er med andre ord den enkelte leder, der i fællesskab med 

institutionens egen bestyrelse beslutter, hvad pengene skal bruges til (MDI, 2012c). For det andet er det op til 

lederne i hvert enkelt netværk selv at blive enige om hvilke opgaver, det giver bedste mening at løse i 

fællesskab på tværs af institutionerne (Ørum, 2010). 
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I forsøget på at hjælpe det konkrete netværkssamarbejde på vej deltog og færdiggjorde alle involverede 

institutionsledere inden udgangen af 2012 en særlig netværksuddannelse (Bilag 1, s. 317-318). Uddannelsen 

er en diplomuddannelse, som MDI i samråd med professionshøjskolen UCC har tonet i forhold til 

selvejeformen, så den indholdsmæssigt passer til det selvejende daginstitutionsmiljø og deres 

ledelsesudfordringer (MDI, 2012a, s. 17). Uddannelsen har eftersigende skabt en samarbejdskultur i 

netværkene, som smitter af på ledelsesopgaven både indadtil og udadtil og derfor følges indsatsen også op 

med flere forskellige uddannelsestiltag, som er målrettet både ledere, pædagoger og institutionernes 

bestyrelser (MDI, 2012b). Vi skelner af den grund heller ikke mellem uddannelsestiltagene, men benævner 

blot indsatsen under den samlede term; uddannelse. Som et supplement til uddannelsesforløbene har en MDI 

i samarbejde med de tre involverede kommuner udviklet en model for kvalitetsmålinger i de selvejende 

daginstitutioner. Modellen tager afsæt i fem dimensioner; HR, økonomi, interessenter, faglighed/værdier og 

civilsamfund og målinger er gennemført i både maj 2012 og igen i februar 2013 (MDI, 2012b). Tanken er, at 

målingerne skal gøre lederne i stand til at reflektere over egen praksis og dermed forholde sig realistisk til 

institutionens bæredygtighed indadtil såvel som i dialogen med forældre og kommune (MDI, 2012a, s. 35). 

Endelig tilbyder MDI konsulentstøtte og forskellige kursustilbud, der skal hjælpe institutioner og netværk på 

vej og dermed sikre, at udviklingen ikke dør ud (MDI, 2012b).  

 

Der tegner sig på den baggrund et billede af et særdeles omfangsrigt projekt, der foruden de konkrete tiltag 

rettet mod institutionerne, omfatter mange andre aktiviteter og dermed aktører. Projektet er er på den 

baggrund struktureret i forskellige grupper og mødefora, som vi har forsøgt at gengive herunder.  
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1.3.1	  Afgrænsning	  

Grundet projektets størrelse og antallet er interessenter har det været nødvendigt for os at foretage en klar og 

tydelig afgrænsning for på den måde at give os selv muligheden for at komme i dybden med projektet. På det 

organisatoriske plan er vores fokus først og fremmest begrænset til MDI, Københavns Kommune og to 

københavnske daginstitutioner; Timotheus Sogns Menighedsbørnehave og Garnisons Sogns 

Menighedsbørnehave. Begge institutioner er selvejende – i hvert fald lidt endnu, da bestyrelsen for 

sidstnævnte institution netop nu arbejder for at privatisere institutionen. Vi skal senere gøre rede for valget af 

institutioner og dermed interviewdeltager og således her blot nævne, at vores afgrænsning bygger på 

ambitionen om at iagttage partnerskabet i funktion. Vi afgrænser os således fra projektets mere formelle 

projekt setup, da vi ønsker at iagttage og spørge til, hvad vi mener er, de grundlæggende 

samarbejdsrelationer; nemlig samarbejdet mellem MDI og Københavns Kommune, samarbejdet mellem 

MDI og organisationens medlemsinstitutioner og endelig samarbejdet kommunen og den selvejende 

daginstitution. Vi arbejder på den baggrund ud fra en tesen om, at partnerskabsprojektet på sigt og i det 

daglige arbejde vil få størst indflydelse på sådanne tre samarbejdsrelationer. Denne påstand skal ses i relation 

2YHUVLJW�RYHU�SURMHNWHWV�VWUXNWXU

$GYLVRU\�ERDUG�KDU�WLO�RSJDYH�DW�I¡OJH�SURMHNWHW�RJ�JLYH�LQSXW�RJ�UHÁHNVLRQ��%RDUGHW�EHVWnU�DI�LQWHU�
HVVHQWHU��VRP�EDNNHU�RS�RP�XGYLNOLQJHQ�DI�HQ�Q\�QHWY UNV��RJ�SDUWQHUVNDEVPRGHO��EODQGW�DQGUH�IRUVNHO�
OLJH�NRPPXQDOH�Q¡JOHSHUVRQHU��UHSU VHQWDQWHU�IUD�IRUVNHOOLJH�XGGDQQHOVHV��RJ�IRUVNQLQJVLQVWLWXWLRQHU�RJ�
UHSU VHQWDQWHU�IUD�VHOYHMHQGH�RJ�SULYDWH�RUJDQLVDWLRQHU��

3URMHNWJUXSSHQ�VWnU�IRU�DW�VW\UH�SURMHNWHW�RJ�VLNUH��DW�GHWV�GHOHOHPHQWHU�VSLOOHU�VDPPHQ�HIWHU�KHQVLJWHQ��
&RSHQKDJHQ�%XVLQHVV�6FKRRO��&%6��HU�HQ�GHO�DI�SURMHNWJUXSSHQ�VnOHGHV��DW�GHQ�I¡OJHIRUVNQLQJ�GHU�XGJnU�
IUD�&%6��LQWHJUHUHV�VRP�HQ�GHO�DI�UHÁHNVLRQHQ��GHU�LQGJnU�L�VWDWXVUDSSRUWHUQH�WLO�PLQLVWHULHW��)RU�DW�VLNUH�HQ�
DIUDSSRUWHULQJ��GHU�LP¡GHNRPPHU�PLQLVWHULHWV�HYDOXHULQJVWHRUL��HU�'DQPDUNV�(YDOXHULQJVLQVWLWXW��(9$��
WLONQ\WWHW�SURMHNWJUXSSHQ�PHG�KHQEOLN�Sn�PHWRGHP VVLJ�VSDUULQJ��

.RRUGLQHULQJVJUXSSHQ�IRU�SDUWQHUVNDEVSURMHNWHW�EHVWnU�DI�UHSU VHQWDQWHU�IUD�0',��VW\UHOVHQ�RJ�
%¡UQH��RJ�8QGHUYLVQLQJVPLQLVWHULHW��'H�P¡GHV�WR�JDQJH�nUOLJW�IRU�DW�J¡UH�VWDWXV�RYHU�SURMHNWHW��

.RPPXQHVW\UHJUXSSHQ�KDU�WLO�IRUPnO�DW�VLNUH�HQ�XGYLNOLQJ�DI�SURMHNWHW�RJ�JLYH�LQSXW�XG�IUD�HW�NRPPXQ�
DOW�SHUVSHNWLY��8QGHU�NRPPXQHVW\UHJUXSSHQ�HU�QHGVDW�HQ�DUEHMGVJUXSSH�RPNULQJ�XGYLNOLQJ�DI�NYDOLWHW�
VPnO��HQ�DUEHMGVJUXSSH�RPNULQJ�NRQWUDNWXGYLNOLQJ�RJ�HQ�DUEHMGVJUXSSH�RPNULQJ�XGYLNOLQJ�DI�QHWY UNVXG�
GDQQHOVHQ�XGYLNOLQJVS GDJRJXGGDQQHOVHQ��$UEHMGVJUXSSHUQH�P¡GHV�DG�KRF��

1HWY UNVNRRUGLQDWRUJUXSSHQ�KDU�WLO�IRUPnO�DW�VLNUH�HQ�HUIDULQJVXGYHNVOLQJ�RJ�VSDUULQJ�Sn�WY UV�DI�
QHWY UNHQH��*UXSSHQ�P¡GHV�FD��ÀUH�JDQJH�nUOLJW��+HUXGRYHU�VNDO�GHU�HWDEOHUHV�HQ�QHWY UNVS GDJRJ�
JUXSSH��VRP�NDQ�VSDUUH�RJ�HUIDULQJVXGYHNVOH�Sn�WY UV�DI�QHWY UNHQH�RPNULQJ�HPQHU��GHU�DQJnU�XGYLNOLQJ�
VS GDJRJLNNHQ�

.LOGH��ZZZ�GHWJRGHERHUQHOLY�GN



 Side 11 af 116 

til, at eksempelvis det nedsatte advisory board er knyttet op på projektet og derfor må forventes at blive 

opløst, når projektet afsluttes. Omvendt forventer vi, at samarbejdet mellem kommunen, MDI og de 

selvejende daginstitutioner består, da sådanne tre enheder netop er involveret i at løse kerneopgaven på 

daginstitutionsområdet; at passe børn.  
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KAPITEL	  2:	  ANALYSESTRATEGI	  	  

Specialet har som nævnt til hensigt at diskutere partnerskabsprojektets potentiale som strategi for 

overlevelse. Vi baserer vores undersøgelse på et diskursteoretisk begrebsapparat og vil i nærværende kapitel 

redegøre nærmere for valget af diskursteorien som analytisk ramme og konsekvenserne heraf. At gøre sig det 

bevidst, hvilke konsekvenser valget af perspektiv har for måden, analysens genstand, men også vi som 

iagttagere, træder frem på, er netop, hvad vi forstår ved analysestrategi (Andersen, 1999, s. 14). Således 

forudsætter vi, at det blik, vi retter mod verden, ikke er nogen passiv iagttagelse: Den viden, vi producerer, 

afhænger af det blik, vi betragter verden med. Blikket samler så at sige en fragmenteret og flydende socialitet 

til en fast helhed, som vi mener at kunne analysere og forstå (Dyrberg, Hansen, & Torfing, 2000, s. 319). Det 

analysestrategiske problem kan på den baggrund bedst formuleres som spørgsmålet om, hvordan man kritisk 

kan analysere en meningssammenhæng, som man samtidig er en del af (Andersen, 1999, s. 7). Ved at sætte 

vores eget iagttagelsespunkt som udgangspunkt for analysen, fralægger vi os umiddelbart ambitionen om at 

udvikle et normativt program for, hvordan man bør tænke og praktisere partnerskabelse i fremtiden. Når det 

er sagt, mener vi dog at have valgt, hvad andre diskursanalytikere før os, har kaldt for en eksemplarisk eller 

afgørende case (Howarth, 2005, s. 195). Casen er efter vores mening eksemplarisk i den forstand, at 

partnerskabsprojektet netop sigter mod at udvikle en samarbejds- og ledelsesmodel, der kan inspirere andre 

selvejende daginstitutioner og kommuner (MDI, 2012a, s. 7). Vi – eller andre efter os – vil således, på andre 

cases, kunne ”afprøve” de logikker for identitetsdannelse, som vi kan få øje på i denne ene case, for på den 

måde at kunne sige noget generelt om identitetsdannelse på det selvejende daginstitutionsområde. Førend en 

sådan sammenligning kan finde sted, må hver enkelt case dog først beskrives og analyseres (Howarth, 2005, 

s. 195f). I stedet for at spørge til, hvad partnerskaber er og hvad det betyder, at partnerskaber findes, benytter 

vi os derfor af en spørgen, der optaget af hvordan: Hvordan, under hvilke betingelser og i hvilken form 

bliver partnerskabet til? Denne form for spørgen rummer en videnskabsteoretisk forskydning fra ontologi til 

epistemologi: Fra første ordens iagttagelser af hvordan verden er, til anden ordens iagttagelser af hvordan 

verden bliver til (Andersen, 1999, s. 12). Som følge af skiftet fra et ontologisk til et epistemologisk orienteret 

videnskabsperspektiv opgiver vi tanken om, at virkeligheden beder om at blive iagttaget på én bestemt måde. 

Af samme grund skelner vi i det følgende ikke mellem videnskabsteori, teori og metode i den klassiske 

metodeforståelses forstand.2 I stedet for at opstille regler for, hvordan vi kan formulere og efterprøve kausale 

forklaringer, tilbyder det diskursteoretiske begrebsapparat os et bestemt blik for iagttagelse. Det er det blik, 

vi nu vil redegøre for, for derefter at kunne operationalisere det i forhold til specialets vidensambition.  

                                                        
2 Den klassiske metodeforståelse tager udgangspunkt i teorien og fortæller os, at det er videnskabsteoriens rolle at sikre, at teorien er konsistent i 
forholdet til et bestemt erkendelsesfilosofisk grundlag, mens det er metodens opgave at forme empirien, så den gør det muligt at teste teorien. På et 
analysestrategisk niveau smelter sådanne to niveauer imidlertid sammen. Pointen er derfor ikke, at videnskabsteori og metode ikke lader sig forene 
med analysestrategi. Enhver analysestrategi bygger på videnskabsteoretiske overvejelser og støtter sig desuden i den konkrete udførelse til en eller 
flere metoder. Men sådanne overvejelser er altid kun en del af analysestrategien, der sigter mod at beskrive det sted, hvorfra vi iagttager (Esmark, 
Laustsen, & Andersen, 2005, s. 11).  
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2.1	  VIDENSKABSTEORETISK	  AFSÆT	  	  

Diskursteorien, som den er blevet formuleret af Ernesto Laclau og Chantal Mouffe, er en poststrukturalistisk 

teori med rødder i marxismen og strukturalismen. I deres introduktion til diskursanalysen som teori og 

metode peger Marianne Jørgensen og Louise Phillips i den forbindelse på, at marxismen giver afsæt til at 

tænke det sociale, mens strukturalismen tilbyder en teori om betydning (Jørgensen & Phillips, 1999, s. 35). 

Arven fra marxismen kommer tydeligst til udtryk ved diskursteoriens fokus på magt og konflikt. I 

hovedværket Hegemony and Socialist Strategy fra 1985 stiller Laclau og Mouffe således skarpt på  

hegemonibegrebets tilblivelse. Hegemonibegrebet fremkommer ifølge Laclau og Mouffe inden for den 

marxistiske tradition, hvor det blev forstået som arbejdsklassens ledende rolle i opgøret med det 

kapitalistiske samfund og borgerskabets overherredømme (Laclau & Mouffe, 2002a, s. 16). Med inspiration 

fra Antonio Gramsci gør Laclau og Mouffe imidlertid op med forestillingen om, at der til hver 

samfundsklasse hører en ideologi og altså ét sæt af interesser. Gramsci er af den opfattelse, at der findes en 

række ideologiske forhold, der ikke er knyttet direkte til nogen klasse, og at sigtet med de hegemoniske 

kampe derfor er at knytte forskellige interesser til samfundets forskellige klasser. Hegemoni refererer derfor 

ikke blot til forsøget på at påtvinge borgerskabet arbejdsklassens interesser, men bliver i stedet et begreb for 

måden de hegemoniske kampe forandrer samfundet på (Laclau & Mouffe, 2002a, s. 17). Gramsci fastholder 

imidlertid klasserne som objektive samfundsgrupper, hvilket Laclau og Mouffe endeligt afviser ved at 

insistere på, at vi må opgive at skelne mellem diskursive og ikke-dirskursive fænomener. Der findes med 

andre ord ingen objektive love, der inddeler samfundet i bestemte grupper. Grupperne er, som alt andet i 

denne verden, resultatet af diskursive processer, hvorfor Laclau og Mouffe også præsenterer diskursteorien 

som en teori om det sociale (Laclau & Mouffe, 2001).  

 

Med ovenstående i mente kan vi nu begynde at skimte, præcis hvordan diskursteorien byder sig til som et 

nyttigt program for iagttagelser af anden orden. Diskursanalysens ærinde er ikke at afdække den objektive 

virkelighed – altså for eksempel at finde ud af, hvilke grupper samfundet i virkeligheden består af. 

Diskursanalysens sigte er i stedet at undersøge, hvordan vi skaber sådanne grupper, så de fremstår som en 

objektiv og selvfølgelig del af vores virkelighed. Det diskursteoretiske begrebsapparat giver os med andre 

ord mulighed for at stille spørgsmålstegn ved det selvfølgelige. Vejen til den opfattede objektivitet går ifølge 

Laclau og Mouffe gennem hegemoniske interventioner, hvor alternative måder at tilskrive virkeligheden 

mening på undertrykkes, og én bestemt opfattelse af verden står tilbage som den naturlige (Jørgensen & 

Phillips, 1999, s. 48). Det sociale kan på den baggrund bedst begribes som et net af betydningsdannelse og 

meningsskabelse og vi er således nået til at kigge nærmere på diskursteoriens strukturalistiske arv. Som det 

har været tilfældet med hegemonibegrebet, kommer vi på de næste sider til at foregribe enkelte begreber, 

som vi endnu ikke har defineret. Det gør vi naturligvis på et senere tidspunkt, så der er ingen grund til at 

frygte for det modsatte.  
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Tanken om, at vi ved hjælp af sproget skaber repræsentationer af virkeligheden, som aldrig bare er spejlinger 

af en allerede eksisterende virkelighed, henter Laclau og Mouffe fra strukturalismen. Ferdinand de Sassures 

er i den forbindelse ophavsmand til ideen om, at forholdet mellem sprog og virkelighed er vilkårligt 

(Esmark, Laustsen, & Andersen, 2005, s. 16). Ordet partnerskab har således ingen naturlig forbindelse til den 

samarbejdsform, som vi senere vil demonstrere, at partnerskabsprojektet refererer til. Tegnets to sider; dets 

lydbillede og tanken om det, forekommer dog altid sammen og i sproget er det derfor umuligt at isolere lyd 

fra tanke og tanke fra lyd (Esmark et al., 2005, s. 17). Det er i den forbindelse Sassures’ argument, at lyd og 

tanke knyttes sammen i dannelsen af strukturer, hvor tegnet tilskrives mening i relationen til andre tegn: Et 

tegn får sin specifikke værdi ved at være forskelligt fra andre tegn og den sproglige struktur kan derfor bedst 

beskrives som et system af forskelle (Esmark et al., 2005, s. 17). Jørgensen og Phillips bruger i den 

forbindelse fiskenettet som analogi for den saussureske struktur: Ethvert tegn har sin plads som en af 

knuderne i nettet. Knuden bliver i det udspændte net holdt fast på sin plads af afstanden til nettets øvrige 

knuder. Ethvert tegn har således sin plads ét bestemt sted på nettet, og dets betydning ligger dermed fast 

(Jørgensen & Phillips, 1999, s. 20). Poststrukturalismen kan på den baggrund bedst beskrives som et opgør 

med en sådan strukturel lukkethed. For Laclau og Mouffe er det først og fremmest diskursbegrebet, der 

sammenfatter de poststrukturalistiske pointer. Diskursbegrebet defineres således:  

 

”Vi vil bruge artikulation om enhver praksis, som etablerer en relation mellem elementer, således at 

deres identitet modificeres som følge af denne artikulatoriske praksis. Den strukturerede totalitet, som 

resulterer af denne artikulatoriske praksis, vil vi kalde for diskurs.” (Laclau & Mouffe, 2002b, s. 52).  

 

Tegnene får altså stadigvæk betydning ved at være forskellige fra andre tegn. Faktisk er elementerne nødt til 

at indgå forbindelser med andre elementer i en ”totalitet” for overhovedet at få en betydning. Men det, de er 

forskellige fra, kan ændre sig alt efter i hvilken sammenhæng, de bruges i. Forbindelsen mellem elementerne 

er altså ikke nødvendig, men derimod resultatet af den artikulatoriske praksis. Det betyder, at ingen diskurs 

kan lukke sig om sig selv og blive en egentlig totalitet, hvorfor al mening nødvendigvis må være flydende 

(Hansen, 2005, s. 181). Med valget af diskursbegrebet peger Laclau og Mouffe således på det foranderlige – 

på kontingensen – på det faktum, at alting altid kunne være artikuleret anderledes og vi nærmer os derfor 

også et andet centralt begreb i diskursteorien: Politik.  

 

Helt grundlæggende kan man sige, at den hegemoniske kamp ikke længere er en klassekamp, men en 

diskursiv kamp om at fiksere betydning, som om der fandtes en saussuresk struktur. Politik henviser i den 

forbindelse til konstruktionen af det sociale, hvor én måde at tilskrive verden mening på udkonkurrerer en 

række andre (Speiermann, 2010, s. 46). I diskursteorien kan politik således ikke reduceres til partipolitik 

eller til læren om staten (politologien). Politik er ikke et sub-system blandt andre og når Laclau og Mouffe 



 Side 15 af 116 

definerer politik som det grundlæggende ved samfundet, er det, de mener, da heller ikke, at et såkaldt politisk 

system skulle kunne diktere samfundets øvrige sub-systemers handlinger. Pointen er snarere, at selve 

forestillingen om, at samfundet er opdelt i relativt adskilte sub-systemer, er politisk. I diskursteorien siges 

politik derfor at have primat, netop fordi det er de politiske kampe, der indstifter og forandrer det sociale 

(Laclau & Mouffe, 2002a, s. 13). Hvis vi således kan indkredse politik til kampen om at tilskrive verden 

mening på én bestemt måde, kan vi samtidig præcisere begrebet hegemoni: Hvis politik handler om at opnå 

tilslutning til én bestemt måde blandt mange at forstå den sociale virkelighed på, betegner begrebet 

hegemoni tilstanden, når det lykkes og denne ene måde at forstå verden på træder frem som naturlig og 

selvfølgelig. Mellem det politiske og objektiviteten finder vi med andre ord hegemonien: Hvor objektiviteten 

refererer til de diskurser, der er så fast etablerede, at kontingensen sløres og ultimativt glemmes, tydeliggør 

det politiske kontingensen og gør kampen om mening mulig. Laclau introducerer i den forbindelse termen 

dislokation som ”spor af kontingens i strukturen” (Laclau, 2002a, s. 155). Dislokationen beskriver de 

situationer, hvor den kendte og vante virkelighed forstyrres og vi derfor mindes om, at alting kunne være 

anderledes. I sådanne situationer bliver det samtidig tydeligt, at strukturen er ude af stand til at tilbyde os en 

afgrænset og entydig måde at identificere os på. At hegemonisere noget bliver på den baggrund det ”aldrig 

tilendebragte forsøg på at skabe en fiksering, der altid vil være truet.” (Andersen, 1999, s. 97). 

 

Laclau og Mouffe er i den forbindelse blevet kritiseret for at fokusere for meget på det kontingente 

(Howarth, 2005, s. 173).  For eksempel mener Norman Fairclough, at Laclau og Mouffe af den grund 

kommer til at overse strukturelle forhold, der kan virke begrænsende for muligheden for skabe forandring. 

Pointen er, at ikke alle individer eller grupper har lige adgang til at artikulere elementer på en ny måde og 

dermed skabe forandring (Jørgensen & Phillips, 1999, s. 67). Med et diskursteoretisk udgangspunkt kan vi 

altså ikke forklare nødvendigheden i at nogle valg bliver truffet frem for andre. Men blot fordi alting i 

princippet kunne være anderledes, betyder det ikke, at alting flyder og forandring derfor er let. 

Diskursteorien skelner netop mellem objektivitet og politik for at pege på, at selvom alt er kontingent, så 

findes der en lang række nødvendigheder, vi tager for givet og derfor ikke stiller spørgsmålstegn ved eller 

forsøger at ændre på. Pointen er blot, at sådanne nødvendigheder – eller begrænsninger, som Fairclough 

betegner dem – er indstiftede og således selv resultatet af kontingente processer (Laclau & Mouffe, 2002a, s. 

20). Denne pointe er særlig vigtig for vores analyser, hvor vi netop ikke skelner mellem det, der er diskursivt 

og noget, der falder ud for den diskursive orden og derfor må analyseres på anden vis.  

 

Hvis den hegemoniske logik skal tænkes, som Laclau og Mouffe foreslår det, kræver det altså, at vi 

overskrider den klassiske adskillelse mellem verden og bevidsthed (Laclau & Mouffe, 2002b, s. 59). 

Jørgensen og Phillips foreslår i den forbindelse, at den poststrukturelle diskursteori placeres som en del af 

den bredere kategori; socialkonstruktivismen (Jørgensen & Phillips, 1999, s. 15). Diskursteorien er 
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konstruktivistisk i den forstand, at vores tilgang til den sociale virkelighed altid er diskursivt medieret. Vi har 

med andre ord ingen adgang til virkeligheden uden om betydningstilskrivningsprocesser, der konstruerer den 

sociale virkelighed på en bestemt måde. Vores erkendelse af virkeligheden er altså altid en konstruktion, 

men dermed ikke sagt, at den fysiske virkelighed ikke findes – det gør den. Laclau og Mouffe bruger selv 

analogien om jordskælvet og også den faldende mursten til at understrege denne pointe:  

 

Et jordskælv eller en faldende mursten er hændelser, der givetvis eksisterer i betydningen af, at det 

finder sted her og nu, uafhængigt af min vilje. Men hvorvidt deres specificitet som objekter 

konstrueres i form af ’udtryk for Guds vilje’ eller i form af ’naturfænomener’ afhænger af 

struktureringen af et diskursivt felt.” (Laclau & Mouffe, 2002b, s. 56).  

 

Laclau og Mouffe benægter altså ikke den fysiske verdens objekter uden for tanken, men derimod tanken 

om, at vi kan begribe og tænke sådanne objekter uden om den diskursive orden. Diskursteorien insisterer 

med andre ord på, at den fysiske verden først bliver tillagt mening i den sociale praksis, som er diskursiv. 

Som vi senere vil vise, får denne insisteren betydning for måden, vi konstruerer vores empiri på. Men før vi 

når så langt, skal vi fordybe os yderligere i det diskursteoretiske begrebsapparat.  

 

2.2	  DISKURSTEORIEN	  	  

Vi vil i det følgende beskrive de diskursteoretiske begreber, som vi finder relevante for specialet. Det 

diskursteoretiske begrebsapparat er at betragte som en samlet værktøjskasse forstået på den måde, at de 

enkelte begreber hænger sammen og ofte ligger i forlængelse af hinanden. For overblikkets skyld har vi, for 

så vidt det har været muligt, imidlertid forsøgt at opdele de enkelte elementer i teorien. Det bør her 

understreges, at Laclau og Mouffe ikke selv har brugt tid på at foretage egentlige empiriske diskursanalyser.3 

Parallellen til værktøjskasse må derfor ikke misforstås: Laclau og Mouffe arbejde har overvejende været af 

teoretisk karakter og således primært bestået i at systematisere og præcisere diskursteorien (Laclau & 

Mouffe, 2002a, s. 33). Udviklingen af analytiske værktøjer eller operationelle strategier har ikke haft deres 

interesse, hvorfor det gælder for brugen af diskursteoriens begreber som med alt andet: Begreberne beder 

ikke om at blive taget i anvendelse på en bestemt måde, hvorfor diskursteoretikeren i hvert enkelt tilfælde af 

konkret forskning ifølge Howarth er nødt til at modificere og formulere begreberne, så de passer til de 

særlige problemer, de ser nærmere på (Howarth, 2005, s. 189). Begreberne relaterer sig med andre ord til 

empirien, og dette afsnit er derfor heller ikke udtømmende. I vores analyser vender vi løbende tilbage til 

                                                        
3 Både Laclau og Mouffe gør derimod brug af talrige empiriske eksempler. Laclau har eksempelvis dekonstrueret repræsentationsbegrebet (Laclau, 
2002a, s. 149ff). Ligesom han i hans seneste bog On populist reason demonstrerer, hvordan konstruktionen af populistiske identiteter såsom ”folket” 
emergerer som kollektive aktører (Laclau, 2005).  
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begreberne – dels for hukommelsens skyld, dels for at sikre en sammenhæng mellem begrebsdefinitionerne 

og vores anvendelse af dem.  

 

2.2.1	  Diskurs	  og	  diskursivitet	  	  

Diskursbegrebet er oprindeligt hentet fra Michel Foucault, men er siden i Laclau og Mouffes arbejde blevet 

redefineret – eller radikaliseret, idet de to som nævnt afviser at betragte diskurs som et afgrænset felt i det 

sociale. Laclau og Mouffe definerer diskurs som ”en strukturel helhed af forskelle” (Esmark et al., 2005, s. 

89). En diskurs konstituerer sig altid i forhold til dens ydre, som i diskursteorien kaldes for feltet af 

diskursivitet (Laclau & Mouffe, 2002b, s. 60f). Det ydre må ikke forveksles med noget ikke-diskursivt, men 

betegner i stedet, hvordan sociale identiteter altid står i relation til hinanden. Den diskursive logik hersker 

altså ubegrænset, hvorfor sociale identiteter ultimativt tilskrives mening i relationen med andre. Det 

diskursive felt udgøres således af andre diskurser – eller sociale identiteter, som Laclau og Mouffe også 

kalde diskursen (Laclau & Mouffe, 2002b, s. 60f). Som vi fremlagde det i det ovenstående afsnit, er al 

mening ifølge diskursteorien flydende. Det vil med andre ord sige, at de sociale identiteters placering i feltet 

af diskursivitet ikke er låst fast. Diskurs henviser på den baggrund til den midlertidige eller delvise fiksering 

af identiteternes relationer, hvorfor skellet mellem diskursivitet og diskurs er ”et skel mellem flydende og 

fikserede (eller delvist fikserede) relationer.” (Andersen, 1999, s. 90). Hvor diskursen betegner en reduktion 

af muligheder, udgør diskursiviteten med andre ord alle de muligheder, som diskursen udelukker:  

 

”Enhver diskurs er konstrueret som et forsøg på at dominere diskursivitetens felt, på at standse 

forskellenes flyden, på at konstruere et centrum. Vi kalder de privilegerede punkter for denne partielle 

fiksering for knudepunkter”. (Laclau & Mouffe, 2002b, s. 62).  

 

Som det fremgår af citatet, vil etableringen af en diskurs altid opstå omkring privilegerede punkter kaldet for 

knudepunkter. Knudepunktet kan bedst beskrives som en mening eller forestilling, der træder op og bliver 

samlingspunkt for andre meninger eller forestillinger, og dermed kommer til at repræsentere ikke bare sig 

selv, men helheden (Hansen, 2005, s. 187). Diskursteorien insisterer i den forbindelse på, at knudepunktet 

må løsnes fra bindingen til et specifikt indhold og dermed tømmes for at kunne opnå en sådan organiserende 

og samlende funktion for diskursens momenter (Hansen, 2005, s. 182). Dette argument synes samtidig at 

illustrere, hvorfor Laclau og Mouffe foruden begrebet nodalpunkt også betegner diskursens samlingspunkt 

det tomme udtryk. Som Laclau og Mouffe, bruger vi de to begreber synonymt. 

 

 



 Side 18 af 116 

2.2.2	  Hegemoni	  og	  hegemonisk	  intervention	  	  

 

”Den artikulatoriske praksis består derfor i konstruktionen af knudepunkter, som delvist fikserer 

mening; og denne fikserings delvise karakter stammer fra det sociales åbenhed, hvilket selv er et 

resultat af den konstante oversvømning af enhver diskurs af feltet for det diskursives uendelighed.” 

(Laclau & Mouffe, 2002b, s. 64).  

 

Som citatet peger på, har det faktum, at en diskurs altid konstitueres i forhold til det diskursive ydre, den 

konsekvens, at en diskurs’ entydighed potentielt altid er i fare. Alt det, diskursen udelukker, vil til hver en tid 

kunne forstyrre og udfordre entydigheden, hvorfor en diskurs aldrig kan fikseres fuldstændigt (Laclau & 

Mouffe, 2002b, s. 60f). Indledningsvist beskrev vi hegemoni som resultatet af det politiske, idet det sociale 

organiseres gennem politiske processer i forsøget på at opnå netop hegemoni. Når en diskurs således trues 

udefra af andre diskurser, der forsøger at opløse dens entydighed ved at reartikulere dens elementer, opnås 

hegemoni, når én diskurs igen alene dominerer. Begrebet hegemoni er således ikke sammenfaldende med 

begrebet diskurs, selvom begge begreber betegner ”en fastlåsning af elementer i momenter” (Jørgensen & 

Phillips, 1999, s. 61). Den hegemoniske intervention foretager denne fastlåsning på tværs af diskurser og i 

det omfang, at interventionen lykkes, kan man tale om hegemoni (Howarth & Stavrakakis, 2000, s. 15). 

Hegemoni er derfor også kun muligt på grund af kontingensen: Kun når diskurserne ikke er fuldstændigt 

lukkede om sig selv, kun når de rummer et overskud af mening og kun når betegneren ikke er endeligt 

bundet til det betegnede, er der reelt noget at hegemonisere (Andersen, 1999, s. 97)  

 

Den hegemoniske interventions organisering er mulig at betragte gennem den artikulatoriske praksis, der 

betegner selve sammenkædningen af elementer (Laclau & Mouffe, 2002a, s. 23). En væsentlig pointe er i 

den forbindelse, at sammenkædningen modificerer elementernes betydning: 

 

”Vi vil bruge artikulation om enhver praksis, som etablerer en relation mellem elementer, således at 

deres identitet modificeres som følge af denne artikulatoriske praksis (…) De differentielle positioner 

vil vi – i den udstrækning de optræder som artikulerede inden for en diskurs – kalde for momenter. I 

modsætning hertil vil vi kalde enhver forskel, som ikke er diskursivt artikuleret, for element.” 

(Laclau & Mouffe, 2002b, s. 52).  

 

Laclau og Mouffe taler på den baggrund om, at elementerne reduceres til momenter: Elementernes 

betydning er grundlæggende flertydig, men når sådanne artikuleres og sættes i en bestemt relation reduceres 

flertydigheden til entydighed (Laclau & Mouffe, 2002b, s. 53). Betragter vi Laclau og Mouffes eget 
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eksempel med jordskælvet, gør det med andre ord en forskel, om jordskælvet sættes i relation til ”Guds 

vilje” eller om jordskælvet kædes sammen med elementer som kontinentplader og Richterskalaen.  

 

2.2.3	  Ækvivalens-‐	  og	  differenslogik	  

Overordnet kan der skelnes mellem to typer af hegemoniske projekter – heraf begrebsparret ækvivalens og 

differens (Hansen, 2005, s. 182). På den ene side kan vi tale om projekter, hvis elementers indbyrdes 

forskellighed ophæves i konfrontationen med en fælles ydre fjende. Det pågældende betydningssystem, 

diskursen, består som nævnt af en strukturel helhed af forskelle. Ved etableringen af en diskurs, og dermed 

den midlertidige fiksering af elementernes relation(er), gøres forskellene imidlertid ens – eller ækvivalente. 

Et sådant relationelt forhold mellem forskelle betegnes i diskursteorien som ækvivalenskæder (Speiermann, 

2010, s. 50). Det ækvivalente forhold kan imidlertid kun lade sig gøre, hvis der er ”forskel på forskelle” og 

hvis der altså eksisterer én radikal forskel, som diskursens relationelle forskelle kan være fælles om at være 

forskellige fra (Andersen, 1999, s. 95f). Laclau beskriver det således: ”Kun i det omfang, at det hinsidige 

[det diskursive ydre] bliver udtryk for en ren trussel (...) kan der være grænser og system.” (Laclau, 2002b, 

s. 138). Og bruger i den forbindelse tusindårsbevægelsen som et eksempel på ækvivalenslogikken:  

 

”Gennem et system af sideordnede ækvivalenser deles verden i to lejre; bondekulturen som 

repræsenterer bevægelsens identitet, og bykulturen som inkarnerer ondskab. Den sidste er den 

negative omvending af den første. En maksimal adskillelse er opnået; intet element i 

ækvivalenssystemerne indtræder i andre relationer end modsætningsrelationerne med elementerne fra 

det andet system. Det er ikke et, men to samfund” (Laclau & Mouffe, 2002b, s. 83).  

 

Hvor et hegemonisk projekt, der gør brug af ækvivalenslogikken, således forsøger at opdele det sociale rum i 

to modstridende lejre, fungerer differenslogikken modsat. Der er her tale om projekter, der sigter mod at 

udvide et givent betydningssystem ved at opløse dets eksisterende ækvivalenskæder og i dem indarbejde 

andre forskelle. På den baggrund bevares de enkelte udtryks særpræg og artikuleres som en del af et stadigt 

bredere sæt af legitime positioner (Howarth & Stavrakakis, 2000, s. 11). Differens-logikken forsøger med 

andre ord at svække og dermed fortrænge denne skarpe opdeling af det sociale i to modstridende poler. 

Laclau og Mouffe beskriver, hvordan differens-logikken forskyder den antagonistiske grænse til samfundets 

periferi (Laclau & Mouffe, 2002b, s. 84). Begge logikker henviser således til antagonismen, hvilket samtidig 

synes at understrege pointen om, at der altid foregår et komplekst sammenspil mellem de to logikker 

(Howarth & Stavrakakis, 2000, s. 12).  
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2.2.4	  Antagonisme	  	  

Mens hegemoni henviser til den tilstand, hvor entydighed genetableres oven på konflikt, betegner begrebet 

antagonisme selve konflikten. Antagonismen opstår, når forskellige sociale identiteter gensidigt blokerer og 

dermed forhindrer hinanden (Laclau & Mouffe, 2002b, s. 78f). Antagonismer betyder i grunden fjendtlige 

forhold og Laclau og Mouffe insisterer således på, at antagonismer finder sted, fordi et givent hegemonisk 

projekts diskurs er ude af stand til at sikre sig dets identitet, og derfor må konstruere en fjende, som gøres 

ansvarlig for identitetssvigtet (Howarth, 2005, s. 153). Kun ved at etablere en truende andethed – et billede 

af fjenden – kan diskursen angive sin grænse, indenfor hvilken et system af forskellige momenter står i 

relation til hinanden på én bestemt måde (Andersen, 1999, s. 95). Forskellige sociale identiteter behøver 

imidlertid ikke at forhindre hinanden, og i introduktionen til Det radikale demokrati diskuteres det således 

også, om enhver eksklusion af alternative betydningstilskrivninger nødvendigvis involverer antagonismer 

(Laclau & Mouffe, 2002a, s. 28f). Aletta Norval peger i den forbindelse på, at Laclau og Mouffe i deres 

tidligste arbejde har tildelt ven/fjende-relationen og dermed ækvivalenslogikken mere opmærksomhed end 

differenslogikken – en ”fejl”, som de senere råder bod på hver for sig (Norval, 2000, s. 223). Mouffe 

introducerer således begrebet agonisme og foreslår på den baggrund, at man skelner mellem virkelige 

fjender, der nødvendigvis må tilintetgøres og modstandere, som man nok er uenig med, men dog respekterer 

(Mouffe, 2002, s. 188). Mens Laclau som nævnt introducerer termen dislokation og på den måde skærper 

vores blik for det kontingente. Ven/fjende-forholdet bliver dermed kun én mulighed blandt mange at tænke 

og betragte identitetsdannelsen på (Norval, 2000, s. 223).  

 

2.2.5	  Subjektpositioner,	  politisk	  subjektivitet	  og	  subjektet	  

Hos Laclau og Mouffe konstitueres individets identitet efter samme princip som diskursen; nemlig gennem 

ækvivalenskæder, hvor elementer sorteres til (eller fra) og sammenkædes på en bestemt måde, der fortæller 

noget om, hvordan man er, og hvordan man ikke er (Griggs & Howarth, 2000, s. 55). Den pågældende 

diskurs udpeger således bestemte positioner, som subjektet kan indtage; de såkaldte subjektpositioner. 

Grundet diskursernes føromtalte ufuldstændighed betragtes subjektet i diskursteorien som overdetermineret: 

Subjektet positioneres af ikke bare én diskurs, men af mange forskellige diskurser og Laclau og Mouffe gør 

på den baggrund op med opfattelsen af individet som et autonomt subjekt. Subjektet kan ikke reduceres til et 

sandt indre, der er givet uden for strukturen (Laclau, 2002a, s. 159). Subjektet sættes i stedet i bestemte 

positioner af mange forskellige diskurser, hvorfor subjektet siges at være det samme som ”subjektpositioner 

inden for en diskursiv struktur” (Laclau & Mouffe, 2002b, s. 66).  
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Hvor kategorien subjektposition forklarer, hvordan subjektet positioneres inden for en diskursiv struktur, 

forklarer termen politisk subjektivitet, hvordan subjektet handler (Howarth & Stavrakakis, 2000, s. 13).4 

Laclau introducerer i den forbindelse termen dislokation som ”spor af kontingens i strukturen” (Laclau, 

2002a, s. 155). Dislokationen beskriver som nævnt de situationer, hvor den kendte og vante virkelighed 

forstyrres og vi derfor mindes om, at alting kunne være anderledes. Når dislokationen således synliggør 

kontingensen, bliver det samtidigt tydeligt, at strukturen er ude af stand til at tilbyde os en afgrænset og 

entydig måde at identificere os på. Dislokationen smadrer, med Howarths ord, eksisterende identiteter og 

indfører derfor også en egentlig identitetskrise for subjektet (Howarth, 2005, s. 158). Når vi oplever, at 

strukturen er ude af led og vi ikke bare kan gøre som vi plejer, tvinges vi til at søge nye veje: Vi må 

identificere os på ny og således træffe en afgørelse om at (gen)skabe strukturens orden, også selvom det 

aldrig lader sig gøre at fastlægge strukturen endeligt – umuligheden eliminerer nemlig ikke behovet! Laclau 

sammenligner på den baggrund det at tage en beslutning med at efterligne Gud: ”Det [at træffe en 

beslutning] svarer til at antage, at man ikke har de midler, der skal til for at være Gud, men at man alligevel 

er nødt til at fortsætte, som om man rent faktisk var Gud.” (Laclau, 2002a, s. 157). Og beskriver på den 

baggrund subjektet som ”afstanden mellem strukturens uafgørbarhed og beslutningen” (Laclau, 2002a, s. 

155). Der findes som nævnt ingen substantiel bevidsthed, som er givet uden for strukturen. Strukturen 

tilbyder os en måde – en position – at identificere os med, men det er op til subjektet at beslutte, hvilken 

position, der er den mest attraktive. Laclau og Mouffe taler på den baggrund om den artikulatoriske praksis 

som et spørgsmål om at vinde agenterne (Laclau & Mouffe, 2002b, s. 72). Valget er imidlertid aldrig 

fuldstændigt frit, idet beslutningen altid tages inden for en given kontekst og netop må træffes, førend 

subjektet kan træde i karakter som subjekt. Subjektet er således tvunget til at identificere sig (Howarth & 

Stavrakakis, 2000, s. 14). Med det i mente er vi nu nået til det punkt, hvor vi skal forsøge at forklare, 

hvordan vi bringer teorien i spil. Vi har således præsenteret det teoretiske grundlag for specialets spørgen og 

vender os derfor nu mod operationaliseringen af det diskursteoretiske blik. 

 

                                                        
4 Laclau og Mouffe introducerede første gang teorien om subjektpositioner i deres hovedværk fra 1985. Siden har særligt Laclau på Slavoj Zizeks 
opfordring forsøgt at indarbejde Jacques Lacans subjektforståelse i diskursteorien (Laclau & Mouffe, 2002a, s. 26f). Zizek pegede blandt andet på, at 
diskursteorien behøvede ”noget”, der kunne handle og fandt det således problematisk, at subjektet var blevet reduceret til en position (Howarth, 2005, 
s. 173). Lacans teori bygger på spædbarnet, der bliver skilt fra moderen. Barnet bevarer for altid et minde om den form for helhed, barnet oplevede at 
være end del af med moderen. Igennem socialisering præsenteres barnet for diskursive billeder af ”hvem det er”, men billederne stemmer aldrig 
fuldstændig overens med mindet om en helhed (Jørgensen & Phillips, 1999, s. 54f). Det lacanianske subjekt kan på den baggrund beskrives som en 
aldrig færdig struktur, der konstant forsøger at blive hel og parallellen til diskursens uafgørbarhed synes således indlysende: ”Hvis der er et behov for 
identifikation, er det i første omgang fordi, der ikke er nogen identitet.” (Laclau, 2002a, s. 158). Umuligheden eliminerer med andre ord ikke behovet. 
Jørgensen og Phillips beskriver i den forbindelse, hvordan Lacans subjektforståelse har givet diskursteoriens subjekt en motor, fordi ”det [subjektet] 
hele tiden forsøger at finde sig selv i diskurserne.” (Jørgensen & Phillips, 1999, s. 55) 
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2.3	  DET	  ANALYSESTRATEGISKE	  BLIK	  	  

Laclau og Mouffes arbejde har som nævnt været af overvejende teoretisk karakter, hvorfor vi i det følgende 

støtter os op af blandt andre Allan Dreyer Hansen (2005) og Jacob Torfing (2000). Sidstnævnte foretager en 

diskursanalyse af velfærdsstatens ideologisering, mens Hansen i artiklen Diskursteori – postmarxistisk 

hegemonianalyse hos Laclau kommer med egentlige bud på, hvordan diskursteorien kan oversættes til en 

diskursanalyse. Hansen peger i den forbindelse på, at langt størstedelen af de analyser, der er blevet udført 

med udgangspunkt i diskursteorien, har interesseret sig for dannelsen af politiske subjekter (Hansen, 2005, s. 

177). Andre før os har med andre ord interesseret sig for, hvordan sociale identiteter er blevet frembragt 

gennem politiske kampe mellem forskellige måder at tilskrive (et udsnit af) verden mening på. Sådanne 

analyser kan ifølge Hansen karakteriseres som hegemonianalyser og har som oftest været anvendt til 

analyser af formningen af ”nationalt-folkelige” politiske identiteter (Hansen, 2005, s. 194). Der melder sig i 

den forbindelse umiddelbart et analysestrategiske problem; nemlig spørgsmålet om, om teorien overhovedet 

lader sig applikere på et mindre udsnit af verden end det nationalt-folkelige? Vi mener, som Hansen, at 

diskursteoriens potentiale er større end som så, og vi skal i det følgende gøre rede for, hvordan vi med 

inspiration fra blandt andre Torfing operationaliserer hegemonianalysen. Kort fortalt har vi valgt at 

strukturere analysen i tre; en konstruktionsanalyse, en konfliktanalyse og endelig en analyse eller rettere en 

diskussion af partnerskabsprojektets grænser og dermed potentiale. Vi begynder med konstruktionsanalysen. 

 

2.3.1	  Konstruktionsanalyse	  	  

Specialets første analysedel skal besvare arbejdsspørgsmålene: Hvilke begivenheder har muliggjort 

partnerskabsprojektet? Hvordan konstrueres partnerskabet som strategi for overlevelse? Og hvilke 

handlemuligheder stiller konstruktionen til rådighed? Vi skelner på den baggrund mellem en 

betingelsesanalyse og en ordningsanalyse.   

 

2.3.1.1	  Betingelsesanalyse	  	  

Ifølge Hansen tager hegemonianalysen som oftest sin begyndelse i identifikationen af dislokationer (Hansen, 

2005, s. 184). Dette gør sig således også gældende for Torfings analyse af velfærdsstatens opståen, idet han 

undersøger, hvordan italesættelsen af velfærdsstaten blev et svar på den krise, som blandt andet den kolde 

krig havde foranlediget i dansk politik og åndsliv (Torfing, 2000). For at kunne svare på, om 

partnerskabsprojektet lykkes med at hegemonisere måden, der tales og tænkes om de selvejende 

daginstitutioner på, må vi altså først pege på det, der har foranlediget den hegemoniske kamp. Med 

udgangspunkt i begrebet dislokation leder vi derfor efter begivenheder, der har skabt forstyrrelser på det 
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selvejende daginstitutionsområde. Sagt på en anden måde er vi interesseret i at undersøge, under hvilke 

betingelser formuleringen af et nyt projekt bliver muligt. Måden, vi dømmer dislokation på, knytter sig til 

begrebsdefinitionen: Dislokation som spor af kontingens i strukturen. Vi leder derfor efter begivenheder, der 

har synliggjort flertydigheden i måden de selvejende daginstitutioner tilskrives mening på og på den måde 

har skabt en form for identitetskrise blandt de selvejende institutioner. Vi skelner i den forbindelse mellem 

begivenheder, der har fundet sted på et generelt samfundsdiagnostisk niveau og begivenheder, der lokalt 

indenfor daginstitutionsområdet i Københavns Kommune har gjort det umuligt for de selvejende 

daginstitutioner at identificere sig, som de har gjort hidtil. Det bør her understreges, at vores skelnen er 

strategisk i den forstand, at forestillingen om, at vi kan relatere begivenhederne til relativt adskilte områder 

(et samfundsdiagnostisk og et kommunalt), naturligvis er en konstruktion. Vi (re)producerer således et skel, 

som på ingen måde er nødvendigt, men dog meget nyttigt, da det i vores øjne bidrager til overskuelighed.  

 

2.3.1.2	  Ordningsanalyse	  	  

I kølvandet på betingelsesanalysen foretager vi en ordningsanalyse. Vi betragter partnerskabsprojektet som 

en hegemonisk intervention i den forstand, at projektet sigter mod at genoprette orden på det selvejende 

daginstitutionsområde og dermed tilbyde områdets parter en afgrænset og veldefineret måde at identificere 

sig på. Vi foretager på den baggrund to greb: Først betragter vi selve sammenføjningen af elementer i en 

partnerskabsdiskurs. Måden, vi dømmer diskurs overfor diskursivitet på, relaterer sig til spørgsmålet om 

fiksering. I diskursteorien fikseres mening som bekendt omkring et knudepunkt. Knudepunktet begrænser 

meningens flydende karakter og fikserer visse betydninger for en tid. Vi konstruerer på den baggrund 

begrebet partnerskab som diskursens knudepunkt og leder således efter elementer, hvis betydning begrænses 

– men derfor også modificeres, når de sættes i en bestemt relation til hinanden og begrebet partnerskab. 

Konstruktionen af en partnerskabsdiskurs skal hjælpe os til at svare på, præcis hvordan de selvejende 

daginstitutioner positioneres – og altså hvilke muligheder for identifikation partnerskabsprojektet stiller til 

rådighed.   

 

2.3.2	  Konfliktanalyse	  	  	  

Specialets anden analysedel skal besvare arbejdsspørgsmålet: Hvilke kampe udspiller sig om 

konstruktionens bærende momenter? Med spørgsmålet forudsætter vi, at konstruktionen af partnerskabet 

som strategi for overlevelse blot er ét forsøg på at fiksere meningen med det selvejende 

daginstitutionsområde. Den form for identitet, som områdets parter gennem beslutningen kan vælge at 

engagere sig i, er med andre ord til forhandling og det er sådanne forhandlingsspil, vi gør til genstand for 

specialets andet analysekapitel. Identifikation forudsætter i den forbindelse tilslutning til måden 

partnerskabet tilskrives mening på – og altså også en accept af partnerskabets ”indhold”. Som specialets 
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første analyse vil vise det, er partnerskabet blandt andet begrundet i en bestemt opfattelse af begreberne 

udvikling, kvalitet, bæredygtighed og netværk. Velvidende at sådanne begreber ikke nødvendigvis 

betydningstilskrives på den samme måde, som MDI gør det, konstruerer vi i konfliktanalysen begreberne 

som knudepunkter og foretager, for så vidt det er muligt, fire selvstændige analyser af, hvordan feltets parter 

kæmper om at fiksere meningen med begreberne. Vi arbejder således ud fra tesen om, at før der kan være 

tale om tilslutning til partnerskabsprojektet, må der først være enighed om måden, partnerskabsprojektets 

bærende momenter tilskrives mening på.  

 

Vi leder altså efter det konfliktfyldte og måden, vi dømmer konflikt på, knytter an til den diskursteoretiske 

term herfor; nemlig antagonismen. Antagonismen opstår som nævnt, når forskellige sociale identiteter 

gensidigt blokerer og dermed forhindrer hinanden. Med udgangspunkt i ækvivalenslogikken kan vi på den 

baggrund iagttage, om (og i så fald hvordan) parternes forsøg på at tilskrive knudepunkterne mening 

gensidigt forhindrer hinanden og således etablerer en antagonistisk grænse, der kløver verden i to. 

Forskellige sociale identiteter behøver imidlertid ikke at forhindre hinanden, hvorfor vi med udgangspunkt i 

differenslogikken desuden kan iagttage, om (og i så fald hvordan) artikuleringsforsøgene i stedet udvider 

ækvivalenskæden for det respektive knudepunkt og således indarbejder elementer i kæden, der er med til at 

svække og forskyde den antagonistiske grænse. Med konfliktanalysen vil vi altså synliggøre og karakterisere 

kampene om mening med udgangspunkt i spørgsmålet: Hvis der finder en kamp om mening sted, er det så en 

kamp, hvor der er plads til at være uenig? Eller forhindrer artikuleringsforsøgene hinanden?  

 

2.3.3	  Diskussion	  af	  partnerskabsprojektets	  grænser	  	  

Specialets tredje analysedel er i grunden en diskussion, hvor vi vil sammenholde de to foregående 

analysekapitlers pointer og på den baggrund diskutere partnerskabsprojektets potentiale – men også 

grænserne for projektets succes. Med risiko for, at ordet succes misforstås, skal vi her kort repetere, at 

specialets sigte på den baggrund er et andet end den traditionelle lykkes/mislykkes-konklusion. Fokus er 

netop på partnerskabsprojektets potentiale som strategi for overlevelse. Måden, vi dømmer succesfuldt på, 

knytter således i stedet an til subjekt-kategorien som afstanden mellem strukturens uafgørbarhed og 

beslutningen: Identifikationshandlingen og dermed beslutningen om at skabe strukturen på én bestemt måde 

forudsætter som nævnt konstruktionen af en truende andethed, der kan tilskrives ansvaret for strukturens 

manglende evne til at lukke sig fuldstændigt om sig selv (Howarth, 2005, s. 153). Howarth peger i den 

forbindelse på, at det er diskursanalytikerens opgave at undersøge, hvordan en sådan fjende konstrueres. 

Ligesom undersøgelsen samtidig bør ser på de forskellige diskursive ressourcer, der gøres brug af i 

modstanden mod denne fjende (Howarth, 2005, s. 153). At betragte partnerskabsprojektet som en 

hegemonisk intervention er efter vores mening netop en undersøgelse af måden, fjenden forøges nedkæmpet 

på, idet projektet formuleres som et alternativ til den situation, som fjenden eftersigende har bragt de 
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selvejende daginstitutioner i. Vi mangler således at undersøge, hvordan fjenden konstrueres og det er netop, 

hvad vi skal koncentrere os om i diskussionen. Vi leder med andre ord efter det, der gør diskursen i stand til 

at angive sin grænse. Kapitlet sigter derfor heller ikke efter at besvare et selvstændigt arbejdsspørgsmål, men 

skal derimod hjælpe os det sidste stykke af vejen i forsøget på at kunne konkludere noget nyttigt om 

projektets grænser.  

 

2.3.4	  Opsamling	  	  

Med inspiration fra Torfing betragter vi altså først og fremmest de begivenheder, der har synliggjort 

kontingensen og således gjort det muligt at formulere et nyt politisk projekt. Herefter betragter vi 

konstruktionen af det nye projekt og spørger til, hvordan henholdsvis den selvejende daginstitution, 

Københavns Kommune og MDI positioneres indenfor den diskursive struktur, som projektet udgør. Vi 

arbejder på den baggrund ud fra tesen om, at før der kan være tale om identifikation, må der først være 

enighed om meningen med konstruktionens bærende momenter. I kølvandet på konstruktionsanalysen gør vi 

derfor de hegemoniske meningskampe til vores genstand for analyse. Samlet set skal analysen af projektets 

konstruktion og analysen af det konfliktfyldte gøre os i stand til at svare på, hvori projektets potentiale 

består. Afslutningsvis skal vi således diskutere projektets grænser og det analysestrategiske kan derfor 

sammenfattes således:  

<KE^dZh<d/KE^�E�>z^�

��d/E'�>^�^�E�>z^� <KE&>/<d�E�>z^�
KZ�E/E'^�E�>z^�

�/^<h^^/KE��&�W�ZdE�Z^<��^WZK:�<d�d^�'Z�E^�Z

+YRUL�EHVWnU�SDUWQHUVNDEVSURMHNWHWV�SRWHQWLDOH�VRP�VWUDWHJL�IRU�RYHUOHYHOVH�IRU�GH�

VHOYHMHQGH�GDJLQVWLWXWLRQHU�L�.¡EHQKDYQV�.RPPXQH�RUJDQLVHUHW�XQGHU�0HQLJKHGHUQHV�'DJLQVWLWXWLRQHU"
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2.4	  EMPIRIKONSTRUKTION	  OG	  -‐HÅNDTERING	  	  	  

Specialets første kapitel er så småt ved at nå sin afslutning, men inden vi tager hul på analysekapitlerne, skal 

vi præsentere vores empiri og redegøre for, hvordan vi har produceret den. Som den opmærksomme læser 

måske husker, pointerede vi tidligere i dette kapitel, at den fysiske verdens objekter først bliver tillagt 

mening i den sociale praksis, som er diskursiv. Det har som nævnt den konsekvens, at vi må opgive tanken 

om at indsamle data, som vi kan teste teorien med udgangspunkt i. Vi bevæger os på den baggrund fra 

dataindsamling til dataproduktion, idet vi erkender, at vi ikke har direkte adgang til den fysiske verdens 

empiriske fænomener, men i stedet producerer empirien gennem den måde, som vi iagttager den på 

(Speiermann, 2010, s. 75). Skiftet fra indsamling til produktion betyder derfor også, at empirien hverken kan 

siges at være sand eller fuldstændig repræsentativ: Det er ikke vores ærinde at finde ud af, hvordan 

virkeligheden egentlig er, eller hvad folk i virkeligheden mener, og det empiriske materiale kan derfor heller 

ikke beskrives som en mere eller mindre sandfærdig repræsentation af en sådan virkelighed (Jørgensen & 

Phillips, 1999, s. 31). 

 

I deres  metodiske refleksioner over diskursteoriens bidrag til det samfundsvidenskabelige forskningsområde 

vedholder Hansen og Torfing i den forbindelse og i samarbejde med Torben Dyrberg, at den, der ønsker at 

foretage en diskursanalyse, først må træffe tre afgørende valg (Dyrberg et al., 2000, s. 321). På nuværende 

tidspunkt har vi truffet de to: Nemlig valget mellem hegemonianalysen og den dekonstruktive analyse samt 

valget mellem et snævert eller et bredt diskursbegreb. Vi betragter som nævnt partnerskabsprojektet som en 

hegemonisk intervention og anvender i den forbindelse et bredt diskursbegreb forstået på den måde, at 

Laclau og Mouffe ikke skelner mellem diskursive og ikke-dirskursive fænomener. Valget af det brede 

diskursbegreb får dermed den konsekvens, at alle former for empiri i realiteten byder sig til for analysen. Der 

kan altså ikke være tale om en privilegerede form for empiri, der rangerer højere end andre former. Arven fra 

den franske filosof Jacques Derrida bliver netop her særlig tydelig. Derrida er ophavsmand til 

dekonstruktionen, der bedst kan beskrives som en praksis, der har til hensigt at påvise det kontingente ved en 

hver grænsedragning (Andersen, 1999, s. 100).  Et eksempel er netop grænsen mellem skrift og tale, som 

Derrida dekonstruerer i bogen Om grammatologi. Her angriber Derrida den forrang, som Saussure tildeler 

talen frem for skriften, idet han demonstrerer, hvordan skriften er konstituerende for talen. Modsætningens 

privilegerede indre (talen) får mening i relationen til et ydre (skriften), som netop ikke bare er en tilfældig 

term, men derimod en nødvendighed for overhovedet at kunne definere det indre (Howarth, 2005, s. 60). 

Skrift og tale er således ikke to adskilte tegnsystemer, som Sassure hævder det, men nærmere to sider af 

samme sag. Vi kan på den baggrund definere tekster bredt som tegnstrukturer, samtidig med at vi lader det 

være underforstået, at alt principielt kan forstås som tegnstrukturer (Dyrberg et al., 2000, s. 324).  
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Accepterer vi således Derridas pointe om, at der ikke findes noget ”uden for teksten”, melder der sig 

umiddelbart en udfordring af de større; nemlig spørgsmålet om at vælge tekster til – men i særdeles fra. 

Dyrberg et al. anvender i den forbindelse termen centralitet: Vil vi undgå empiridøden, som efter al 

sandsynlighed vil indtræffe, hvis vi ikke kunne vælge materiale fra, må vi udvælge de mest centrale tekster. 

Centraliteten består ifølge Dyberg et al. i, hvor mange gange andre tekster refererer til en bestemt tekst 

(Dyrberg et al., 2000, s. 325). Vores empiriarkiv er på den baggrund fremkommet ved en fusion af planlagt 

empiriudvælgelse og en ”snebold-metode”, hvor vi har forfulgt de referencer, der er dukket op i materialet 

og igen fulgt referencerne i dette materiale. Konkret betyder det, at vi har ladet vores analysegenstand; 

partnerskabsprojektet, styrer hvilken empiri, der var relevant for undersøgelsen. Vi er med andre ord begyndt 

i projektbeskrivelsen og har på den baggrund fulgt referencerne i denne.  

 

I det følgende vil vi præsentere vores empiri. Vi har for overblikkets skyld valgt at opdele præsentationen i 

henhold til genrer. Ironisk nok svarer denne inddeling i store træk desuden til måden, vi anvender empirien 

på i specialets analyser. Første analyse bygger således primært på dokumenter, mens interviews udgør det 

primære empiriske fundament for specialets anden analyse. Det bør her nævnes, at vi meget tidligt i 

processen mødtes med projektets ansvarlige Charlotte Biil, der er generalsekretær i MDI. Dette og det 

efterfølgende opfølgningsmøde, som Charlotte venligst tog sig tiden til, indgår som empiri, men har desuden 

muliggjort, at vi er blevet interesseret i meget af det øvrige materiale, som vi benytter i opgaven.  

 

2.4.1	  Dokumenter	  	  

Det tredje og sidste valg, som Dyrberg et al. peger på, at man som diskursanalytiker må træffe, er valget 

mellem den diakrone og synkrone analyse (Dyrberg et al., 2000, s. 322). Der er ifølge Dyrberg et al. tale om 

et ”hønen-eller-ægget” valg i den forstand, at konstateringen af forandringer over tid nødvendigvis 

forudsætter, at man sammenligner synkrone snitflader. Ligesom det synes ganske umuligt at lægge sådanne 

synkrone snit uden noget kendskab til udviklingens forløb (Dyrberg et al., 2000, s. 323).  Vi læner os derfor 

op af Hansen, der foreslår, at en tidslige afgrænsning af materialet kan foretages med udgangspunkt i 

dislokationen (Hansen, 2005, s. 184). Dislokationen beskriver som nævnt de situationer, hvor den kendte og 

vante virkelighed forstyrres og vi derfor mindes om, at alting kunne være anderledes. Når vi oplever, at 

strukturen er ude af led og vi ikke bare kan gøre som vi plejer, tvinges vi til at søge nye veje. Dislokationen 

er i den forstand udgangspunktet for den hegemoniske kamp mellem diskurser og sætter således analysens 

tidslige nulpunkt. 
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Med valget af partnerskabsprojektet som genstand, dukkede projektets selvbeskrivelser op, som det første vi 

kiggede på. Vi gjorde her brug af projektets hjemmeside; detgodeboerneliv.dk, hvor vi desuden downloadede 

to såkaldte standardrapporter fra henholdsvis 2011 (MDI, 2011) og 1. halvår 2012 (MDI, 2012b). Derudover 

fik vi af projektets ansvarlige tilsendt den senest opdaterede projektbeskrivelse (bilag 2) og den første af i alt 

tre statusrapporter fra oktober 2012 (MDI, 2012a). Gennem indledende læsninger af dette materiale voksede 

vores fornemmelse for dislokationens natur og omfang og vi lod referencerne fører os videre til Rambølls 

undersøgelse af de selvejende daginstitutioners vilkår og rammebetingelser fra april 2011 (Rambøll, 2011). 

Undersøgelsen er udarbejdet på initiativ af Socialministeriet og resultatet af en aftale mellem den daværende 

regering og Dansk Folkeparti om at forbedre kvaliteten i de danske dagtilbud (Social- og 

Integrationsministeriet, 2011). 

 

Det blev hurtigt tydeligt for os, at projektbeskrivelsen låner mange af sine argumenter fra netop denne 

undersøgelse og vi har derfor valgt at lade undersøgelsen guide os i retningen af de begivenheder, der har 

foranlediget forandring. Vi har på den baggrund valgt at inddrage tre forskellige ministerielle udspil om 

henholdsvis fritvalgsreformen, strukturreformen og kvalitetsreformen, ligesom vi benytter os af diverse 

beslutningsoplæg og referater fra møder i Københavns Kommunens Børne- og Ungdomsudvalg og 

Borgerrepræsentation. Herudover inddrager vi Udbudsrådets analyse af konkurrencen på 

daginstitutionsområdet (Udbudsrådet, 2011) og et oplæg til debatten om de selvejende daginstitutioners 

konkurrencevilkår udarbejdet af Daginstitutionernes Lands-Organisation (DLO) i fællesskab med 

paraplyorganisationerne Frie Børnehaver og Fritidshjem og MDI (DLO, Frie Børnehaver og Fritidshjem, & 

MDI, 2007). Endelig er der blevet publiceret et par artikler om tendenserne på det selvejende 

daginstitutionsområde, som vi inddrager. Ligesom vi benytter os af artikler om partnerskabsprojektet 

publiceret i MDIs medlemsblad.  

 



 Side 29 af 116 

 
Dokumenterne, som vi således benytter til at afdække dislokationens omfang og forløb samt betragte 

organiseringen af den politiske intervention med, strækker sig over en periode på 10 år. Langt størstedelen af 

dette materiale er dog af nyere dato. I figuren herunder har vi forsøgt at skabe et overblik over 

dokumenterne:  
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2.4.2	  Interviews	  	  

Konstruktionen af empiri er imidlertid ikke kun et spørgsmål om at udvælge materiale og dermed reducere 

kompleksiteten. Det handler derimod også om egenproduktion (Speiermann, 2010, s. 75). Som redegjort for i 

afsnit 2.3.2 forudsætter vi, at partnerskabsprojektet blot er ét forsøg på at fiksere meningen med det 

selvejende daginstitutionsområde. Med konfliktanalysen sigter vi således efter at synliggøre de kampe, der 

foregår om meningstilskrivningen og vi behøver derfor en metode, der i særlig grad kan skabe indblik i 

sådanne forhandlingsspil. Og hvis man skal tro Steinar Kvale, er det netop interviewets force: ”(…) et 

diskursivt interview [vil] fokusere på variation og forskellighed” (Kvale & Brinkmann, 2009, s. 254). 

Interviewformen gør det desuden muligt for os at imødekomme det faktum, at vores case forløber, mens vi 

betragter den, og at de skriftlige kilder derfor stadig er begrænsede og som oftest har MDI som afsender. 

Muligheden for at betragte konflikten, og dermed forskelligheden i måden det selvejende 

daginstitutionsområde tilskrives mening på, er med andre ord endnu så lille, at vi må vende os mod 

interviewet og dermed påtage os at producere vores egen empiri.  

 

Forudsætningen for, at interviewet også i praksis synliggør forskelligheden, må nødvendigvis være, at det 

tilrettelæggelse på en måde, der skaber rum for netop konflikten (Speiermann, 2010, s. 80). Vi har på den 

baggrund valgt vores interviewdeltagere med omhu og forsøgt at finde (hvad vi kunne forvente ville være)  

både tilhængere og modstandere af projektet. Således har vi for eksempel interviewet institutionsledere i 

begge ender af spekteret: Institutionslederen i Timotheus Sogns Menighedsbørnehave, Connie Jacobsen har 

valgt at følge MDIs eksempel, mens institutionslederen i Garnisonskirkens menighedsbørnehave, Henrik 

Kjeldstøm i samråd med børnehavens bestyrelse har valgt at omlægge institutionen fra selveje til privat, 

netop fordi denne ikke ønsker at dele ledelsesansvaret med andre. Af figuren herunder fremgår det, hvem vi 

har talt med hvornår. Alle interviews har varet i omegnen af en time og har fundet sted ansigt-til-ansigt i de 

omgivelser, som den pågældende interviewdeltager har foretrukket:  
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Vi skal her kort nævne, at vi har valgt at benævne interviewdeltagerne deltagere og ikke respondenter for på 

den måde at undslippe forventningen om, at deltagerne responderer med en objektiv virkelighed uden for 

interviewet som kontekst. Dyrberg et al. peger i den forbindelse på, at det kan være ganske udfordrende at få 

interviewpersonen til svare inden for det diskursive univers, som personen normalt agerer i – og som vi 

gerne vil vide noget om (Dyrberg et al., 2000, s. 326). Det må således netop forventes, at interviewpersonens 

svar til dels vil være formet af den diskursive situation, som opstår i mødet med os, intervieweren. Vi har 

forsøgt at minimere denne effekt ved at foretage, hvad Dyrberg et al. kalder for etnografiske interviews 

(Dyrberg et al., 2000, s. 327). Vores rolle som interviewer kan på den baggrund bedst sammenlignes med en 

opdagelsesrejsende, der på sin rejse ud i det ukendte falder i snak med de lokale: ”Ved at bede [den lokale] 

om at beskrive sig selv og sine omgivelser, handlinger og oplevelser (…) er det ofte muligt, at få folk til at 

fortælle løs og fortabe sig i det diskursive univers, som de normalt agerer i.” (Dyrberg et al., 2000, s. 327). 

Vi har således tilstræbt en semistruktureret tilgang, der nærmer sig hverdagssamtalen, men netop er 

struktureret i henhold til tre overordnede temaer, der til sammen skal give os indblik i konfliktens natur. Det 

semistrukturerede interview er åbent i den forstand, at ”intervieweren bør være nysgerrig og lydhør over for 

det, der siges – såvel som over for det, der ikke siges.” (Kvale & Brinkmann, 2009, s. 49). 

Transskriberingerne vidner i den forbindelse netop om, at vi undervejs i interviewene ofte brød den 
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rækkefølge, som vi havde forestillet os at stille spørgsmålene i. Ligesom vi stillede mange opfølgende og 

også impulsive spørgsmål. Som det var tilfældet med dokumenternes referencer, har vi altså prioriteret at 

forfølge de svar, som interviewdeltagerne har givet os for på den måde at opnå tykke og detaljerede 

beskrivelser (Dyrberg et al., 2000, s. 325).  

 

Et yderligere valg er foretaget, når vi tillægger interviewdeltagerne en repræsentativ evne. Således ses 

eksempelvis kontorchefen som repræsentant for en kommunal diskurs og tilsvarende ses generalsekretæren 

som repræsentant for partnerskabsdiskursen. Når vi tillægger deltagerne en sådan evne, byder det os 

naturligvis at forklare, hvad vi mener om dette repræsentative forhold. Vi skal her holde os til den måde, 

Laclau udlægger forholdet mellem den (eller de) repræsenterede og repræsentanten: 

 

”Af essentielle logiske grunde vil repræsentationsforholdet [mellem repræsenterede og 

repræsentanten] (…) grundlæggende være urent. Bevægelsen fra den repræsenterede til 

repræsentanten vil nødvendigvis suppleres med en bevægelse i den modsatte retning.” 

(Laclau & Mouffe, 2002a, s. 149) 

 

Vi må således gøre os det klart, at når vi tillægger eksempelvis kontorchefen at repræsentere Københavns 

Kommune, er det et urent forhold. Kontorchefen kan ikke være repræsentant uden at hun kommer til at 

påvirke det repræsenterede, Københavns Kommune og vice versa. 

 

4.2.2.1	  Transskribering,	  kodning	  og	  kondensering	  af	  mening	  	  

Til vores store held indvilligede alle seks interviewdeltagere i, at vi måtte optage interviewene. Sådanne 

lydfiler er siden blevet omsat til tekst, som vi vedlægger som bilag på cd-rommen, der findes bagerst i 

specialet. På denne cd kan læseren desuden finde specialets øvrige bilag, herunder interviewguiden. 

Velvidende at vi til hver en tid måtte have muligheden for at genhøre interviewene, valgte vi alligevel at tage 

noter undervejs i interviewene. Ved at sammenligne vores noter, var det på et tidligt tidspunkt muligt for os 

at identificere materialets umiddelbare konflikter og noterne har på den baggrund fungeret som nyttige 

holdepunkter i vores efterfølgende diskussion af, hvordan analysen bedst struktureredes. Denne proces svarer 

til den fase, som Kvale beskriver som citat-fasen (Kvale & Brinkmann, 2009, s. 121). Vores livlige 

diskussioner af centrale citater er sidenhen blevet afløst af den tavse (aggressive) arbejdsfase, hvor vi først 

har kodet indholdet og derpå forsøgt at kondensere meningen. Kodningen har været begrebsstyret i den 

forstand, at vi læst materialet med fokus på begreberne netværk, bæredygtighed, kvalitet og udvikling. Kvale 

peger i den forbindelse på, at kodningen gør det muligt konstant at sammenligne dataeksemplerne med 

henblik på at finde netop ligheder men også forskelle (Kvale & Brinkmann, 2009, s. 224). Denne 

sammenligningsproces fører til udvælgelsen af nye data, som ultimativt vil føre til en mætning af materialet, 
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jævnfør Dyrbergs pointe om centrale tekster. Med et deltaljeret kort over kampenes natur og altså et blik for, 

hvem der deltager i hvilke kampe og opponerer mod hvad, gennemlæste vi på ny materialet og forsøgte i 

denne omgang at ”give skelettet krop” forstået på den måde, at vi ledte efter de præcise argumenter og 

sammenfattede sådanne, ofte lange udsagn til korte kommentarer. Et eksempel kunne være det sted i 

interviewet med institutionslederen, hvor denne længe taler om den tid, han bruger sammen med børnene og 

kæder dette forhold sammen med kvalitet. Kodningen havde inden da gjort os opmærksomme på begrebet 

kvalitet og meningskondenseringen bestod derfor i at knytte kvaliteten til et centralt tema; nemlig at 

institutionslederen forbinder kvalitet med den tid, som han bruger sammen med børnene og at der efter hans 

mening er mere tid til nærvær i den lille institution end i den store. Både kodnings- og 

kondenseringsprocessen har været lange, til tider frustrerende faser – deraf navnet den aggressive 

arbejdsfase, hvor vi er vendt tilbage til materialet om og om igen og derfor mener at kende det til hudløshed. 

Men processen er også endt ud i to spændende analysekapitler, som vi nu er klar til at tage hul på.  
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KAPITEL	  3:	  KONSTRUKTIONSANALYSE	  	  

3.1	  BETINGELSESANALYSE	  	  

Vi indleder specialets samlede analysekapitler med fastsættelsen af analysens tidslige nulpunkt. Som 

fremhævet i strategien for vores analyse skelnes der i dele af diskurslitteraturen mellem diskursteori og – 

analyse, hvor sidstnævnte ifølge Hansen refererer til de konkrete empiriske arbejder, der for langt 

størstedelens vedkommende har interesseret sig for dannelsen af politiske subjekter (Hansen, 2005, s. 177). 

Hansen karakteriserer sådanne analyser som hegemonianalyser og peger i den forbindelse på identifikationen 

af dislokationer som hegemonianalysens begyndelsessted (Hansen, 2005, s. 184). For at kunne svare på, om 

partnerskabsprojektet lykkes med at hegemonisere måden, der tales og tænkes om de selvejende 

daginstitutioner på, må vi altså først pege på det, der har foranlediget den hegemoniske kamp. Med 

inspiration fra Torfings (2000) analyse af velfærdsstatens ideologisering vælger vi derfor at følge Hansens 

anvisning og starter således i identifikationen af de begivenheder, vi ser, der har skabt forstyrrelser på det 

selvejende dagsinstitutionsområde. Vi skelner i den forbindelse mellem begivenheder, der har fundet sted på 

et generelt samfundsdiagnostisk niveau og begivenheder, der lokalt indenfor daginstitutionsområdet i 

Københavns Kommune har rystet de selvejende daginstitutioners kendte og vante virkelighed. Det bør her 

understreges, at der ikke er noget nødvendigt forhold mellem dislokationen og de reartikuleringsforsøg, 

dislokationen muliggør (Hansen, 2005, s. 186). Begivenhederne, som vi i det følgende vil argumentere for 

åbner feltet for hegemonisk kamp og dermed muliggør formuleringen af partnerskabsprojektet, kan altså ikke 

forklare præcis hvordan projektet bliver svar på selvejemiljøets oplevede problemer. Det afhænger ifølge 

Hansen af de diskursive ressourcer, der er til stede i det givne sociale rum på det givne tidspunkt (Hansen, 

2005, s. 186).  

 

3.1.1	  Et	  generelt	  samfundsdiagnostisk	  niveau	   

I forsøget på at forstå, hvad der gør partnerskabsprojektet muligt, gør vi til en start det, vi her har valgt at 

kalde for et generelt samfundsdiagnostisk niveau, til vores genstand for analyse. Det er i den forbindelse 

vigtigt at understrege, at vi (blot) betragter dette niveau som et af flere forhold, der påvirker måden, der tales 

og tænkes om det selvejende daginstitutionsområde på. Som Laclau og Mouffe opgiver vi altså tanken om 

samfundet som et underliggende princip, der fikserer hele feltet af forskelle (Laclau & Mouffe, 2002a, s. 60). 

Det generelle samfundsdiagnostiske niveau refererer her i stedet til de mere eller mindre afgrænsede 

diskussioner af og forestillinger om den offentlige sektors indretning og styring. Vi vælger på den baggrund 

at starte i identifikationen af New Public Management som en begivenhed, der påvirker måden den offentlige 

sektor – men også dens samarbejdspartnere – tilskrives mening på.  
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3.1.1.1	  New	  public	  management	  som	  startskuddet	  til	  reformering	  af	  den	  offentlige	  sektor	  	  

Om fænomenet NPM skriver Carsten Greve (2002) i sin artikel New Public Management, at det er en måde 

at betegne forandring på. Mere præcist er der tale om en form for forandring, der gror frem fra slutningen af 

80’erne og som er sammensat af en række initiativer og reformer inden for den offentlige sektor. Af nyere 

reformer af den offentlige sektor i Danmark med relevans for dette felt kan blandt andet nævnes fritvalgs-

reformen, der skulle styrke borgerens selvbestemmelse og give bedre kvalitet og mere velfærd for pengene 

(Greve, 2012, s. 50f; Pedersen, Greve, & Højlund, 2008, s. 12; Regeringen, 2002). Strukturreformen, der 

reformerede det danske kommunale landkort og således reducerede landets 271 kommuner til 98 større, mere 

bæredygtige kommuner og samtidig omlagde de eksisterende 13 amter til 5 regioner, der fik til opgave at 

fremtidssikre et sundhedsvæsen i verdensklasse (Greve, 2012, s. 59ff; Indenrigs- og Sundhedsministeriet, 

2005; Pedersen et al., 2008, s. 12). Og endelig kvalitetsreformen, der med sine 180 forslag om alt fra mål- og 

rammestyring til større frihed til lederne og styrket inddragelse af medarbejderne skulle sikre en effektiv 

offentlig service af høj kvalitet (Greve, 2012, s. 69ff; Pedersen et al., 2008, s. 14; Regeringen, 2007). 

 

Det er ifølge Greve misvisende at kalde NPM for én teori – snarere henter NPM inspiration og 

argumentation fra to teoretiske retninger; for det første trækker NPM på ledelsesteorien, der løbende har 

udviklet sig fra Taylors maskin-prægede tanker og metoder henover Human Ressource Management-bølgen, 

der satte fokus på anvendelsen af de menneskelige ressourcer til den værdibaserede ledelsesform, der 

italesætter ledelse som en nødvendig funktion – også i den offentlige sektor (Greve, 2002, s. 2). 

Ledelsesteorien kombineres med nyinstitutionel økonomisk tænkning, der som teoriretning siges at have 

overført ”(…) antagelsen om aktørers nyttemaksimering til studiet af politik og forvaltning” (Greve, 2002, s. 

2). Således antages det, at  aktøren til en hver given tid er nyttemaksimerende, hvorfor der må kontrol- og 

styringssystemer til, da man ikke mere kan forlade sig på, at de offentligt ansatte blot udfører deres job efter 

politikernes anvisninger. Vi kan på den baggrund iagttage en spænding mellem de to retninger; på den ene 

side hersker mistilliden til den nyttemaksimerende aktør, mens fokus på den anden side er rettet mod 

menneskelige ressourcer og værdier, og de offentlige reformer tenderer således både til ”(…) at ’svinge 

pisken’ og skabe incitamentsstrukturer for de offentligt ansatte, mens der samtidig advokeres for 

holdsamarbejde og forestillingen om ’den hele medarbejder’.” (Greve, 2002, s. 3).  

 

I form af offentlige reformer og initiativer kan vi nu iagttage, hvordan NPM som fænomen smitter af på de 

selvejende daginstitutioner: Driftsoverenskomsten er i den forbindelse et godt eksempel på den form for 

kontraktstyring, der ifølge Greve (2002) udbredes med NPM. Driftsoverenskomsten – eller driftsaftalen, som 

den også kaldes – er den kontrakt, som den selvejende daginstitution indgår med kommunen om driften af 

daginstitutionen. Den beskriver de grundlæggende krav til institutionen og er således rammen om den 

selvejende institutions liv og eksistens (MDI, 2012c). I 2004 udarbejdede og fremlagde KL i samarbejde 
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med de selvejende daginstitutioners paraplyorganisationer et forslag til en standard-driftsoverenskomst, 

hvori det fremgår, at de selvejende daginstitutioner har samme rettigheder men også pligter, som dem, der 

påhviler de kommunale institutioner (Kommunernes Landsforening, 2004). I følgebrevet til standard-

driftsoverenskomsten fremhæves det, at der kun er tale om et forslag, hvorfor det ”naturligvis står de lokale 

parter frit for at indgå en aftale, der i højere grad er tilpasset lokale forhold og ønsker” (Kommunernes 

Landsforening, 2004). Nogle kommuner supplerer således standardkontrakten med detaljerede retningslinjer 

for eksempelvis indkøbs- og personalepolitikker og det giver på den baggrund mening at tale om 

driftsoverenskomsten som det, der angiver institutionens frihedsgrader. Greve peger i den forbindelse på, at 

kontrakten ikke nødvendigvis indgås frivilligt (Greve, 2002, s. 3), og vi kan således også iagttage, hvordan 

kommunens særlige rolle som bestiller og udfører af en opgave, de selv fastsætter reglerne for og samtidig 

har ansvaret for at føre tilsyn med, har gidet anledning til diskussioner om ulige konkurrencevilkår (DLO et 

al., 2007; Vincents & Johansen, 2011).   

 

Gennem det tætte samarbejde med den offentlige sektor kommer de selvejende institutioner til at skulle leve 

op til og inddrage de ændringer, NPM fører med sig. Projektbeskrivelsen beskriver, hvordan NPM har ramt 

de selvejende daginstitutioner: 

	  

”Kravene til selvejende organisationer, der modtager midler fra det offentlige er derfor også blevet 

markant skærpet de seneste 20 år. Det drejer sig om styring af økonomi og aktiviteter samt 

dokumentation af opnåede resultater (output) og effekter (outcome). I forlængelse heraf lægges der 

vægt på decentralisering og selvforvaltning.” (Bilag 2, s. 3). 

 

Vi ser her tydeligt den ovenfor beskrevne spænding; på den ene side er fokus rettet mod en mere stringent 

styring af output og outcome samtidig med, at decentralisering og selvforvaltning aktualiseres. Som et 

konkret eksempel herpå, så vi hvordan den standardiserede kontraktform, som driftsoverenskomsten er et 

udtryk for, signalerer effektivitet og samtidig italesætter muligheden for at tilpasse kontrakten til lokale 

forhold. Essen i NPM kan i den forbindelse og ifølge Greve beskrives med udgangspunkt i Donald Kettl’ 

skelnen mellem making managers manage og letting managers manage, hvor førstnævnte refererer til 

markedsgørelsen af den offentlige sektor, der så at sige tvinger lederne til at være ledere, mens sidstnævnte 

betyder, at lederne får tilladelse til at være ledere og selv finde ud af tingene (Greve, 2012, s. 37). Med det i 

mente, finder vi det nu rimeligt at kalde NPM for en hændelse, der vel at mærke strækker sig over et par 

årtier. En hændelse, i den forstand, at dens ideer og metoder stille og roligt vinder indpas og dermed bliver 

indført inden for den offentlige sektor, herunder det selvejende daginstitutionsområde. Sådanne ideer og 

metoder stiller spørgsmål til de selvejende daginstitutioners egne ideer og metoder, og som kommunens 

samarbejdspartner tvinges institutionerne således ud i at skulle forklare sig på nye måder eller forklare 
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hvordan eksisterende metoder kan fortælle det samme om opnåede resultater og effekter. På denne måde 

dislokeres meningen med det selvejende daginstitutionsområde: Meningen og dermed strukturen kan med 

andre ord ikke holdes stabil, idet de selvejende daginstitutioner netop ikke bare kan gøre, som de plejer. 

Meningen bliver flertydig og strukturen kommer på den baggrund til at fremstå ude af led.  

 

3.1.1.2	  Nyere	  reformidéer	  i	  den	  offentlige	  sektor	  

Kravet om at skabe synlige resultater og altså performe er med andre ord blevet stadig vigtigere i den 

offentlige sektor. Greve (2012) peger i den forbindelse på, at performance-diskussionen er groet ud af sin 

oprindelige NPM sammenhæng. Den globale finanskrise har ifølge Greve skabt en ny tidsalder med 

usikkerhed og vi kan på den baggrund iagttage, hvordan andre reformideer byder sig til som løsningen på 

samtidens problemer, der ifølge Greve er så komplekse, at principperne om markedet og den individuelle 

leder ikke længere slår til (Greve, 2012, s. 12). Det mest oplagte alternativ til NPM er ideen om at organisere 

problemløsningen anderledes. En sådan ny reformtendens kaldet for New Public Governance bygger blandt 

andet på ideen om netværk, offentlig-private partnerskaber og øget borgerinddragelse som katalysator for 

samarbejde og innovation på tværs af de gængse grænser – internt såvel som mellem sektorerne (Torfing, 

2011). Vi skal senere stiller skarpt på, hvordan netop dannelsen af netværk går fra at være et krav, som 

Københavns Kommune stiller til de selvejende institutioner, til at blive et bærende element i 

partnerskabsprojektet. Ligesom vi senere vil demonstrere, hvordan de selvejende institutioners særlige evne 

til at mobilisere og involvere civilsamfundet føres som argument for varierede institutionstilbud af høj 

kvalitet. Her vil vi med reference til Torfings (2011) analyse af samtidens offentlige ledelsesfigur således 

nøjes med at pege på, at NPG uddifferentierer identifikationsmulighederne yderligere:  

 

”Pointen med disse idealtypiske portrætter af offentlige ledere er naturligvis ikke, at offentlige ledere 

skal holde op med at lave bureaukratisk og strategisk ledelse, og kun lave innovationsledelse. Pointen 

er derimod, at offentlige ledere i højere grad skal reflektere over, hvad det er for en hat de skal have 

på, og hvad det er for en ledelsesfigur de skal være i en given situation. Paletten er udvidet (…)” 

(Torfing, 2011, s. 13). 

 

Det er Torfings argument, at NPM skabte billedet af den strategiske leder som resultatorienteret med ansvar 

for udviklingen af den offentlige sektor. Den strategiske ledelsesform udfordrede således den kendte 

bureaukratiske leder, hvis fornemmeste opgave indtil da havde været at sikre en stabil serviceproduktion i 

overensstemmelse med de politiske målsætninger. Med overgangen til NPG er det imidlertid ikke længere 

lederens opgave selv at skabe udviklingen – det er i stedet innovationslederens opgave at skabe en 

organisation og en kultur, der får andre til at samarbejde om at skabe nye og kreative løsninger (Torfing, 

2011). Men som også Greve (2012) peger på, gør NPG det ikke endeligt af med tidligere tiders 
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ledelsesformer. Som etableret praksis er NPM hos os i dagligdagen i styringen af den offentlige sektor og vil 

derfor sameksistere med andre, nyere styrings- og ledelsesidéer. Konklusionen må i den forbindelse være, at 

mange forskellige reforminitiativer, og flere forskellige måder at betegne dem og deres fokus på, resulterer i 

et overskud af måder at identificere sig på og således dislokerer meningen med feltet. Vi ser med andre ord 

hvordan, reformiveren efterlader de offentlige ledere – men også de selvejende daginstitutioner som det 

offentliges samarbejdspartnere – i en situation, hvor opgaverne og måden de plejer at løse dem på, løbende 

ændres.  

 

3.1.1.3	  Fald	  i	  andelen	  af	  selvejende	  daginstitutioner	  

I den videre jagt på hændelser, der har skabt forstyrrelser på det selvejende dagsinstitutionsområde, finder vi, 

at der i de sidste mange år er sket et anseeligt fald i andelen og antallet af selvejende daginstitutioner. I 

projektbeskrivelsen fremgår det således: ”De seneste 20 år er antallet af selvejende daginstitutioner (…) 

faldet markant. Fra at ca. halvdelen af alle daginstitutioner for 20 år siden var selvejende til i dag, hvor det 

alene er 21%.” (Bilag 2, s. 3) Og videre lyder det:  ”(…) kommunale daginstitutioner i 2010 udgør 72 pct. – 

eller knap tre fjerdedele – af den samlede daginstitutionsmasse i Danmark. Selvejende daginstitutioner 

udgør 21 pct. af daginstitutionsmassen (…). Det selvejende daginstitutionsmiljø er for fortsat nedadgående.” 

(Bilag 2, s. 5). 

 

Interessant er det i den forbindelse at bemærke, hvordan faldet i antallet af selvejende institutioner har fundet 

sted i samme periode, som NPM har været den primære inspirationskilde til reformering af den offentlige 

sektor. Vi vil ikke her sætte de to ting i kausalt forhold, men blot bemærke, at det ser ud til, at der er et 

sammenfald mellem moderniseringen af den offentlige sektor og faldet i selvejende institutioner. I deres 

undersøgelse af de selvejende daginstitutioners vilkår konkluderer Rambøll i den forbindelse, at en stor del 

af de kommunalt ansatte, der har deltaget i undersøgelsen, har svært ved at skelne de selvejende institutioner 

fra kommunens egne. De selvejende institutioner opfattes som en del af den kommunale forsyning og må 

derfor forventes at organisere sig inden for de overordnede rammer, som kommunen opstiller og som vi så, 

at NPM har haft indflydelse på. Retten til at beslutte, hvordan de økonomiske rammer bedst fyldes ud, hvem 

man ønsker at ansætte og på hvilket værdigrundlag, den selvejende institution skal funderes, tilfalder 

imidlertid bestyrelsen i den enkelte institution og den selvejende institutions form bliver således en 

mellemform: De selvejendes særlige beslutningskompetence gør dem i den kommunalt ansattes øjne 

vanskelige at indpasse og arbejde sammen med, og da de ikke synes at adskille sig væsentligt fra de 

kommunale daginstitutioner, falder argumentet om at den selvejende daginstitution som garant for variation 

på daginstitutionsområdet samtidig bort (Torfing, 2011). Med reference til NPM kunne faldet i antallet af 

selvejende institutioner således blandt andet forklares med institutionernes manglende mulighed for – eller 

evne til – at differentiere sig inden for de rammer, kommunen har defineret.  
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Det er imidlertid ikke kun projektbeskrivelsen (Bilag 2), der henviser til et fald i andelen af selvejende 

daginstitutioner. Således peger Udbudsrådet med udgivelsen Konkurrence på daginstitutionsområdet også på 

en ændring, der dog ikke går 20 år tilbage i tiden – men: ”(…) siden 2007 er (…) flere selvejende 

institutioner lukket.” (Udbudsrådet, 2011, s. 17). Generalsekretæren fører argumentet frem til i dag og 

konstaterer, at der hvert år dør mellem 50 og 100 selvejende daginstitutioner med den konsekvens, at der i 

2011 blot var ca. 900 selvejende institutioner tilbage (Biil, 2011, s. 4). Italesættelsen af døden rokker i vores 

øjne ved de selvejende institutioners selvopfattelse og skal derfor ikke blot beskrives som resultatet af den 

turbulens, der opstår i kølvandet på reformeringen af den offentlige sektor. Faldet i antallet af selvejende 

daginstitutioner bliver en hændelse i sig selv, der gør det umuligt for de selvejende institutioner at 

identificere sig på den præcise måde, som de har gjort hidtil: Fra at have været den herskende 

institutionsform, må de selvejende institutioner nu i stedet se på sig selv som tilhørende en svag – eller i det 

mindste - svækket race, der risikerer at forsvinde og helt uddø. Ansvaret for at passe danskens børn tilfalder 

således ikke længere alene de selvejende institutioner, og meningen med det selvejende institutionsmiljø 

dislokeres således og må derfor også blive en anden – eller i det mindste anderledes. 

 

3.1.2	  Det	  konkrete	  kommunale	  niveau	  

Vi har i det ovenstående peget på reformtendenserne NPM og NPG som begivenheder, der forandrer måden 

vi tænker og taler om den offentlige sektor på. Det er i den forbindelse vores påstand, at de selvejende 

daginstitutioner qua deres tætte samarbejde med den offentlige sektor kommer til at skulle leve op til og 

inddrage de ændringer, reformerne fører med sig. På et generelt samfundsdiagnostisk niveau dislokeres 

meningen således med det selvejende daginstitutionsområde i den forstand, at forskellige reformer rammer 

området over en relativ kort årrække og derfor skaber en del turbulens, men i særdeleshed en manglende 

entydighed i måden, de selvejende daginstitutioner kan identificere sig på. I samme bevægelse kan vi 

desuden iagttage, hvordan de styringsværktøjer, som NPM fører med sig, gør det vanskeligt for de 

selvejende institutioner at differentiere sig inden for de rammer, som kommunen definerer. I takt med at 

paletten for identifikation så at sige udvides med NPM og NPG, ser vi samtidig, hvordan råderummet for 

selvejende begrænses og hvordan lukkedøden samtidig gør det umuligt for de selvejende daginstitutioner at 

identificere sig med forestillingen om selvejeformen som herskende på daginstitutionsområdet. Vi skal i det 

følgende betragte de lokale begivenheder, der initieres af Københavns Kommune og som vi kan iagttage 

påvirker måden det selvejende daginstitutionsområde i Københavns Kommune tilskrives mening på.  

 



 Side 40 af 116 

3.1.2.1	  Fusioner	  i	  Københavns	  Kommune	  

Fra at have konstateret et fald i andelen af selvejende daginstitutioner på et generelt samfundsniveau vender 

vi nu blikket mod begivenheder, der har fundet sted i Københavns Kommune og som vi mener til dels kan 

forklare faldet i denne del af landet:  

 

”Går vi tilbage til 2005-2006 blev der (…) gennemført nogle dramatiske fusioner, hvor kommunen 

truede med at opsige de selvejende daginstitutioners driftsoverenskomster, med mindre institutionerne 

indenfor få dage accepterede de af kommunen foreslåede fusioner.” (MDI, 2012a, s. 8). 

 

Kravet om fusionering var fra kommunens side funderet i behovet for kapacitetstilpasninger: Antallet af 

institutionspladser skulle ned- eller opnormeres i de forskellige byområder, så antallet af pladser matchede 

antallet af børn, der havde brug for en institutionsplads (Børne- og Ungdomsudvalget, 2006a, 2006b). Men 

øvelsen lod sig ikke begrænse til en én-gangs-forestilling, og allerede året efter i 2007 var der således igen 

behov for tilpasninger på daginstitutionsområdet. Hvor den første tilpasningsøvelse primært bestod i at 

matche antallet af institutionspladser med antallet af børn, synes Strukturtilpasning på skole- og 

institutionsområderne, som strategien kom til at hedde, at vidne om et udvidet fokus på tilpasning af 

strukturerne i en bredere forstand:  

 

”Strategien [strukturtilpasning på skole- og institutionsområderne] søsættes dels til understøttelse af 

henholdsvis forvaltningens vision og mission5, af Faglighed for Alle6 og af de faglige ambitioner for 

området, dels som et led i genopretningen af forvaltningens økonomi.7” 

(Børne- og Ungdomsudvalget, 2007, s. 1). 

 

Og videre hed det om strategiens sigte i beslutningsoplægget til mødet i den Københavnske 

Borgerrepræsentation den 29. november 2007, at: 

 

”BUU [Børne- og Ungdomsudvalget] har imidlertid besluttet at gøre bæredygtighed – fagligt og 

økonomisk – til et strategisk tema. Kravene til skoler og institutioner skærpes i disse år, og behovet for 

at revurdere strukturen er en naturlig forlængelse heraf og minder i øvrigt meget om de tendenser, der 

ses i resten af landet. København har en struktur med relativt mange små enheder, som på den ene 

                                                        
5 Det er Københavns Kommunes vision at understøtte mangfoldighed og være toneangivende med hensyn til høj kvalitet, faglig udvikling og effektiv 
drift. Visionen udmøntes i Børne- og Ungdomsforvaltningen mission om at drive og udvikle dagtilbud, skoler, fritids-, special- og sundhedstilbud af 
høj kvalitet. Sammen med forældrene er det forvaltningens opgave at skabe rammerne for, at alle københavnske børn og unge kan få en god udvikling 
og uddannelse samt en sund opvækst, der kan danne grundlaget for trivsel og livsglæde i fællesskab med andre (Københavns Kommune, 2013).  
6 Faglighed for Alle var et treårigt udviklingsprogram på skole- og dagtilbudsområdet i Københavns Kommune bestående af mere en 40 konkrete 
udviklingsprojekter, der samlet set havde til formål at løfte den københavnske folkeskole og styrke kvaliteten i dagtilbuddene. Programmet strakte sig 
over årene 2007-2010 og var budgetteret til 300 mio. kr. (Københavns Kommune, 2006).  
7 Børne- og Ungdomsforvaltningen havde i årrækken 2004 til 2006 haft et overforbrug på ca. ½ mia. kr., hvilket førte til en økonomisk 
genopretningsstrategi (Larsen & Christensen, 2007; Weiss, 2006).  
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side kan få vanskeligt ved at håndtere fremtidens krav, og på den anden side relativt set er dyre at 

drive. Det er ambitionen at få mest mulig kvalitet for de midler Børne- og Ungdomsforvaltningen 

råder over, ligesom det er et mål at give børn og forældre de bedst mulige fysiske rammer i 

hverdagen.” (Borgerrepræsentationen, 2007a, s. 3). 

 

Vi ser her hvordan, begrebet om bæredygtighed kædes sammen med kravet om større enheder. Genkalder vi 

os for en stund argumentet for den nationale strukturreform, der reducerede landets 271 kommuner til 98, 

kan vi samtidig iagttage, hvordan forvaltningsenhedernes begrænsede størrelse på tilsvarende vis blev 

problematiseret: ”En stor del af de nuværende forvaltningsenheder er uhensigtsmæssigt små i forhold til den 

opgaveløsning, som lovgiverne i dag kræver.” (Indenrigs- og Sundhedsministeriet, 2005, s. 7). Forestillingen 

om bæredygtighed som et spørgsmål om størrelse går altså igen og fik for daginstitutionsområdet i 

Københavns Kommune den direkte konsekvens, at op imod 100 institutioner enten måtte lukke eller blev 

sammenlagt (Borgerrepræsentationen, 2007a). Og heller ikke denne gang gik de selvejende daginstitutioner 

fri, men blev på lige fod med de kommunale institutioner forpligtiget til at samarbejde med forvaltningen om 

at ”(…) udarbejde lokale handleplaner, som skal sikre realiseringen af den overordnede beslutning og 

forfølge de pædagogisk-faglige visioner, der ligger til grund for strukturreformen.” 

(Borgerrepræsentationen, 2007a, s. 3). 

 

Strukturreformen, som den københavnske strategi for området pudsigt nok også blev kendt under, blev ikke 

modtaget uden kritik blandt de selvejende daginstitutioner. Således kan vi blandt i høringssvarerne for 

eksempel læse, at bestyrelsen for den selvejende daginstitution Riiset i Brønshøj var: ”(…) chokerede over 

behandlingen af deres personale og leder.” (Borgerrepræsentationen, 2007b, s. 3). Bestyrelsen mente, at 

institutionens ledelse og personale tidligere havde fået lovning på, at sammenlægninger ikke ville komme på 

tale, og forfærdelsen bundede således i manglende medbestemmelse: ”Både ledere og personale føler sig 

afskåret fra at blive hørt og inddraget i den indledende fase.” (Borgerrepræsentationen, 2007b, s. 3). 

Ydermere var bestyrelsen chokeret over, at det var blevet bestyrelsen pålagt at møde op til informationsmøde 

i Nørrebrohallen om selvsamme emne, idet ”(…) kommunen ikke må forlange [noget sådan] af en selvejende 

institution.” (Borgerrepræsentationen, 2007b, s. 3). Vi ser her hvordan, bestyrelsen i den selvejende 

daginstitution Riiset har en klar holdning til, hvad kommunerne kan forlange af institutionen samt hvilke 

forventninger de har til samarbejdet med kommunen. Generelt går utilfredsheden dog igen i materialet. 

Processen beskyldes for at have været ekskluderende og har derfor efterladt de involverede aktører i stikken 

uden reel mulighed for at påvirke deres egen fremtid (Borgerrepræsentationen, 2007b). Ligeledes føres 

argumentet om, at tilpasningsøvelsen først og fremmest handler om økonomi – og i særdeleshed om 

genopretningen af forvaltningens økonomi, hvorfor de faglige ambitioner kun optræder som en slags tom 

salgstale (Borgerrepræsentationen, 2007b). Vi betragter i den forbindelse de selvejende daginstitutioners 
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respons som et forsøg på at kæmpe imod kommunens indtrængen på deres sfære: Bestyrelsen i den 

selvejende institution har det overordnede juridiske og økonomiske ansvar for driften og eftersigende netop 

derfor retten til at beslutte, hvordan institutionen bedst ledes fagligt og økonomisk, hvorfor det forventes, at 

kommunen som minimum hører selvejemiljøet til, hvordan fremtiden skal tage sig ud. Her bliver det med 

andre ord tydeligt, hvordan de selvejende daginstitutioner må kæmpe for opretholdelsen af deres sfære og 

ikke blot kan tage den for givet, hvilket i særdeleshed synes at rokke ved de selvejende institutioners 

selvforståelse. Denne rokken ved selvforståelsen ser vi som en dislokation i den forstand, at 

fusioneringstiltagene gør det umuligt for de selvejende daginstitutioner at identificere sig, som de har gjort 

det hidtil; nemlig som selvstændige enheder, som kommunen ikke bare kan ”hundse med”.  

 

3.1.2.2	  Indførelse	  af	  netværk	  i	  Københavns	  Kommune	  

I kølvandet på den københavnske strukturreform kan vi slutteligt iagttage, hvordan indførelsen af klynger, 

partnerskaber og netværk på daginstitutionsområdet i Københavns Kommune bliver endnu et skridt på vejen 

væk fra det, de selvejende daginstitutioner plejer at gøre. Den 5. maj 2010 blev det på Børne- og 

Ungdomsudvalgets møde besluttet at arbejde for realiseringen af en besparelse på 40 mio. kr. i 2011 ved 

etableringen af en ny klyngebaseret struktur på daginstitutionsområdet (Børne- og Ungdomsudvalget, 2010a, 

s. 1). Forventningen var blandt andet, at institutionerne kunne opnå administrative effektiviseringsfordele 

ved at indgå i større lokale fællesskaber (Børne- og Ungdomsudvalget, 2010b, s. 1), og vi kan således her 

endnu en gang iagttage, hvordan de nationale reformtendenser synes at smitte af på initiativerne i 

Københavns Kommune. Et af argumenterne for den nationale strukturreform var nemlig realiseringen af 

synergigevinster:  

 

”Synergigevinster betyder, at der ved en sammenlægning af to enheder kan opnås besparelser. 

Besparelsen opstår fordi den samme opgave ikke skal løses to steder (…) eller fordi der er besparelse 

at hente ved at købe større ind. Det kan – meget forenklet – sammenlignes med situationen, når et 

kærestepar flytter sammen og opnår besparelse ved kun at have et avisabonnement, en telefon og 

fælles forsikringer.” (Indenrigs- og Sundhedsministeriet, 2005, s. 10).  

 

Besparelsen i Københavns Kommune forventes at stige med årene og den nye institutionsstruktur skulle 

således resultere i en besparelse på 60 mio. kr. i 2012 og 80 mio. kr. i 2013: 

 

”Det vurderes, at det er hensigtsmæssigt at indhente en del af de nødvendige besparelser i Børne- og 

Ungdomsforvaltningen ved at justere institutionsstrukturen. Store enheder sikrer bl.a. bæredygtighed, 

både fagligt og økonomisk. Der er øget mulighed for fleksibilitet i driften, strategisk ledelse og 

effektivisering af de administrative opgaver.”  (Børne- og Ungdomsudvalget, 2010b, s. 2).  
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Grunden var hermed lagt til det videre arbejde med indførelsen af det, der for de selvejende daginstitutioner 

organiseret under MDI, kom til at hedde netværk. Det synes i den forbindelse vigtigt at tilføje, at en sådan ny 

institutionsstruktur ikke optræder som en mulighed, men derimod var et politisk krav. Med ”kniv for 

struben” blev de selvejende daginstitutioner og deres paraplyorganisationer inviteret til at komme med 

forslag til en ny struktur indenfor de rammer, som kommunen forinden havde defineret: 

 

“Der bliver på forhånd fastlagt bindende, skriftlige kriterier for målopfyldelse med 

paraplyorganisationerne eller evt. andre administratorer eller institutionerne selv og, hvor 

udgangspunktet er, at forvaltningen fremlægger forslag til ændret struktur, hvis ikke nogle af de andre 

parter fremlægger sådanne forslag.” (Børne- og Ungdomsudvalget, 2010b, s. 2).  

 

Således blev den enkelte institution stillet over for et ultimatum: Bidrag til effektueringen af den nye 

institutionsstruktur og få medindflydelse på, hvordan selvejemiljøet skal organiseres, eller afstå fra at hjælpe 

og I vil blive administrativt organiseret. Kravet om en ny institutionsstruktur ændrer så at sige det, de 

selvejende daginstitutioner plejer at gøre. Hvor den selvejende institution tidligere kunne identificere sig 

med formålet i institutionens egen formålsparagraf, må den selvejende institution nu i stedet se sig selv som 

en del af et netværk. Det afgørende spørgsmål bliver derfor også et andet og fokus flyttes således fra 

formålet med den enkelte institution til et fælles formål institutionerne imellem og altså spørgsmålet om, 

hvem man som institution minder mest om og derfor kan dele visioner og ambitioner med. Med indførelsen 

af netværk synes det således ikke længere muligt for den enkelte institution at identificere sig som 100% 

uafhængig af andre (selvejende) institutioner, hvorfor vi finder det rimeligt at kalde det kommunale krav om 

netværksdannelse for en hændelse, der har skabt forstyrrelser og dermed dislokeret meningen med det 

selvejende dagsinstitutionsområde. 

 

3.1.3	  Vurdering	  af	  dislokationens	  forløb	  og	  omfang	  	  

Vi har nu vist, hvordan en række begivenheder har gjort det problematisk for de selvejende daginstitutioner 

at gøre, som de plejer. I diskursteoretiske termer er den diskursive formation dislokeret i den forstand, at de 

kendte forhold rystes og dermed umuliggør imødekommelsen af en række forskellige krav. I sin analyse 

velfærdsstatens ideologisering peger Torfing i den forbindelse på følelsen af forfald som en uundgåelig 

konsekvens af dislokationen, idet den ”hos de partikulære identiteter skaber en fælles følelse af, at deres 

sociale status og politiske muligheder er truet.” (Torfing, 2000, s. 24). Overført til det selvejende 

daginstitutionsområde umuliggør dislokationen så at sige, at de selvejende institutioner kan identificere på 

den præcise måde, som de har gjort hidtil: De selvejende institutioner kan ikke længere tale om 

selvejemiljøet som dominerende på daginstitutionsområdet, ligesom kravet om en ny institutionsstruktur 

tvinger den selvejende institution til at se sig selv som en del af et netværk og dermed gør det vanskeligt for 
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den enkelte institution, udelukkende at identificere sig med eget formål. Andre institutioner trænger ind på 

den enkelte institutions sfære – ligesom kommunen gør det! Og kommunen stiller stadigt flere – og nye – 

krav til de selvejende institutioner. Den selvejende institution skal kunne dokumentere resultater og redegøre 

for effekterne af de aktiviteter, som de økonomiske midler bruges på. Kvalitet i børnepasningen kædes 

sammen økonomisk effektivitet og bæredygtighed som et spørgsmål om institutionens størrelse og efterlader 

de selvejende daginstitutioner i en konkurrence- men også krisesituation, hvor de må kæmpe for deres 

overlevelse i skarp konkurrence med de kommunale og private institutioner. Muligheden for at identificere 

sig med forestillingen om et selvejende daginstitutionsmiljø, der dominerer markedet og bidrager med noget 

særligt, der ikke nødvendigvis kan måles (på bundlinjen), mangler så at sige.  

 

I forlængelse heraf bliver det centrale spørgsmål i vores øjne spørgsmålet om, hvordan dislokationens forløb 

og omfang kan diagnosticeres. Vi har i det ovenstående beskrevet begivenhederne kronologisk – og med god 

grund, idet vi betragter dislokationen som en løbende proces. Vores påstand er med andre ord, at det er den 

samlede række af begivenheder, der i den sidste ende har gjort det umuligt for de selvejende institutioner at 

identificere sig på den præcise måde, som de har gjort hidtil. Vi skelner i det ovenstående mellem 

begivenheder, der har fundet sted på et generelt samfundsdiagnostisk niveau og begivenheder, der lokalt 

indenfor det selvejende daginstitutionsområde i Københavns Kommune har rystet den kendte og vante 

virkelighed. Vi finder det i den forbindelse relevant slutteligt at introducere endnu en begivenhed i rækken af 

mange; nemlig udgivelsen af rapporten Undersøgelse af selvejende daginstitutioners vilkår og 

rammebetingelser (Rambøll, 2011). I 2006 blev der mellem den daværende regering og Dansk Folkeparti 

indgået en aftale om at afsætte 600 mio. kr. til at forbedre kvaliteten i de danske dagtilbud (Social- og 

Integrationsministeriet, 2011). En del af denne aftale bestod i at gennemføre en undersøgelse af 

rammebetingelserne for netop de selvejende daginstitutioner med henblik på ”at sikre valgmulighederne og 

mangfoldigheden i dagtilbud.” (Finansministeriet, 2006, s. 47). Efter flere mislykkede forsøg fremlagde 

Rambøll på vegne af Socialministeriet undersøgelsesresultatet i april 2011 (DLO, 2011). Vi vil her driste os 

til at sige at, Rambølls undersøgelse manifesterer dislokationen på selvejeområdet: I undersøgelsen kædes de 

generelle tendenser således tydeligt sammen med de konkrete begivenheder på daginstitutionsområdet: 

 

”(…) udfordringen de seneste 10-20 år [har] i højere grad været relateret til effektivisering og 

professionalisering i den offentlige sektor (…) Konkret på dagtilbudsområdet har dette medført, at 

kommunerne dels har skullet implementere en række statslige tiltag gældende for alle daginstitutioner 

og dels selv har iværksat en række tiltag af styringsmæssige og organisatorisk karakter (…) 

Organisationsmæssig kan nævnes etablering af områdeledelse, sammenlægninger osv.”  

(Rambøll, 2011, s. 25). 
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Det bliver her vores påstand, at undersøgelsen samler trådene og for den første gang tydeligt og fuldt 

illustrerer krisens omfang og alvorlighed. Vi mener på den baggrund at kunne sige, at de selvejende 

institutioner har haft en tendens til at lukke øjnene for forandringerne – selv de, der på et nært niveau har 

krævet noget nyt og anderledes af institutionerne. Som vi så det i høringssvarene vedrørende 

strukturreformen, har de selvejende institutioner haft for vane at trække selvejekortet som en insisteren på, at 

kommunen ikke kunne forlange det samme af den selvejende institution som af kommunens egne. De 

selvejende institutioner er jo netop ikke kommunale og derfor må initiativerne og tendenserne i den 

offentlige sektor (mere generelt) først og fremmest tænkes at påvirke de kommunale institutioner, der – 

modsat de selvejende – ikke kan sige nej!  

 

I sin analyse af velfærdsstatens ideologisering advarer Torfing i den forbindelse mod at opfatte forandringer 

som noget, der nødvendigvis indebærer grundlæggende brud i diskursen (Torfing, 2000, s. 26). Som vi også 

mener at kunne iagttage i vores materiale, er der ifølge Torfing i stedet og som oftest tale om forandringer i 

form af forskydninger, multipliceringer, uddifferentieringer og lignende, der samlet set kan resultere i 

forandring. Overført til det selvejende daginstitutionsområde bliver vores påstand her, at Rambølls 

undersøgelse bliver det, der for alvor vække bekymring blandt de selvejende institutioner – og ikke mindst i 

deres paraplyorganisation. Hvor vi således kan spore en tendens til, at begivenhederne på det generelle 

niveau er gået hen over hovedet på de selvejende institutioner og at initiativerne på det lokale niveau derfor 

kan have virket spredte og usammenhængende, samler Rambøll trådene og demonstrerer, hvordan 

betingelserne for selveje løbende har ændret sig. Og med hensyn til muligheden for at identificere sig med 

forestillingen om et selvejende daginstitutionsmiljø, der bidrager med noget særligt, må undersøgelsens 

resultat siges at være særdeles nedslående: 

 

”(…) vi [kan] konstatere, at en væsentlig andel af forældre med børn i selvejende daginstitutioner ikke 

(…) var klar over, at deres børn rent faktisk gik i en selvejende daginstitution; de troede 

daginstitutionen var kommunal.” (Rambøll, 2011, s. 24).  

 

Vi kan på den baggrund tale om undersøgelsen som det, der åbner de selvejendes øjne for, at deres sociale 

status og politiske muligheder er i fare. Argumentet om at være forskellig fra de kommunale institutioner har 

været et af selvejeområdets bærende argumenter, når diskussionen faldt på områdets eksistensberettigelse – 

nu er den mulighed borte. Hvor ovenstående således har haft til hensigt at vise, hvordan en række afgørende 

begivenheder løbende har skabt forstyrrelser på det selvejende daginstitutionsområde og efterladt det 

selvejende daginstitutionsmiljø i krise og altså uden mulighed for at identificere sig med forestillingen om et 

selvejende daginstitutionsmiljø, der bidrager med noget særligt, vil vi i det følgende demonstrere, hvordan 

partnerskabet får den funktion at skulle udfylde det tomrum, som dislokationen efterlader. Det er med andre 
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ord vores tese, at italesættelsen af partnerskabet forsøges gjort til et svar på den dislokation og krise, som de 

selvejende daginstitutioner synes at befinde sig i. 

 

3.2	  ORDNINGSANALYSE	  

Ud af dislokationen vokser bevidstheden om nye muligheder, idet dislokationen har synliggjort kontingensen 

og altså muligheden for at identificere sig på flere forskellige måder og samtidig skabt forstyrrelser, der har 

gjort det umuligt at identificere sig som hidtil. Vi betragter i den forbindelse partnerskabsprojektet som en 

hegemonisk intervention, hvis sigte er at genoprette orden på det selvejende daginstitutionsområde og 

dermed tilbyde områdets partere en afgrænset og veldefineret måde at identificere sig på. Laclau 

understreger i den forbindelse, at selve muligheden for at opnå hegemoni er tilstedeværelsen af tomme 

udtryk (Laclau & Mouffe, 2002a, s. 143). Som redegjort for i strategien for vores analyse er det tomme 

udtryk diskursteoriens begreb for en partikularitet, der træder frem og som et slags tomt centrum kommer til 

at repræsentere helheden af de elementer, der indgår i diskursen. I det følgende vil vi behandle begrebet 

partnerskab som en tom betegner, der netop organiserer artikulationen af de meninger, principper og krav, 

som vi ser, bliver en del af diskursen om partnerskabet som en strategi for overlevelse. Laclau pointerer i den 

forbindelse, at den væren, som repræsenteres gennem det tomme udtryk grundlæggende er uopnåelig 

(Laclau & Mouffe, 2002a, s. 139). Den tomme betegner skjuler så at sige det faktum, at alt det, som 

diskursen udelukker, til hver en tid vil kunne forstyrre og udfordre diskursens entydighed. Det synes derfor 

også værd at nævne, at partnerskabsprojektet blot er ét forsøg på at ordne det diskursive felt – vi vil senere 

betragte de kampe, vi ser, der udspiller sig om måden flere bærende momenter8 tilskrives mening på.  

 

3.2.1	  Et	  samarbejde	  med	  plads	  til	  forskellighed	  	  

I relation til det selvejende daginstitutionsmiljø og det aktuelle projekt fødes partnerskabsbegrebet 

umiddelbart som en tom betegner, der kommer til at danne udgangspunkt for den hegemoniske interveneren.  

At betegnelsen til en start er tom, fremgår blandt andet af udtalelsen: 

 

”Jeg tror, at den [fantasien om partnerskabet] fødes af Rambøll. Det de siger er, at det her område 

[det selvejende daginstitutionsområde], det lukker ned. Men der er dog et scenarie, hvis det skal 

overleve og det handler om partnerskabet. Så definerer de i øvrigt ikke nærmere, hvad de forstår ved 

partnerskabet.” (Bilag 1, linje 58-64). 

 

 

                                                        
8 Vi henviser her læserens opmærksomhed til afsnit 2.2.2 i analysestrategien, hvor diskursteoriens skelnen mellem element og moment præciseres. 
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Hvor vi i det foregående afsnit så, hvordan Rambølls undersøgelse manifesterer dislokationen, demonstreres 

det nu i ovenstående citat, hvordan dislokationen samtidig er det, der gør det muligt at formulere et nyt 

politisk projekt. Rambølls undersøgelse synliggør med andre ord en struktur i opløsning, men tilbyder i 

samme bevægelse udgangspunktet for partnerskabsprojektet – og med det – muligheden for en ny struktur. 

Generalsekretæren er i den forbindelse ikke blind for de fordele, der kan være forbundet med brugen af en 

uklar terminologi og beskriver således partnerskabet som en god fantasi at drømme rundt om (Bilag 1, linje 

75), der giver projektet mulighed for løbende at flytte og udvikle sig (Bilag 1, linje 147-148). Projektets 

udviklingspotentiale synes med andre ord at bero på den mangelfulde definition og altså muligheden for 

løbende at definere partnerskabet anderledes. Begrebets uafgørbarhed understreger dets status som tom 

betegner, idet det forudsættes, at ækvivalenskæden til hver en tid må kunne strækkes ud til at omfatte stadigt 

flere elementer. Laclau og Mouffe peger i den forbindelse på, at jo længere ækvivalenskæden udvides, jo 

mindre konkret vil det noget, som diskursens forskellige elementer har til fælles, være (Laclau & Mouffe, 

2002a, s. 142). Som vi senere i dette kapitel vil konkludere, er partnerskabsbegrebets tomhed på én gang dets 

force, men samtidig dets akilleshæl, idet risikoen for, at noget eller nogen ikke kan identificere sig med 

partnerskabet, så at sige vokser i takt med, at ækvivalenskæden udvides.   

  

Uafgørbarheden er samtidig også en måde at tilskrive begrebet mening på; at begribe og indgå i netop dette 

partnerskabsprojekt betinger en accept af, at partnerskabet aldrig er tilendebragt og dets form aldrig 

fuldstændig fikseret: ”(…) partnerskaber er ikke én form, men nærmere en slags mind-set for en 

samarbejdsrelation” (Rambøll, 2011, s. 33). Vi ser her, hvordan partnerskabet gøres synonymt med 

forestillingen om et mind-set og altså hvordan forestillingen om en særlig måde at tænke samarbejde på 

bliver en del af ækvivalenskæden for partnerskab. Partnerskabet beskriver mere præcist et mind-set for 

samarbejde, hvor parterne ”bevidst forsøger at skabe fælles formål og incitamenter, baseret på gensidig 

tillid, respekt og loyalitet ud fra en grundlæggende præmis om ikke at være ens, men om at udnytte begge 

(alle) parters forskelligheder” (Rambøll, 2011, s. 33). I hvilken konkret form et sådant samarbejde skal finde 

sted synes altså uvedkommende, så længe parterne kan enes om at tænke partnerskabet som det, der 

muliggør, at ”forskellige parter kan bidrage til udviklingen af et område.” (Rambøll, 2011, s. 33). Vi skal 

senere identificere elementet udvikling som et moment i ækvivalenskæden for partnerskab og således her 

blot bemærke, at udvikling relaterer sig til forestillingen om partnerskabet som mind-set for samarbejde. 

 

At formen aldrig bliver fuldstændig, synes imidlertid ikke at have betydning for konstruktionen af 

partnerskabet som løsningen på de selvejende institutioners krise. Interessant er det i den forbindelse at 

bemærke, hvordan alternative løsningsmuligheder aldrig bliver udfordret: ”Det [partnerskabet] er løsningen. 

Det er den eneste positive løsning, for alt andet ender med død.” (Bilag 1, linje 81-82). Det alt andet 

generalsekretæren her henviser til er de øvrige fire hovedveje, som Rambøll i deres rapport peger på, at 
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daginstitutionsområdet kan bevæge sig ned af (Rambøll, 2011, Kapitel 3.6). Udgangspunktet er det samme 

for alle fem hovedveje – nemlig muligheden for at skabe variation og konkurrence på 

daginstitutionsområdet, således at borgeren frit kan vælge mellem forskellige pasningsmuligheder (Rambøll, 

2011, Kapitel 3.6). Vi vil på den baggrund føje kravene om variation og konkurrence til ækvivalenskæden 

for partnerskab og samtidig hæfte os ved, at vi i det ovenstående afsnit netop så, hvordan partnerskabet 

tilskrives mening som den samarbejdsrelation, der bedst tilgodeser de involveredes forskelligheder. 

Genkalder vi os for et øjeblik hændelserne, der har været med til at dislokere meningen med de selvejende 

daginstitutioner, synes der at ligge en dobbelthed i påstanden om partnerskabet som katalysator for 

forskellighed. Vi så, hvordan skærpede krav til særligt institutionernes økonomi har medført organisatoriske 

ændringer i form af netværksdannelse, og finder det i den forbindelse interessant at pege på, hvordan det 

succesfulde partnerskab i Rambølls optik først og fremmest bygger fælles fodslag på det organisatoriske 

niveau:  

 

“Set i forhold til dagtilbudsområdet vil denne hovedvej [partnerskabsvejen] indebære, at parterne i 

første omgang på organisatorisk niveau, sætter sig til forhandlingsbordet og tager en mere principiel 

drøftelse – ikke blot af de mest centrale problemstillinger, men også af de fremtidige 

udviklingsmålsætninger for dagtilbudsområdet og forsøger at definere mere fælles og langsigtede 

løsninger.” (Rambøll, 2011, s. 33). 

  

Rambøll udråber i samme åndedrag indførelsen af henholdsvis kommunale klynger og selvejende netværk 

som et succesfuldt eksempel på, hvordan det er lykkedes at nå til enighed i diskussionen om en fælles måde 

at organisere sig på (Rambøll, 2011, s. 33). Sat på spidsen tillader vi os på den baggrund at hævde, at 

partnerskabet, som den mulighedsmaskine der skaber rum for parternes indbyrdes forskelligheder, først og 

fremmest forudsætter en form for organisatorisk lighed: Først når parterne efterkommer kravet om en 

bestemt form for organisering, kan der være plads til forskelligheden. I projektbeskrivelsen forbindes 

netværkstanken således også med partnerskabsbegrebet (Bilag 2, s. 8) og vi kan iagttage, hvordan dannelsen 

af forpligtende netværk synes at blive medkonstruerende for partnerskabet som en strategi for overlevelse: 

 

”Netværksledelse er MDIs model for et alternativ til den klyngeledelsesmodel, som de fleste 

kommuner (inkl. København og Århus) benytter på det kommunale område (…) man beholder de 

selvstændige institutioner med egne ledere, men samarbejder i en tværgående struktur om de opgaver, 

man bliver enige om at løse på tværs af institutionerne (…) Derfor er det en stor glæde for os, at 

Københavns Kommune har godkendt modellen [forpligtende netværk] som den af de tre modeller, som 

ligger længst fra klyngemodellen, og som i højeste grad sikrer værdierne i de selvejende 

institutioner.” (Ørum, 2010).  
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Vi ser her, hvordan dannelsen af forpligtende netværk på én gang synes at honorere kommunens krav om 

større organisatoriske enheder, men samtidig beskrives som noget væsensforskelligt fra de kommunale 

klynger og derfor bliver en måde at bevare det særlige, der kendetegner den selvejende institution, på. På den 

baggrund føjer vi derfor både forestillingen om det forpligtende netværk, som en måde at skabe rum for 

friheden til at være forskellig på, til ækvivalenskæden for partnerskab. Og samtidig identificerer vi 

kommunens krav om effektivisering og organisatorisk lighed som betydningsbærende momenter for 

konstruktionen af partnerskabet som strategi for overlevelse. Ækvivalenskæden kommer på den baggrund til 

at rumme de følgende momenter:  

 

 

3.2.2	  Civilsamfundet	  som	  garant	  for	  kvalitet	  	  

Med partnerskabet skabes således en ny alliance mellem krav, der ikke umiddelbart har ladet sig forene 

tidligere. Friheden til at beslutte, hvordan børnepasningen bedst varetages indenfor de rammer, som 

kommunen opstiller, tilfalder den selvejende institution. Rambøll peger som nævnt i den forbindelse på, at 

hele 63 % af de adspurgte dagtilbudschefer finder det problematisk at indpasse de selvejende daginstitutioner 

i den kommunale organisering og at netop indførelsen af centraliserede ledelsesmodeller er en væsentlig 

kilde til konflikt mellem kommunerne og de selvejende institutioner (Rambøll, 2011, s. 9). I partnerskabets 

navn bliver det muligt at indgå i forpligtende netværk af en vis størrelse, der eftersigende og modsat de 

kommunale klynger sikrer den enkelte institutions råderum (Ørum, 2010). Et råderum, der i 

projektbeskrivelsen kobles direkte sammen med de selvejende institutioners særligt stærke forankring i 

civilsamfundet: 
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”For det selvejende daginstitutionsmiljø handler det derfor både om at kunne dokumentere sig 

bæredygtigt på de gængse bæredygtighedskriterier indenfor økonomi, faglighed og ledelse, men også 

at synliggøre det frivillige arbejde, som selvejeinstitutioner formår at skabe hos forældrene m.fl.” 

(Bilag 2, s. 6). 

 

Vi ser her, hvordan kommunens forestilling om bæredygtige institutioner udvides til også at omfatte måden, 

hvorpå de selvejende institutioner formår at få hr. og fru Danmark til at bidrage til velfærden i deres fritid. 

Som vi også konkluderede det i kølvandet på dislokationen er den gængse bæredygtige institution en 

institution, der kan dokumentere resultater og redegøre for effekterne af de aktiviteter, som de økonomiske 

midler bruges på. Ledelsesdisciplinen handler med andre ord om evnen til at forvalte institutionens økonomi 

på den bedst mulige måde, så børn og forældre får mest mulig kvalitet for pengene og vi kan således 

identificere bæredygtighed som et selvstændigt moment i ækvivalenskæden for partnerskabet.9 Men idet 

bæredygtighedskriterierne; økonomi, faglighed og ledelse sættes i relation til civilsamfundet, kan vi 

imidlertid også iagttage, hvordan den kvalitativt bedste institutionsplads bliver den, hvor barnet lærer at 

forstå sig selv som en del af noget større: ”Barnet i daginstitutionen skal møde en dannelse, der handler om 

at forstå sig som både ansvarlig og forpligtet overfor fællesskabet” (Bilag 3, s. 1). Vi skal senere uddybe 

argumentet om civilsamfundets relation til kvaliteten yderligere og således her blot bemærke, at det frivillige 

engagement bliver medkonstruerende for den gode institutionsplads, idet barnet i den selvejende 

daginstitution med egne øjne erfarer, at mor og far hjælper og tager ansvaret for fællesskabet på sig. Vi kan 

således iagttage, hvordan den selvejende institution forsøges italesat som vugge for morgendagens aktive 

medborgere, idet generalsekretæren forudsætter, at ”når de her børn [børnene, der har set mor og far yde en 

frivillig indsats ude i institutionerne] vokser op, så vil de gøre det samme med deres børn.” (Bilag 4, linje 

122-123). Generalsekretæren konkluderer på den baggrund, at et samfunds sammenhængskraft bedst kan 

måles på graden af den omsorgsfuldhed, dets borgere drager for hinanden og vi kan i den forbindelse 

iagttage, hvordan partnerskabet tilskrives mening som den samarbejdsplatform, der skal styrke 

sammenhængskraften i Danmark på den lange bane. I projektbeskrivelsen kan vi således også se, at den 

frivillige indsats kædes sammen med det politiske Danmarks ønske om at udvikle og ultimativt opretholde 

det danske velfærdssamfund (Bilag 2, s. 6). Den frivillige indsats bliver med andre ord en måde at bidrage til 

løsningen af de økonomiske udfordringer, som den offentlige sektor står overfor og vi tillader os at 

medregne civilsamfundet som velfærdssamfundets redning i ækvivalenskæden for partnerskab.  

                                                        
9 Bæredygtighed associeres normalt med en bæredygtighed i forhold til klima- og miljøhensyn. Noget er altså bæredygtigt, hvis det ikke skader 
klimaet eller miljøet. Som eksempel kan nævnes energi, hvor vindmøller og solceller italesættes som bæredygtige energiformer. Således kunne man 
her argumentere for, at begrebet bæredygtighed i diskursteoretiske termer er en flydende betegner. Begrebet den flydende betegner bygger på 
Saussures oprindelige pointe om, at forholdet mellem betegner og det betegnede (udtryk og indhold) er vilkårligt. Meningens flydende karakter er 
således et ontologisk vilkår for diskursanalysen (Hansen, 2005, s. 181). I henhold til vores analyse kan vi i den forbindelse iagttage, hvordan 
meningen med begrebet bæredygtighed tilsyneladende forsøges ændret – og altså hvordan begrebet flyder mellem flere forskellige diskurser, der hver 
især forsøger at tilskrive og fiksere dets mening på én bestemt måde: Fra at have fortalt historien om grøn omstilling til gavn for miljøet, kædes 
begrebet i en partnerskabsdiskurs nu i stedet sammen med momenterne økonomi, faglighed og ledelse og meningen bliver derfor også en anden.  
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Vender vi for en kort bemærkning tilbage til generalsekretærens dom: ”(…) alt andet ender med død” (Bilag 

1, linje 81-82) bliver det nu tydeligt, hvordan de alternative hovedveje til partnerskabsvejen synes umulige at 

følge for de selvejende daginstitutioner. Som et nyt politisk projekt vokser partnerskabsprojektet ud af 

dislokationen, der billedligt talt har revet tæppet væk under det selvejende daginstitutionsmiljø. Overlevelse 

handler i den forbindelse ikke om, hvorvidt den enkelte institution undgår at skulle lukke. Overlevelsen 

kobles i stedet og i partnerskabets navn sammen med muligheden for at bevare de selvejende institutioners 

særlige værdigrundlag. Kravet om at være institution på en særlig måde, hvor fællesskabstanken forpligter 

den enkelte i et samfund, hvor man hjælper hinanden, synes derfor at være i modstrid med Rambølls forslag 

om kommunalisering, idet børnepasningen ifølge generalsekretæren hverken kan eller må reduceres til en 

vare, som vi blot betaler for over skattebilletten og som kommunen derefter er forpligtet til at levere (Bilag 4, 

linje 112-126). På samme måde er forslaget om en form for etableringsret for de selvejende institutioner 

lignende den aftale, de private institutioner har med kommunerne, heller ikke forenelig med tanken om et 

forpligtende fællesskab, da generalsekretæren insisterer på, at man ikke kan tvinge sig til en sund 

samarbejdsrelation (Bilag 4, linje 97-100). Den form for død, Bill frygter ved at vælge en alternativ vej og 

således lade de selvejende institutioner enten kommunaliseres eller privatiseres, bliver med andre ord den 

værdibårne institutions død – og hvis man skal tro generalsekretæren, også det forpligtende fællesskabs 

endeligt. Lad os her kort indskyde, at denne måde at dele verden i to på, og altså stille muligheden for 

overlevelse op imod døden, med diskursteoretiske termer kan betegnes som antagonistisk. Denne 

antagonisme vender vi tilbage til i afsnit 5.1, som vi har valgt at kalde for Krigens nødvendighed. Nu tilbage 

på sporet for at samle op på afsnittet og de momenter, vi gennem afsnittet har peget på: 
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3.2.3	  En	  ny	  ledelsesmodel	  under	  udvikling	  	  

Som en strategi for overlevelse gøres partnerskabet altså synonymt med kvalitet i børnepasningen og som vi 

så, udvides kravet om kvalitet med forestillingen om det forpligtende fællesskab, idet det forudsættes, at den 

frivillige indsats højner tilfredsheden blandt ledere, pædagoger og forældre: ”(…) daginstitutionens måde at 

skabe forældreengagement på, er en central værdi, som gør, at både ledere, pædagoger og forældre 

foretrækker en selvejeform i stedet for en kommunal” (Bilag 2, s. 6). Vi kan således iagttage, hvordan det 

bliver institutionens opgave at mobilisere og involvere civilsamfundet i fællesskabet omkring institutionen 

og desuden dokumentere indsatsen, idet civilsamfundsengagementet gøres til et selvstændigt målepunkt i de 

kvalitetsmålinger, som første gang gennemførtes som en del af partnerskabsprojektet i maj 2012 (MDI, 

2012a, s. 36). Interessant er det i den forbindelse at bemærke, at projektet til en start alene handlede om at 

udvikle måden de selvejende institutioner ledes på: ”Det [projektet] startede med at være en ledelsesmodel, 

fordi vi skulle sætte nogle netværk og vi skulle udvikle en ny ledelsesmodel. Så udviklede det sig til, at det 

også blev til et partnerskab” (Bilag 1, linje 100-101). Partnerskabsbegrebet introduceres således først efter, 

at projektet har modtaget finanslovsbevillingen i november 2010, hvilket måske kan forklare det – i vores 

øjne – lidt ensidige fokus på dannelsen netværk i projektets målbeskrivelse:  

 

”Projektets mål er at styrke og udvikle forpligtende bæredygtige netværk blandt selvejende 

daginstitutioner (…) Dette ved at udvikle ledernes kompetencer (…) Og som et supplement hertil at 

udvikle kvalitetsmålinger, der gør lederne og institutionerne i stand til at reflektere over egen praksis 

(…)” (Bilag 2, s. 26). 

 

Vi ser her, hvordan kvalitetsmålingerne sammen med opkvalificeringen af institutionslederne optræder som 

de udviklingstiltag, der skal sikre, at den selvejende institution som del af et netværk ikke kun er økonomisk 

bæredygtig, men samtidig – og i det mindste – er på højde med de kommunale og private institutioner i 

spørgsmålet om faglig og ledelsesmæssig bæredygtighed (Bilag 2, s. 11). Udviklingen af en ny model for, 

hvordan de selvejende institutioner bedst ledes fremadrettet, er med andre ord et centralt element af 

partnerskabsprojektet og vi føjer derfor ledelsesmodellen og dens styringsværktøjer til ækvivalenskæden for 

partnerskab. Generalsekretæren pointerer i den forbindelse, at partnerskabstanken tilfører projektet en særlig 

ånd, der gør sådanne hårde udviklingstiltag mindre farlige set fra institutionernes synsvinkel: 

 

”Den ånd, der gennemsyrer, at vi kan sætte de der netværk og vi kan gøre de her ting [gennemføre 

kvalitetsmålinger og efteruddanne institutionslederne], det handler om partnerskabstanken. Det er 

noget med et fælles mind-set. Vi udvikler noget sammen. Det er et løfte om et løfte.”  

(Bilag 1, linje 276-278). 
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Med reference til Niels Åkerstrøm Andersens definition af partnerskabelse føjer generalsekretæren netop her 

kravene til den selvejende institutions bæredygtighed sammen med forestillingen om partnerskabet som et 

løfte om senere at indgå løfter. Andersens argument er kort fortalt, at forudsætningerne for de mere klassiske 

kontraktformer skrider i det hyperkomplekse samfund10 og at partnerskabet bliver svaret på denne 

udfordring; nemlig udfordringen om gensidige forpligtelser under forhold, hvor betingelserne for et løfte 

hele tiden ændrer sig og hvor forpligtelsen genstand ikke på forhånd kan bestemmes klart, ligesom de 

aktører, der skal bære forpligtelsen skabes og udpeges han ad vejen (Andersen, 2006, s. 15–16). 

Partnerskabet tilskrives således mening ved at være forskelligt fra den klassiske kontrakt, som i dag regulerer 

samarbejdsrelationen mellem kommunen og den selvejende institution i form af driftsoverenskomsten (Bilag 

2, s. 14). Partnerskabet bliver i stedet en ny form for kontraktliggørelse: En kontrakt om kontraktudvikling, 

der ifølge generalsekretæren overflødiggør den traditionelle kontrakt: 

 

”Vi er på en rejse sammen – vi ved ikke, hvor den ender. Og vi kan pludselig stoppe, hvis vi har lyst – 

vi har jo ikke nogen kontrakt på noget som helst, med nogen som helst. Vi kan stoppe, hvis vi har lyst. 

Men der er ingen, der stopper – alle føler sig totalt committed. Ingen har følt sig så committed før på 

et samarbejde på trods af, at vi ikke har noget papir sammen.” (Bilag 1, linje 288-295).  

 

Vi ser her, hvordan ækvivalenskæden for partnerskabsbegrebet endnu en gang udvides: Partnerskabet skal 

som politisk projekt holde sammen på fortællingen om ny netværksbaseret ledelsesmodel og drømmen om 

en radikal anderledes samarbejdsrelation byggende på princippet om konstant udvikling. Generalsekretæren 

påpeger i den forbindelse, at der er forskel på kravet om at indgå i netværk, modtage undervisning samt 

gennemføre kvalitetsmålinger og muligheden for at bidrage til udviklingen af daginstitutionsområdet: ”Den 

[ledelsesmodellen] består af nogle ret hårde ting, som vi skal igennem. Her er der altså ikke noget med, at vi 

udvikler” (Bilag 1, linje 286-287). Men netop fordi elementerne føjes sammen og gøres ækvivalente, 

tilskrives de forskellige elementer mening på ny: I relation til talen om udvikling tones kravene om 

netværksdannelse, efteruddannelse og gennemførelsen kvalitetsmålinger anderledes og bliver ifølge 

generalsekretæren lettere for de selvejende institutioner at acceptere og bakke op om: 

 

”(…) vi tager det [netværksdannelsen, efteruddannelsen og gennemførelsen kvalitetsmålinger] 

alvorligt, men det får også noget leg over sig. Det [partnerskabet] producerer sådan en legende ånd 

inde i projektet, som – når man er institution og skal fusionere, man skal arbejde med sin rolle og sin 

identitet og sådan noget – så bliver det ikke helt så farligt” (Bilag 1, linje 310-312). 

                                                        
10 Det hyperkomplekse samfund er en sociologisk tese eller diagnostik af informationssamfundet som et samfund, der i langt højere grad end tidligere 
er præget af kompleksitet. Tesen er oprindeligt formuleret af professor ved Aalborg Universitet Lars Qvortrup (2000) i bogen Det hyperkomplekse 
samfund, og blandt andet inspireret af den tyske sociolog Niklas Luhmann.  
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På tilsvarende vis kan vi iagttage, hvordan eksisterende samarbejdsrelationer påvirkes, mens nye opstår 

omkring arbejdet med at udvikle et nyt ledelsesværkstøj – udsigten til at kunne udvikle og præge måden, 

daginstitutionerne fremadrettet skal ledes på, tiltrækker ifølge generalsekretæren samarbejdspartnere, som 

tidligere har bekriget selvejemiljøet: ”Vi [Menighedernes daginstitutioner og Landsforeningen for 

Socialpædagoger] er faktisk normalt i en kæmpe kampzone, fordi de bare vil nedlægge selveje. Men 

partnerskabsrummet sætter vores samtale helt anderledes – nu bliver vi nysgerrige på hinanden. Kan vi 

udvikle nogle ting sammen?” (Bilag 1, linje 122-124). Vi ser med andre ord, hvordan partnerskabet gøres 

synonymt med skabelsen af et fælles formål; nemlig udvikling og vi kan derfor identificere udvikling som et 

selvstændigt moment i ækvivalenskæden for partnerskab. Med en tydelig skelen til Andersens arbejde og 

tanker om partnerskabelse bliver partnerskabet en måde at beskrive udviklingsprocessen på og vi tillader os 

derfor også at medregne terminologien om den fælles rejse og løftet om senere at ville love hinanden noget 

til konstruktionen. Generalsekretæren understreger i den forbindelse, at partnerskabet ikke på forhånd lader 

sig afgrænse til et bestemt organisatorisk niveau: ”Jeg tænker, at det [partnerskabsforståelsen] er noget, der 

gennemsyrer det hele og at det, der gennemsyrer det hele, kan vi genfinde rigtig mange steder (…)” (Bilag 1, 

linje 409-411). Vender vi afslutningsvist tilbage til det indledende argument om partnerskabet som et mind-

set mere end en bestemt form, kan vi således slutteligt iagttage, hvordan partnerskabet konstrueres som 

partnerskaber og vi slutter derfor, hvor vi startede – nemlig med konklusionen; at i takt med at projektet 

udvikler sig, må ækvivalenskæden kunne strækkes ud til at omfatte stadigt flere elementer. 

 

Endnu en gang vil vi samle op på afsnittet ved at illustrere de fundne momenter:  
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3.2.4	  Opsamling	  og	  vurdering	  af	  partnerskabskonstruktionen	  	  

Vi har i det ovenstående behandlet partnerskabsprojektet som en hegemonisk intervention i den forstand, at 

projektet forsøger at skabe en ny måde at tale om og forstå de selvejende daginstitutioner på. Med 

diskursteoretiske termer kan man altså tale om projektet som et forsøg på at definere institutionernes 

virkelighed på ny (Laclau & Mouffe, 2001, s. 176). En sådan ny konstruktion af virkeligheden sker ifølge 

Laclau og Mouffe gennem artikulation, hvorved relationen mellem diskursens forskellige elementer 

etableres (Laclau & Mouffe, 2002a, s. 52). Undervejs har vi således kunne iagttage, hvordan forskellige 

meninger, principper og krav, der ikke umiddelbart har (haft) noget nødvendigt forhold til hinanden er blevet 

artikuleret og placeret i en bestemt relation til hinanden. Diskursteoriens pointe er i den forbindelse, at 

elementernes betydning modificeres i relationen til hinanden – de forsøges gjort ækvivalente, hvorved de 

reduceres til momenter i en ækvivalenskæde (Laclau & Mouffe, 2002a, s. 52). På den baggrund har vi 

undersøgt, hvordan diskursen om partnerskabet som strategi for overlevelse etablerer en bestemt relation 

mellem de følgende momenter:  
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Som det fremgår af figuren, konstrueres partnerskabsdiskursen omkring den tomme betegner; partnerskab. 

Diskursanalysen arbejder ifølge Hansen med den grundtanke, at desto større dislokation, der kendetegner 

situationen, desto bredere må det projekt, der søger at reartikulere det, være og desto mere tom må også den 

tomme betegner være (Hansen, 2005, s. 182). Som diskursens forankringspunkt kan vi på den baggrund 

konkludere, at partnerskabsbegrebet skal repræsentere alt fra et bestemt samfunds- og menneskesyn til kravet 

om en bestemt organisationsform men også forestillingen om, hvordan man indretter et tværsektorielt 

samarbejde omkring innovation på. Det er naturligvis vigtigt at understrege, at den grafiske opstilling 

herover er valgt for overskuelighedens skyld. Alle diskursens momenter relaterer sig således til hinanden.  

 

Med det i mente hæfter vi os ved, at projektet til en start blev italesat som et netværksprojekt: Som vi netop 

har konkluderet, synes projektet særdeles bredt. Forestillingen om at lære barnet, at det er en del af et større 

fællesskab, som det må tage (med)ansvar for har ikke umiddelbart noget til fælles med den måde et 

innovationssamarbejde skal organiseres på eller måden, den enkelte institutionsleder forvalter institutionens 

økonomi på. Derfor må udtrykket, som får til opgave at repræsentere hele meningen, også være særdeles 

tomt – eller i det mindste kunne tømmes for konkret indhold, hvilket begrebet forpligtende netværk i vores 

øjne ikke kan. Som vi så, peger generalsekretæren i den forbindelse selv på, er der stor forskel på kravet om 

at indgå i netværk og muligheden for at bidrage til udviklingen af daginstitutionsområdet. Som 

forankringspunktet i diskussionen om, hvordan de selvejende daginstitutioner skal organisere sig, ligger 

meningen med de forpligtende netværk således forholdsvis fast: Det er en måde at opnå de administrative 

effektiviseringsgevinster på, som kommunen sukker efter og det er derfor ikke til forhandling, om den 

enkelte institution kan slippe for at deltage og forpligte sig. Netværksdannelsen er et krav og det er derfor 

også vores vurdering, at netværksbegrebet som tomt udtryk ville få særdeles svært ved at repræsentere 

tankerne om en form for udvikling, der ikke på forhånd kræver noget bestemt af nogen bestemt. Men ved i 

stedet at sætte netværksbegrebet i relation til sådanne tanker om udvikling og lade partnerskabsbegrebet 

repræsentere både og, synes det muligt at tale om netværksdannelsen som et nødvendigt skridt på vejen til at 

udvikle daginstitutionsområdet på en sådan måde, at der (igen) bliver plads til at være forskellig (fra 

kommunens institutioner). Konklusionen må derfor være, at dislokationen har forårsaget forstyrrelser af en 

sådan størrelse, at netværksbegrebet ikke var et tomt nok til at repræsentere den bredde, den hegemoniske 

intervention nødvendigvis må have for at kunne definere institutionernes virkelighed på ny.  

 

Vi skal i forlængelse heraf dvæle ved momentet mind-set, der i vores øjne og i relationen til de øvrige 

momenter understreger en afgørende pointe ved partnerskabet – nemlig den, at partnerskabet ikke kan sættes 

på formel og at ækvivalenskæden derfor til hver en tid må kunne udvides til at omfatte stadig flere 
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momenter. Som tidligere nævnt, betragter vi uafgørbarheden som både partnerskabets styrke og dets 

akilleshæl og vi skal nu uddybe argumentet: Ækvivalenskæden giver os en ide om, hvad partnerskabet er for 

en størrelse og jo mere kæden udvides desto bedre en forståelse skulle man umiddelbart synes, at vi kunne 

opnå af begrebet. Men faktisk er det stik modsatte tilfældet, for jo længere ækvivalenskæden udvides, jo 

mindre konkret vil det noget, som diskursens forskellige elementer har til fælles, være. Med det i mente 

tillader vi os at så tvivl om partnerskabets potentiale som en måde at genoprette orden på det selvejende 

daginstitutionsområde på. Partnerskabet synes allerede nu at skulle favne mange forskellige meninger, 

principper og krav og forudsættes det samtidig, at meningen med partnerskabet til en hver tid må kunne 

udvides, kan det blive særdeles svært at opretholde en fælles og præcis forståelse af, hvad partnerskabet og 

ikke mindst dets parter hver især skal bidrage med. Sagt på en anden måde; hvis partnerskab skal være alt, så 

er det i den sidste ende intet og derfor taler Laclau også om, at meningen udvandes i takt med at den udvides 

(Laclau, 1996).  

 

Fraværet af et præcis indhold og altså det præcise bud på, hvordan krisen løses, kan dog også ses som 

partnerskabets styrke, idet det netop tillader alt fra kravet om effektivisering og princippet om 

dokumentation af medarbejder- og forældretilfredsheden til forestillingen om den værdibårne institution som 

vugge for morgendagens aktive medborgere til at konstituere sig som en del af partnerskabet. Laclau 

pointerer i den forbindelse, at den væren, som repræsenteres gennem det tomme udtryk grundlæggende er 

uopnåelig (Laclau & Mouffe, 2002a, s. 139). Den tomme betegner skjuler så at sige det faktum, at alt det, 

som diskursen udelukker, til hver en tid vil kunne forstyrre og udfordre diskursens entydighed. Skal projektet 

således lykkes med at hegemonisere måden, der tænkes og tales om de selvejende daginstitutioner på, må det 

i det mindste forsøge at foregribe en sådan modstand. Analysen har i den forbindelse vist, hvordan kravene 

om netværksdannelse, efteruddannelse og gennemførelsen kvalitetsmålinger tones anderledes i relation til 

momentet udvikling. Kravene bliver ifølge generalsekretæren lettere for de selvejende institutioner at 

acceptere og bakke op om, og vi vil derfor vove den påstand, at projektets bredde vanskeliggør modstand. 

Som et netværksprojekt behøvede institutionerne kun at opponere mod netværksdannelsen som en måde at 

afgive suverænitet på. Men i relationen til ækvivalenskædens øvrige momenter og som en del af 

partnerskabsprojektet, må de af institutionerne, der til stadighed er imod netværksdannelsen, nu også 

opponere mod netværkene som en måde at skabe rum til forskellighed på. Nøjagtig som vi konkluderede, at 

det kan være svært at identificere sig med det meget brede billede af virkeligheden, kan det på tilsvarende vis 

være vanskeligt at være imod noget, man ikke præcist ved, hvad er. Den hegemoniske interventions succes 

synes på den baggrund at afhænge af en balancegang mellem artikulationen af for få og for mange elementer. 

Hvorvidt projektets parter kan identificere sig med de positioner, som konstruktionen af partnerskabet som 

strategi for overlevelse stiller til rådighed, skal vi senere diskutere. I det følgende skal vi først udlede de 

konkrete tilbud om identifikation.   
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3.3	  ÉT	  TILBUD	  OM	  IDENTIFIKATION	  	  

Diskursteorien skelner som nævnt mellem, hvordan subjektet positioneres inden for en diskursiv struktur og 

hvordan det handler. Med udgangspunkt i denne skelnen, skal vi i det følgende begrænse os til en 

undersøgelse af de subjekt positioner, som partnerskabskonstruktionen stiller til rådighed for henholdsvis 

den selvejende daginstitution, Københavns Kommune og MDI. Formålet med afsnittet bliver på den 

baggrund at samle op på det foregående analyseafsnit, hvor vi iagttog partnerskabsprojektet som en 

hegemonisk intervention i den forstand, at projektet sigter mod at genoprette orden på det selvejende 

daginstitutionsområde og dermed tilbyde områdets partere en afgrænset måde at identificere sig på. Vi 

interesserer os med andre ord ikke for, hvorvidt projektets parter vælger at acceptere det præcise tilbud om 

identifikation – men blot for, hvordan tilbuddet tager sig ud. Som nævnt i analysestrategien konstitueres 

subjektets identitet efter samme princip som diskursen; nemlig gennem ækvivalenskæder, hvor elementer 

sorteres til (eller fra) og kædes sammen på en bestemt måde, der fortæller noget om, hvordan man er, og 

hvordan man ikke er. Udgangspunktet for dette afsnit er således partnerskabets ækvivalenskæde som den er 

forsøgt sammenfattet i figuren på side 56.  

 

3.3.1	  Den	  selvejende	  institutions	  identitet	  

Et centralt moment i ækvivalenskæden for partnerskab er netværk. Som vi så det i afsnit 3.1.2.2 er netværk 

udfaldet af en strukturændring på det københavnske daginstitutionsområde og optræder på den baggrund 

som et krav. Det er således ikke til forhandling, hvorvidt den enkelte institution kan slippe for at deltage og 

forpligte sig – institutionen skal forpligte sig i det omfang, som institutionerne i det pågældende netværk i 

fællesskab finder frem til. Suveræniteten til fuldstændig selvbestemmelse inden for de kommunale og 

lovgivningsmæssige retningslinjer frafalder således den enkelte institution, da forpligtigelsens karakter kan 

’komme i vejen’. Skulle en institution ønske modsat, må konsekvensen nødvendigvis blive, at institutionen 

må forlade det forpligtende netværk og dermed det fællesskab, der er blevet skabt institutionerne imellem. 

Grunden hertil er netop, at momentet netværk relaterer sig til forestillingen om det forpligtende fællesskab, 

hvorfor positionen som suveræn bliver mindre relevant end den, hvor institutionen er del af et fællesskab.  

 

Som en del af fællesskabet tilbydes institutionen en position, hvor selvejemiljøet rent organisatorisk 

sidestilles med det kommunale. I relation til momentet bæredygtighed kan den selvejende institution qua 

netværket blandt andet efterkomme præcis de samme krav til institutionens størrelse og dermed økonomi, 

som kommunens egne klynger lever op til. Ligesom netværksstrukturen tilsvarende forenkler kontakten 

mellem netværket og kommunen, idet netværkskoordinatoren ligesom klyngelederen repræsenterer 

fællesskabet. Ledelsesopgaven ændrer således også karakter og institutionen tilbydes på den baggrund en 
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position som bæredygtig i den forstand, at institutionerne kan dele de administrative opgaver imellem sig og 

desuden har mulighed for at tage ved lære af hinanden. 

 

Ligheden mellem de kommunale og selvejende institutioner er imidlertid ikke fuldstændig – men netop kun 

organisatorisk, da netværksstrukturen samtidig formuleres som et alternativ til de kommunale klynger. I 

relation til momenterne civilsamfund og den værdibårne institution bliver det relevant at tale om pladsen til 

at være forskellig som noget positivt. Forskelligheden skal garantere, at forældrene reelt har valget mellem 

en kommunal institution og en institution, som kan ”noget andet”. Men pladsen til at være forskellig fra de 

kommunale institutioner forpligter også den selvejende institutioner på et bestemt alternativ: Hvis de 

selvejende institutioner skal skille sig ud, må de være dygtige til at mobilisere og involvere lokalsamfundet. 

Beslutningen om, hvorvidt det overhovedet er værdifuldt at bede forældre og andre lokale aktører om hjælp 

er således ikke en beslutning, den selvejende institution selv kan træffe afgørelse om. Det er afgjort, at 

civilsamfundsengagementet fortæller noget om kvaliteten af det tilbud, som de selvejende institutioner stiller 

til rådighed for forældre og børn, og institutionen må derfor også kunne måle og dokumentere, at 

engagementet er til stede og institutionen drager nytte af det. I relation til netop kvalitet positioneres den 

selvejende institution altså som et alternativ til den kommunale institution, da børnene i den selvejende 

institution modsat børnene i den kommunale vil opleve og tage ved lære af den frivillige indsats.  

 

Det relationelle forhold mellem kvaliteten og civilsamfundet fortæller desuden noget om institutionens 

ansvar overfor samfundet. Institutionen har ansvaret for at lære børnene, at de skal bidrage til fællesskabet, 

så det fælles velfærdssamfund også i fremtiden kan løbe rundt. Rationalet er med andre ord, at den frivillige 

indsats skal bidrage til at løse de økonomiske udfordringer, som den offentlige sektor står overfor og det er 

derfor op til de selvejende institutioner at opdrage fremtidens aktive medborgere. Vi kan på den baggrund 

iagttage, at den selvejende institution positioneres som samfundsansvarlig på to fronter: Først og fremmest 

fordi den lever op til kommunens krav om effektive og økonomisk bæredygtige institutioner, og således både 

anerkender og bidrager til løsningen af den økonomiske udfordring, som kommunen står overfor. Og dernæst 

fordi institutionen lærer børnene de rette værdier, der på den lange bane skal sikre sammenhængskræften i 

Danmark. 
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De følgende momenter:  
 

 

Fortæller os på den baggrund, at:  

• Den selvejende institution er en del af et netværksbaseret fællesskab og derfor mindre suveræn  

• Som del af netværket er den selvejende institution imidlertid et ligeværdigt alternativ til de 

kommunale institutioner, der er organiseret i klynger  

• Den selvejende institution bidrager derfor med ”noget andet” end de kommunale institutioner og 

giver dermed forældrene en reel mulighed for at vælge mellem to forskellige pasningstilbud   

• Den selvejende er samtidig ansvarlig og bæredygtig i den forstand, at institutionen anerkender 

nødvendigheden af netværksdannelsen og på den måde bidrager til løsningen af kommunens 

økonomiske udfordringer  

• Og endelig er den selvejende institution ansvarlig over for det danske velfærdsamfund, da den evner 

at mobilisere og involvere lokalsamfundet i institutionens daglige arbejde og på den måde lærer 

børnene, at det er vigtigt at bidrage til fællesskabet.  
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3.3.2	  Københavns	  Kommunes	  identitet	  

Som vi netop har set det, positionerer partnerskabsprojektet den selvejende daginstitution som ansvarlig i 

den forstand, at institutionen anerkender nødvendigheden af netværksdannelsen. Denne form for accept 

fortæller os samtidig noget om den position, som projektet stiller til rådighed for Københavns Kommune. I 

relation til momentet effektiviseringskrav positioneres kommunen efter vores mening som en succes forstået 

på den måde, at kommunen er lykkedes med at løse udfordringen: Hvordan får vi mest mulig kvalitet for de 

(begrænsede) midler, som Børne- og Ungdomsforvaltningen råder over? Partnerskabsprojektet tilbyder med 

andre ord Københavns Kommune den magtfulde position som det organ, der kan træffe en faglig og 

kompetent vurdering af, hvordan morgendagens udfordringer tager sig ud og hvordan de bedst bør løses – en 

position, som vi langt senere skal se, at Københavns Kommunen ikke umiddelbart er villig til at dele med 

andre.    

 

At institutionen accepterer de ændrede organiseringsforhold kræver omvendt også noget af kommunen. I og 

med at den selvejende institution indgår i et netværk og således rent organisatorisk sidestilles med den 

kommunale institution i klyngen, stilles kommunen samtidig i en position, hvor denne må acceptere, at 

institutionerne ikke kan eller må behandles forskelligt. Vi har tidligere nævnt, hvordan de selvejende 

institutioner i den kommunalt ansattes øjne er vanskelige at indpasse og arbejde sammen med. Det 

relationelle forhold mellem netværket og den organisatoriske lighed tvinger imidlertid kommunens ansatte til 

at give slip på denne tanke, idet netværkene jo netop honorerer kommunens krav om større organisatoriske 

enheder, ligesom netværksstrukturen som nævnt forenkler kontakten mellem kommunen og den enkelte 

institution. Kommunen positioneres derfor som selvejemiljøets ligeværdige samarbejdspartner, der ikke som 

tidligere har et ondt øje til de vanskelige selvejende daginstitutioner.  

 

Positionen som selvejemiljøets ligeværdige samarbejdspartner gør det altså umuligt at behandle de 

selvejende og kommunale institutioner forskelligt – men dermed ikke sagt, at der ikke er forskel på de to 

institutionsformer. Forskellen knytter som nævnt an til momentet civilsamfund og kommunen positioneres i 

den forbindelse som de selvejende institutioners elev forstået på den måde, at de selvejende daginstitutioner 

kan noget, som kommunens egne institutioner ikke evner. De selvejende daginstitutioner har en særlig 

forankring i lokalsamfundene og leverer derfor institutionspladser af høj kvalitet. Kvaliteten er netop en 

anden i de selvejende daginstitutioner, fordi børnene med egne øjne erfarer, at blandt andet mor og far 

hjælper og tager ansvaret for fællesskabet på sig. Skal kommunen således kunne gøre sig forhåbninger om, at 

de kommunale institutioner kan tilbyde et tilsvarende højt kvalitetsniveau, må kommunen rette blikket mod 

læren; de selvejende daginstitutioner. Partnerskabsprojektet positionerer dermed også kommunen som 

interesseret i at tage ved lære. Grunden hertil skal efter vores mening findes i måden, civilsamfundet kædes 

sammen med momentet velfærdssamfundets redning på. I ly af partnerskabet kædes den frivillige indsats 
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sammen med det politiske ønske om at udvikle og ultimativt opretholde det danske velfærdssamfund og 

kommunen må derfor acceptere, at de bedste løsninger findes i fællesskab med dem, der evner at styrke den 

frivillige indsats – nemlig de selvejende daginstitutioner. Vi skal senere se, hvordan det bliver vigtigt for 

kommunen at leve op til de politiske ambitioner, og således her blot bemærke, at partnerskabsprojektet 

positionerer kommunen som ude af stand til at efterkomme politikernes ønsker på egen hånd.   

 

De følgende momenter:  

 

Fortæller os på den baggrund, at:  

• Kommunen er magtfuld i den forstand, at den kan foretage en faglig og kompetent vurdering af, 

hvordan morgendagens udfordringer tager sig ud og hvordan de bedst bør løses 

• Kommunen er imidlertid også de selvejende daginstitutioners ligeværdige samarbejdspartner, idet  

kommunalt ansatte accepterer, at de selvejende og kommunale institutioner ikke kan eller må 

behandles forskelligt 

• Og endelig er kommunen selvejemiljøets elev, forstået på den måde, at de selvejende 

daginstitutioner kan noget, som kommunens egne institutioner ikke evner og kommunen derfor må 

tage ved lære af de selvejende institutioner, hvis kvaliteten skal løftes og også velfærdssamfundet 

opretholdes.  
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3.3.3	  MDIs	  identitet	  

Som vi netop har set det, positionerer partnerskabsprojektet kommunen som de selvejende daginstitutioners 

elev. Det forudsættes med andre ord, at de selvejende daginstitutioner har noget at lære kommunen – og ikke 

mindst, at institutionen selv er dette læringspotentiale bevidst. MDI tildeles i den forbindelse en afgørende 

rolle – en rolle, som MDI efter vores mening konstruerer til sig selv; nemlig rollen som projektets 

initiativtager. Vores udgangspunkt er som nævnt, at projektet sigter mod at genoprette orden på det 

selvejende daginstitutionsområde og dermed tilbyde områdets partere en afgrænset måde at identificere sig 

på. Som projektets initiativtager har MDI magten til at definere præcis hvordan, hvilke elementer der kædes 

sammen, og altså magten til at definere, hvordan projektets øvrige parter skal tænke og tale om sig selv. Det 

er efter vores mening en meget anderledes position end den, MDI tidligere har haft som institutionens højre 

hånd i tvivlsspørgsmål omkring løn og regnskab. En sådan supportfunktion er ikke unødvendig, men 

supportens karakter har så at sige ændret sig: MDIs position begrænser sig ikke til at hjælpe institutionerne, 

hvis de er i tvivl om, hvordan de skal optræde som kommunens lærermester. MDI giver først og fremmest 

svaret på, hvorfor de selvejende institutioner er læren, mens kommunen er eleven. Det er med andre ord 

MDIs værk, at lærer-elev-forholdet overhovedet italesættes som en del af de selvejende institutioners strategi 

for overlevelse.  

 

Det relationelle forhold mellem ledelsesmodellen og den uddannelse, som den selvejende 

daginstitutionsleder skal gennemføre, fortæller os i den forbindelse mere om, hvordan MDI gør 

institutionerne bevidste om, at de besidder en viden og evner, som kommunen kan tage ved lære af. Det 

bliver derfor også MDIs opgave at tone uddannelsen på en bestemt måde, så de selvejende institutionsledere 

ved, at det er i spørgsmålet om civilsamfundet, at selvejende daginstitutionsmiljø skiller sig ud fra det 

kommunale.  MDIs positioneres med andre ord som det organ, der både må angive retningen for de 

selvejende daginstitutioner og beslutte indholdet af den uddannelse, som de skal forfølge en sådan 

målsætning med. Det bliver således vores påstand, at MDI i partnerskabets navn forsøger at fratage 

kommunen retten til at beslutte, hvad der skal ske på i hvert fald det selvejende daginstitutionsområde. Vi 

skal i den forbindelse senere se, hvordan MDI ifølge kontorchefen i Københavns Kommunes 

Kapacitetsstyring positionerer sig som kommunens ligestillede sparringspart og på den måde opnår 

legitimitet. MDI tildeler sig selv ansvaret for, at de selvejende daginstitutioner skiller sig ud, hvilket 

eftersigende er en nødvendighed, hvis det selvejende daginstitutionsområde skal kunne udfordre måden, 

opgaven løses på i kommunalt regi og dermed tilbyde kommunen en platform for udvikling. Uden MDI som 

drivkraft ville de selvejende daginstitutioner svare til de kommunale og udvikling ville være umulig.  
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De følgende momenter:  

 

Fortæller os på den baggrund, at:  

• MDI er magtfuld i den forstand, at paraplyorganisationen som projektets initiativtager har magten til 

at definere, hvordan projektets øvrige parter skal tænke og tale om sig selv 

• MDI har derfor både ansvaret for at angive den retning, som det selvejende daginstitutionsmiljø skal 

bevæge sig i. Og ansvaret for at stille de nødvendige værktøjer i form af eksempelvis uddannelse til 

rådighed for institutionen  

• Og endelig er MDI selve drivkraften bag områdets fortsatte udvikling og derfor en uundværlig 

sparringspart for kommunen.  

 

Vi har i det ovenstående forsøgt at præcisere det tilbud om identifikation, som partnerskabsprojektet stiller til 

rådighed for henholdsvis den selvejende daginstitution, Københavns Kommune og MDI. Det oplagte næste 

skridt ville i den forbindelse sandsynligvis være, at undersøge hvorvidt projektets partere så vælger at 

acceptere et sådan tilbud om identifikation eller ej. Vi arbejder imidlertid ud fra tesen om, at før der kan være 

tale om tilslutning til partnerskabsprojektet og altså konkret handling, må der først være enighed om 

partnerskabsprojektets ”indhold”. Vi skal derfor i stedet vende os mod de kampe, vi kan iagttage, der 

udspiller sig om måden partnerskabets bærende momenter tilskrives mening på.  
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KAPITEL	  4:	  KONFLIKTANALYSE	  

Det er nu tid til at tage hul på specialets andet analysekapitel, der som nævnt har til formål at besvare 

arbejdsspørgsmålet: Hvilke kampe udspiller sig om konstruktionens bærende momenter? Med spørgsmålet 

forudsætter vi, at konstruktionen af partnerskabet som strategi for overlevelse blot er ét forsøg på at fiksere 

meningen med det selvejende daginstitutionsområde. Den form for identitet, som områdets parter gennem 

beslutningen kan vælge at engagere sig i, er med andre ord til forhandling og det er sådanne forhandlingsspil, 

vi gør til genstand for specialets andet analysekapitel. Som redegjort for i specialets analysestrategi, 

forudsætter identifikation tilslutning til måden partnerskabet tilskrives mening på og altså også en accept af 

partnerskabets ”indhold”. Specialets første analyse har i den forbindelse netop vist os, at partnerskabet favner 

særdeles bredt, hvorfor vi i forsøget på at operationalisere et sådant indhold i det følgende inddeler og 

grupperer ækvivalenskædens momenter således:  
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Med udgangspunkt i figuren forudsætter vi med andre ord, at partnerskabet er begrundet i en bestemt 

opfattelse af begreberne udvikling, kvalitet, bæredygtighed og netværk. Velvidende at sådanne begreber ikke 

nødvendigvis betydningstilskrives på den samme måde, som MDI gør det, konstruerer vi i det følgende 

begreberne som knudepunkter og foretager fire selvstændige analyser af, hvordan feltets parter kæmper om 

at fiksere meningen med begreberne. Det er naturligvis vigtigt at understrege, at den hierarkiske opdeling 

udelukkende er et analysestrategisk greb, hvorfor alle partnerskabsdiskursens momenter stadig relaterer sig 

til hinanden. Det betyder eksempelvis, at vi i det følgende tillader os at inddrage elementet civilsamfund i en 

diskussion af måden udvikling tilskrives mening på, selvom dette moment optræder under kvalitet i figuren.  

 

Med konfliktanalysen stræber vi altså efter at synliggøre, men også karakterisere kampene om mening. 

Måden vi gør det på er med udgangspunkt i diskursteoriens begreb for konflikt; antagonismen. 

Antagonismen opstår som nævnt, når forskellige sociale identiteter gensidigt blokerer og dermed forhindrer 

hinanden. Forskellige sociale identiteter behøver imidlertid ikke at forhindre hinanden, hvorfor vi i det 

følgende vil demonstrere, hvordan konflikten kan iagttages og karakteriseres med udgangspunkt i både 

ækvivalenslogikken og differenslogikken. Arbejdsspørgsmålet kan derfor også formuleres til et spørgsmål 

om, hvorvidt den aktuelle kamp er en kamp, hvor verden kløves i to og artikuleringsforsøgene derfor 

forhindrer hinanden. Eller om der i stedet er tale om en kamp, hvor ækvivalenskæden for det respektive 

knudepunkt udvides og den antagonistiske grænse derfor svækkes og efterlader plads til at være uenig. Vi 

lægger ud med at betragte kampen om måden, knudepunktets netværk tilskrives mening på.  

 

4.1	  KAMPEN	  OM	  NETVÆRK	  

Som vi konkluderede det i afsnit 3.2.4 er meningen med de forpligtende netværk blandt andet at opnå de 

administrative effektiviseringsgevinster, som kommunen sukker efter. Det er derfor heller ikke til 

forhandling, om den enkelte institution kan slippe for at deltage og forpligte sig. Områdelederen henleder i 

den forbindelse vores opmærksomhed på, at tanken om et netværk for ledere ikke er ny: ”(…) vi har jo altid 

haft det, vi kalder ledernetværk (…) der kunne man læsse lidt af som leder.” (Bilag 9, linje 447-450). 

Fortidens netværk kan dog på ingen måde sammenlignes med de, der er kommet til. Der er nemlig ikke 

længere tale om en ”hyggekaffeklub, som det måske var før i tiden.” (Bilag 9, linje 449). Nu kommer man 

eftersigende meget dybere ned i praksis. En praksis, der for områdelederen handler om at bringe forskellige 

faglige profiler sammen og således på tværs af institutionerne dele viden men også ressourcer. Der er derfor 

også tale om en form for praksis, der er langt mere vidtrækkende med hensyn til måden ”man er inde over 

hinandens institutioner” på (Bilag 9, linje 447-448). Områdelederen bemærker i den forbindelse, at det langt 

fra er utænkeligt, at man når derhen, hvor de selvejende daginstitutioner tør have en fælles leder for 

netværket. (Bilag 9, linje 429-430). 



 Side 69 af 116 

Udviklingen hen imod en klyngelignende model, hvor én leder har ledelsesansvaret for flere institutioner, 

beror dog på forudsætningen om, at man lader samarbejdet vokse op fra bunden og giver institutionerne 

muligheden for at øve sig på samarbejdet. Udviser kommunen med andre ord tålmodighed, vil de selvejende 

daginstitutioner ifølge områdelederen udvide samarbejdet og selv ”putte mere og mere på.” (Bilag 9, linje 

431). Valget mellem klynge- eller netværksmodellen synes med andre ord mindre vigtigt for områdelederen, 

hvilket umiddelbart er i modstrid med måden, MDI tilskriver netværket mening på. I afsnit 3.2.1 så vi i den 

forbindelse hvordan, netværk blev tilskrevet mening ved netop at være den model, som eftersigende ligger 

længst fra klyngemodellen. Denne grænse ignorerer områdelederen imidlertid og bemærker således: ”(…) 

her handler det bare om, at tale med dem [de selvejende daginstitutioner] om, hvad der giver god mening. I 

stedet for at forsøge at presse dem til at vælge en eller anden model.” (Bilag 9, linje 431-432). Konflikten 

kan på den baggrund illustreres således:  

 

Figuren viser hvordan, de to måder at tilskrive netværk mening på umiddelbart forhindrer hinanden: Netværk 

kan ikke både være den model, der forener de selvstændige, værdibårne institutioner i et samarbejde, hvor 

der er plads til at være forskellig, netop fordi man ikke er tvunget til at organisere sig i klynger, som det er 

blevet pålagt de kommunale institutioner. Og samtidig være lig den kommunale klyngemodel i spørgsmålet 

om større, mere effektive organisatoriske enheder. 

 

Det ville således være oplagt at karakterisere konflikten som antagonistisk i den forstand, at netværket ikke 

både kan være et forstadie til klyngen og samtidig være væsensforskellig fra klyngen. Vores pointe er 

imidlertid en anden: Områdelederen udvider rigtig nok ækvivalenskæden for netværk med momentet god 
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mening og slører dermed grænsen mellem de to modeller. Men den gode mening forhindrer ikke MDI at 

konstruere netværket som noget andet end klyngen – nærmest tværtimod, for netværksmodellen italesættes 

jo netop som den af de tre modeller, der giver bedst mening for selvejemiljøet, da den i relation til friheden, 

selvstændigheden og råderummet bliver en måde at bevare det særlige, der kendetegner den selvejende 

institution, på. Vi kan på den baggrund iagttage, at enigheden desuden gør sig gældende i spørgsmålet om 

forpligtigelsens karakter. Således understreger direktøren, at de selvejende institutioner må erkende, at ”det 

altså ikke [er] en fribillet man har trukket” (Bilag 7, linje 97-98). Det kræver med andre ord noget af 

institutionen at være en del af et netværk. Netværkene er forpligtigende og der må ifølge områdelederen 

arbejdes seriøst og professionelt (Bilag 9, linje 457). Direktøren går så vidt som til at kæde forpligtigelsen 

sammen med muligheden for at udelukke de institutioner, der enten ikke måtte tage forpligtigelsen alvorligt, 

eller som måtte ville noget helt andet end det, som institutionerne internt i netværket er blevet enige om 

(Bilag 7, linje 527-531). Vi ser således hvordan, både direktøren og områdelederen benytter en 

ækvivalenslogik i den forstand, at der etableres en tydelig grænse mellem det at være i netværk og det, der 

falder udenfor netværket og derfor mest af alt minder om fortidens kaffeklub:  

 

4.1.1	  Forpligtigelsens	  karakter	  som	  et	  spørgsmål	  om	  kontrakten	  	  

Vender vi blikket mod Københavns Kommunes Kapacitetsstyring er kontorchefen her umiddelbart enig i 

denne grænsedragning, idet hun bemærker, at netværkssamarbejdet nødvendigvis må være både bindende og 

forpligtende. (Bilag 5, linje 134). Hun kæder i den forbindelse forpligtigelsen sammen med kontrakten – og 

her ophører enigheden: Som bevis på institutionernes gode intentioner, må hver enkelt institution i det 

pågældende netværk underskrive en netværksaftale11, som derpå skal godkendes og underskrives af 

kommunen (Bilag 10, s. 4ff). Vi ser her en tydelig genindførelse af den klassiske kontrakt, hvilket i 

allerhøjeste grad konflikter med måden partnerskabet blev tilskrevet mening på i afsnit 3.2.3. Her iagttog vi, 

                                                        
11 Netværksaftalen er et kontraktlignende dokument, der er udarbejdet af Københavns Kommune og skal, når de selvejende daginstitutioner indgår i 
netværk, underskrives af samtlige institutioner i netværket samt af kommunen som bevis på, at aftalen er vurderet og godkendt (Bilag 10) 
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at partnerskabet fik mening ved netop at være forskelligt fra den klassiske kontrakt. Kontrakten blev gjort 

overflødig, fordi projektets parter udviste et tilstrækkelig stort engagement og kontrollen derfor var 

unødvendig. Vi skal senere undersøge det konfliktfyldte mellem dialogen og kontrollen og således her blot 

bemærke, at netværksaftalen på ny indsætter et kontraktlignende forhold mellem institutionerne i netværket 

og Københavns Kommune. Engagementet er ikke i sig selv længere nok – det må kunne dokumenteres med 

en underskrift på netværksaftalen. Kontrakten er med andre ord det moment, der for kommunen fortæller 

noget om forpligtigelsen karakter, og konflikten kan på den baggrund karakteriseres som antagonistisk, idet 

de to meningstilskrivelser gensidigt forhindrer hinanden.  

 

 

Konflikten begrænser sig ikke kun til måden henholdsvis Københavns Kommune og MDI tilskriver 

samarbejdet mening på. Også netværkskoordinatoren artikulerer kontrakten og gør den til et moment i 

ækvivalenskæden for netværk. Hun indgik tidligere i et netværk med 12 andre institutioner, men måtte 

sande, at denne konstellation ikke virkede, hvorfor hun og to andre institutionsledere nu har fundet sammen. 

Tidligere havde de 13 institutioner en kontrakt, men ”(…) den sagde jo egentlig ikke rigtig noget, og den 

forpligtede egentlig ikke vildt meget.” (Bilag 6, linje 394-395). Som vi så, at det var tilfældet for 

kontorchefen, bliver kontrakten det, der i netværkskoordinatorens øjne udtrykker forpligtigelsen. 

Netværkskoordinatoren kæder imidlertid ikke kontrakten sammen med kommunens mulighed for kontrollere 

samarbejdets karakter. Det væsentlige er således ikke kontraktuelle forhold til kommunen, men derimod 

institutionernes indbyrdes forpligtigelse. De tre institutioner har derfor også sat en coach til at pille den 

føromtalte kontrakt fra hinanden for derpå at sammensætte den på ny, så den svarer til det samarbejde, der 

skal være mellem de tre institutioner (Bilag 6, linje 393). Således bliver det kontraktens opgave at fortælle 

noget om den samarbejdsrelation, der skal skabes mellem institutionerne i netværket og det er, efter 

netværkskoordinatorens udsagn, ”pissenødvendigt” at have en kontrakt (Bilag 6, linje 421).  
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4.1.2	  Et	  relevant	  samarbejde	  	  

Kampen om kontrakten toner imidlertid væk, når vi ser, hvordan institutionslederen indfører et 

relevanskriterium i stedet for det forpligtende element i ækvivalenskæden for netværk. For ham er ideen om 

et netværk mellem ledere heller ikke ny: ”Det er jo ikke sådan noget helt nyt, det har bare været ’ikke så 

forpligtende’. Det har bare været, hvor man ligesom kommer og deler erfaringer og drikker noget kaffe.” 

(Bilag 8, linje 137-138). Ligesom han tydeligvis deler områdelederens opfattelse af, at kaffeklubben er 

fortid: ”Forskellen er, at [netværkene] er forpligtende nu (…)” (Bilag 8, linje 144-145). Institutionslederen 

er således bevidst om, at der artikuleres et forpligtende element i forbindelse med det at være institution i et 

netværk, men fuldender dog sætningen med at sige: ”altså, det er i hvert fald det, Københavns Kommune 

gerne vil have, at det er” (Bilag 8 linje 144-145). Institutionslederen kan med andre ord iagttage, at 

forpligtigelsen er altafgørende for kommunens måde at tilskrive netværket mening på, men dermed ikke sagt, 

at det fortæller noget om, hvordan han skal deltage:  

 

”Jeg har en måde at bruge [netværket] på (…) jeg skal ikke gå ind i det, der hedder et ’forpligtende 

arbejde’. Jeg kan godt trække mig sådan lidt tilbage (…) jeg [kan] godt sige nej tak (…) Det behøver 

jeg ikke. (…) Men jeg vil gerne være med i netværket for at have et samarbejde med institutionerne.” 

(Bilag 8, linje 90-95). 

 

Vi ser her hvordan, institutionslederen lægger afstand til forpligtigelsen: Han behøver ikke at deltage i det 

forpligtende samarbejde – han kan nemlig godt sige nej tak. Denne afstandstagen betyder imidlertid ikke, at 

han har tænkt sig helt at undgå samarbejdet. Han ønsker at have et samarbejde med de andre institutioner i 

netværket, men påtænker kun at deltage i det omfang han selv finder relevant:  

 

”(…) jeg føler stadig at jeg kan deltage i netværket. Men mindre forpligtende (…) Men jeg vil ligesom 

bedre kunne trække mig tilbage og sige: ’Det er jo nogle af de udfordringer, I har [de andre i 

netværket], men det er ikke noget, jeg skal sige ja til, fordi det behøver jeg ikke!’ (…) Der vil jeg 

hellere bruge tiden på noget andet.” (Bilag 8, linje 576-581). 

 

Paradokset mellem på den ene side at ville fraskrive sig forpligtigelsen samtidig med, at man fortsat ønsker 

at deltage i samarbejdet, overkommes efter vores mening netop på grund af momentet relevans. Vi kan på 

den baggrund iagttage, at relevanskriteriet kædes sammen med arbejdsopgavens karakter: Vurderer 

institutionslederen, at emnet, der tages op og samarbejdes om i netværket, er relevant for den situation, han 

selv befinder sig i, deltager han gerne. Er der modsat tale om en problemstilling, som institutionslederen ikke 

mener, er relevant for ham, kan han vælge at ”bruge tiden på noget andet”. Spørgsmålet om 

institutionslederens deltagelse beror altså overordnet på en relevansafklaring og meningen med 
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netværkssamarbejdet bliver derfor en anden: I relation til relevansen bliver der tale om en form for 

forpligtende samarbejde i det omfang institutionslederen vurderer, at tiden er godt givet ud og samarbejdet 

derfor er udbytterigt. Vi skal senere se, hvordan momentet tid desuden får afgørende betydning for måden, 

institutionslederen tilskriver kvalitet mening på.  

 

Her skal vi i stedet kort dvæle ved den præmis, som institutionslederen taler ud fra: Institutionen, som 

institutionslederen er leder af, er i øjeblikket ved at blive privatiseret. Det er en længere proces, der ifølge 

institutionslederen har stået på siden årsskiftet 2011-2012. (Bilag 8, linje 55).  Institutionslederen har således 

fra partnerskabsprojektets allertidligste fase vidst, at institutionen ikke ville vedblive med at være selvejende. 

Og vi finder det derfor nærliggende at spørge til, om institutionslederens artikulering af momentet relevans 

overhovedet er væsentlig i den forstand, at netværksmodellen er udviklet med det selvejende 

daginstitutionsmiljø for øje.12 Svaret på dette spørgsmål er efter vores mening ganske enkelt: Ja, det er 

væsentligt. For institutionslederen vil gerne vedblive med at være i et netværk, men i og med at institutionen 

bliver privat, kan institutionslederen undgå kommunens påbud om at organisere sig på en bestemt måde og 

således i stedet vælge det forpligtigende netværksarbejde til og fra. Netværksdefinitionen må således kunne 

rumme både den selvejende og private institutionsform, hvilket efter vores mening konflikter med måden, 

både kontorchefen og generalsekretæren tilskriver netværket mening på – nemlig som et forpligtende 

samarbejde mellem de selvejende daginstitutioner. Når institutionslederen i stedet udvider ækvivalenskæden 

for netværk og tilskriver netværket mening i relation til både den selvejende og private institutionsform, 

flyttes grænsen for, hvem der kan deltage i netværkssamarbejdet og meningen med netværket bliver på den 

baggrund end anden: Fra at have været en del af strategien for, hvordan de selvejende daginstitutioner skulle 

differentiere sig fra de øvrige daginstitutionstilbud og dermed overleve. Til et samarbejde på tværs af 

forskellige institutionsformer, hvor kun den selvejende daginstitution er forpligtet på samarbejdet, mens den 

private part kan deltage efter forgodtbefindende.  

 

Vi kan på den baggrund desuden iagttage en forskel i måden, henholdsvis institutionslederen og 

netværkskoordinatoren toner uddannelsens betydning i relation til det samarbejde, der skal foregår mellem 

institutionerne i netværket. For netværkskoordinatoren udgør uddannelsen det praktiske fundament for 

samarbejdet. Således bemærker netværkskoordinatoren, at det er et problem, hvis ikke alle i netværket har 

fulgt undervisningen:  

 

 

                                                        
12 Netværksmodellen var som nævnt i afsnit 3.1.2.2 en af de tre modeller, som Københavns Kommune tilbød de selvejende daginstitutioner at 
organisere sig efter, da strukturændringerne på daginstitutionsområdet trådte i kraft i 2011 (Bilag 10). Samtidig har vi i afsnit 3.2.1 set, hvordan 
netværksmodellen bliver MDIs svar på, hvordan de selvejende daginstitutioner må organisere sig for at overleve (Ørum, 2010). 
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”I 2012, starter vi diplomuddannelse i netværksledelse. Det er kun tre [ud af de i alt 13 

institutionsledere i det oprindelige netværk], der går på den. Det er ikke smart, vel - når der er ni 

tilbage i netværket. ’Jaaa’ siger de andre ’I kan så komme tilbage og give os noget referat fra det der 

kursus, I går på’. Nej, det kan vi så ikke. For vi arbejder faktisk på en uddannelse, hvor vi prøver at 

finde ud af hvordan (…) vi kan lave nogle samarbejdsrelationer (…)”. (Bilag 6, linje 61-64). 

 

Vi ser her hvordan, uddannelsen bliver et nødvendigt fundament for den succesfulde samarbejdsrelation. Der 

er ikke tale om teoretiske pointer, som kan videreformidles til de øvrige ledere i netværket. Det er derimod 

en bestemt måde at arbejde med institutionernes selvforståelse på, hvilket efter vores mening i allerhøjeste 

grad harmonerer med pointen om, at uddannelsesforløbet er MDIs mulighed for at tone den måde, 

institutionerne tænker og taler om sig selv på (jævnfør afsnit 3.3.3). Denne forståelse står imidlertid i skarp 

kontrast til måden, institutionslederen tilskriver uddannelsen mening på. Han bemærker således, at lederne i 

fællesskab på uddannelsen har udarbejdet nogle teoretiske pejlemærker for, hvordan samarbejdet kunne se 

ud. Pejlemærkerne er netop teoretiske, fordi de ”ikke [er] noget vi sådan decideret arbejder efter.” (Bilag 8, 

linje 74-75). Konflikten kan illustreres således: 

 

Og på den baggrund karakteriseres som antagonistisk netop fordi, uddannelsen ikke på samme tid kan 

udgøre selve fundamentet for netværkssamarbejdet og samtidig ikke have betydning for måden, lederne i det 

daglige samarbejder på.  
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4.1.3	  Delkonklusion	  

I kølvandet på diskursanalysen konkluderede vi, at meningen med netværk ligger nogenlunde fast. 

Konfliktanalysen har i den forbindelse vist os, at der, til trods for enigheden om samarbejdets seriøsitet, til 

stadighed foregår en kamp om at fastsætte meningen med netværk. Vi kan således konkludere, at parterne er 

uenige om relationen mellem forpligtigelsen og kontrakten. Kontorchefen kæder institutionernes gode 

intentioner om at ville forpligte sig sammen med underskriften på en netværksaftale. Heroverfor placerer 

både generalsekretæren og netværkskoordinatoren sig. Generalsekretæren benytter en ækvivalenslogik, idet 

kontrakten i partnerskabsprojektet netop konstrueres som det stik modsatte af den samarbejdsrelation, der 

eftersigende er nødvendig for at komme krigen mellem kommunen og selvejemiljøet til livs. Mens 

netværkskoordinatoren beholder kontraktelementet, men dog afviser, at kontrakten kan fortælle noget om 

forholdet mellem netværket og kommunen. Det bliver i stedet kontraktens opgave at fortælle noget om den 

samarbejdsrelation, der skal skabes internt mellem institutionerne i netværket.  

 

Med hensyn til spørgsmålet om institutionernes indbyrdes samarbejde har analysen videre vist os, at der 

foregår en kamp om elementet uddannelse. I relation til institutionsledernes selvforståelse udgør uddannelsen 

ifølge netværkskoordinatoren selve fundamentet for netværkssamarbejdet, mens institutionslederen i stedet 

kæder uddannelsen sammen med det relevanskriterium, han tilskriver netværket mening i forhold til. 

Grænsen for, hvem der kan deltage på hvilke betingelser udfordres på den baggrund af institutionslederen, 

der netop udvider ækvivalenskæden for netværk med momentet relevans og således modificerer meningen 

med samarbejdet: I relation til relevansen bliver der således tale om en form for forpligtende samarbejde i 

det omfang institutionslederen vurderer, at tiden er godt givet ud og samarbejdet derfor er udbytterigt. 

 

4.2	  KAMPEN	  OM	  BÆREDYGTIGHED	  	  

Fra at have beskæftiget os med netværk, bevæger vi os nu over i en karakteristisk af de kampe, vi kan få øje 

på, der udspiller sig om måden, bæredygtighed tilskrives mening på. Lad os lægge ud med at se på, hvordan 

bæredygtighed bliver til et spørgsmål om antallet af børn i institutionen. Netværkskoordinatoren fortæller i 

den forbindelse, hvordan hun til et evalueringsmøde i Kapacitetsstyringen skulle argumentere for, hvorfor 

netværket, som hun repræsenterer, er bæredygtigt: ”(…) i første omgang klarede vi frisag i vores netværk, på 

den måde, at vi er bæredygtige i forhold til, at der er børn nok i selve netværket.” (Bilag 6, linje 238-239). Vi 

ser her hvordan, bæredygtigheden tilskrives mening i relation til momentet tilstrækkeligt med børn i 

institutionen. Netværkskoordinatoren angiver altså ikke det præcise antal af børn, men nøjes i stedet med at 

konkludere, at der er børn nok i netværket. Institutionslederen derimod, afstår ikke fra at komme med et bud 

på antallet af børn, idet han om sin egen institution bemærker: ”Sådan [en] institution med 44 børn, det dur 

ikke. Der er man ikke bæredygtig. Bæredygtighed – der skal man op over 100 børn, måske 150 børn, hvor 
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kommunen så begynder at sige: ’Så har I forstået det’.” (Bilag 8, linje 60-63). Til trods for den forskel, som 

vi umiddelbart kan få øje på – nemlig forskellen mellem antallet af børn i netværket og antallet af børn i 

institutionen, tilskriver også institutionslederen bæredygtighed mening i relation til antallet af børn. De to 

trækker således en grænse mellem det at være bæredygtig eller ej: Er der mere end 150 børn i institutionen 

eller i det mindste bare børn nok i netværket, kan man kalde sig for bæredygtig. Konsekvensen bliver på den 

baggrund, at netværket eller institutionen, billedligt talt, kan hoppe nok så meget på tungen for kommunen 

og i øvrigt gøre alle de pædagogiske krumspring, de evner – de vil aldrig kunne vise sig bæredygtige, med 

mindre de har et minimum af børn i netværket eller institutionen. 

 

4.2.1	  Bæredygtighed	  som	  en	  samlet	  pakken	  

For kontorchefen synes bæredygtigheden at afhænge af mere end antallet af børn. Først og fremmest ser vi, 

at kontorchefen udvider ækvivalenskæden for bæredygtighed med momentet individuel vurdering, idet hun 

afviser, at kommunen på noget tidspunkt skulle have pålagt MDI at kræve, at deres institutioner skal have 

mindst 100 børnepoint13:  

 

MDI var meget hurtigt ude og sige til deres institutioner: ’Kommunen siger, at I skal være på 100 

børnepoint, hvis I skal overleve’. Hvor de [institutionerne] bagefter kom til os og sagde: ’Øhm, er det 

rigtigt, det der I siger med, at vi skal have 100 børnepoint?’. Hvor vi så har sagt, nu går vi ind og 

laver en individuel vurdering. Og altså, vi kan jo ikke tvinge de selvejende til at lægge sig sammen 

(…) men vi vil selvfølgelig godt sige at, vi anbefaler, at institutionerne har en vis størrelse.” 

(Bilag 5, linje 262-265) 

 

Vi ser her hvordan, det for kontorchefen snarere er ideen om større enheder end det præcise antal af børn, der 

fortæller noget om institutionens eller netværkets bæredygtighed. Det er således op til kommunen at vurdere, 

hvornår en institution er bæredygtig og der kan derfor også være forskel på, hvor mange børn, der 

nødvendigvis må være i hver enkelt institution, førend denne kan karakteriseres som bæredygtig. 

Kontorchefen lægger dog ikke skjul på, at store enheder er at foretrække:   

 

”(…) jeg har fået vores politikere til at lave en budgetmodel, der understøtter institutioner, der har 

100 børn. Og I [de selvejende daginstitutioner] risikerer – hvis I har en langtidssygemelding med kun 

20 børn – at gå fallit. For vi har ikke lavet budgetmodellen til små institutioner". 

(Bilag 5,  linje 301-303).  

 

                                                        
13 Et vuggestuebarn svarer til 2 børnepoint, mens et børnehavebarn svarer til 1 børnepoint (www.lfs.dk, 2011).  
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Så selvom der er tale om en individuel vurdering i forhold til bæredygtighed, kæder kontorchefen alligevel 

antallet af børn sammen med en på forhånd defineret model – nemlig budgetmodellen, der er udarbejdet med 

de store institutioner for øje. Antallet af børn føjes således sammen med momentet økonomi og vi kan på den 

baggrund tale om økonomisk bæredygtige institutioner som dem, der ikke risikerer at gå fallit, fordi de ikke 

har børn nok. Det hjælper imidlertid ikke meget, at institutionen formår at overholde budgettet, hvis den ikke 

samtidig har tilfredse forældre og medarbejdere (Bilag 5, linje 98-102). For kontorchefen handler det således 

yderligere om, at den selvejende institution må vise sig bæredygtig på de parametre, som kommunen 

opstiller i deres styringsmodel: Medarbejderne skal modtage efteruddannelse, så den pædagogiske faglighed 

sikres, børnene trives og forældretilfredsheden bevares. Ligesom ledelsen nødvendigvis må være faglig 

kompetent. (Bilag 5, linje 98-102). Bæredygtighed er med andre ord en kompleks størrelse og kan således 

ikke praktiseres som en skelen mellem en økonomisk og faglig bæredygtighed, men må nødvendigvis 

komme som en samlet pakke: Økonomien relaterer sig altså til fagligheden, der desuden står i relation til 

både antallet af børn, forældretilfredsheden og den gode ledelse, der alt sammen kædes sammen med den 

individuelle vurdering, som kommunen foretager af hver enkelt institution: 

 

 

4.2.2	  En	  (u)mulig	  skelnen	  	  

For direktøren findes der imidlertid to former for bæredygtighed; en økonomisk og en faglig. En sådan 

skelnen bliver efter vores mening mulig, fordi direktøren kæder henholdsvis den kommunale klyngemodel 

sammen med et økonomisk hensyn og den selvejende netværksmodel sammen med et fagligt hensyn og 

dermed etablerer en grænse mellem den kommunale og selvejende daginstitution. Netværksmodellen bygger 

efter direktørens mening på bottom-up-strategi, hvor fokus er rettet mod kompetencedeling på tværs af 

institutionerne. Som vi har hørt det nævnt før, er argumentet i den forbindelse, at de selvejende 
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institutionsledere i netværket får mulighed for at lære af hinanden at kende, hvorved deres faglighed styrkes 

og faglige synergier kan realiseres (Bilag 7 linje 93-96). Bæredygtighed bliver på den baggrund til et 

spørgsmål om høj faglighed. Modsat kæder direktøren klyngemodellen sammen med en top-down-strategi, 

hvis sigte har været at reducere institutionernes omkostninger (Bilag 7, linje 78). Argumentet for 

klyngemodellen har med andre ord først og fremmest været af økonomisk karakter, og  ”(…) når man så er 

kommet igennem det [og altså har høstet besparelserne], så skulle næste fase gerne komme (…) med en masse 

fantastisk pædagogik.” (Bilag 7, linje 102-103). Den form for bæredygtighed, som direktøren mener, at de 

kommunale institutioner er garant for, er altså en økonomisk bæredygtighed, der tilskrives mening i relation 

til momentet en top-down-strategisk spareplan.   

 

Når direktøren på den måde skelner mellem en økonomisk og faglig bæredygtighed, skaber han samtidig 

mulighed for at MDI og dermed den selvejende daginstitution kan differentiere sig fra kommunen og den 

kommunale institution. ”(…) så man netop kan få noget (…) spændende i klyngerne og noget spændende i 

netværk, som man kan berige hinanden med.” (Bilag 7, linje 136-137). Den selvejende daginstitution 

opbygger således en unik viden om faglig sparring og kompetencedeling, mens de kommunale institutioner 

bliver klogere på, hvordan økonomiske synergier kan realiseres. Grænsen kan mellem de to 

institutionsformer og altså de to former for bæredygtighed illustreres således: 

 

 

Muligheden for at berige hinanden med ”noget spændende”, som modparten ikke har haft øje for, cementerer 

efter vores mening det elev-lærer-forhold, som vi i afsnit 3.3.2 konkluderede, at partnerskabsprojektet stiller 

til rådighed for kommunen og de selvejende daginstitutioner. Vi iagttog i den forbindelse hvordan, 

kommunen positioneres som interesseret i at tage ved lære, netop fordi de selvejende daginstitutioner evner 

at gøre brug af civilsamfundet på en måde, som kommunens egne institutioner ikke kan, men som det 

politiske Danmark efterspørger. Når vi om lidt bevæger os over en i karakteristik af de kampe, der udspiller 

sig om måden, kvalitet tilskrives mening på, får vi at se, at kommunen ikke er synderligt interesseret i læren 

om civilsamfundet. Kontorchefen tillægger således ikke elementet civilsamfund betydning i forhold til 
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driften af den gode daginstitution, hvilket må siges at få den kedelige konsekvens, at det selvejende 

daginstitutionsmiljø mister den magtfulde rolle som kommunens lærermester. Viden om civilsamfundet er 

ganske enkelt ubrugelig!  

 

Vender vi nu tilbage til direktørens skelnen, ser vi hvordan, han genskaber elev-lærer-forholdet – blot på 

andre vilkår. Med en særlig viden om, hvordan man bør indrette et samarbejde, der fremmer vidensdeling, 

bliver det muligt for den selvejende institution at undervise den kommunale institution i faglig 

bæredygtighed. Mens de selvejende daginstitutioner på den samme måde kan tage ved lære af de kommunale 

institutioner og måden, de har nedbragt deres omkostninger på – for ”(…) man skulle gerne kunne (…) lære 

noget af hinanden. Klynger og netværk imellem” (Bilag 7, linje 105-107). Denne grænsedragning er ikke 

mulig i kontorchefens måde at tilskrive bæredygtighed mening på, da institutionen som nævnt må levere 

”hele pakken” på én gang. Den centrale kamp, om måden bæredygtighed tilskrives mening på, kan på den 

baggrund illustreres således: 
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Figuren viser hvordan, de to måder at tilskrive bæredygtighed mening på forhindrer hinanden: 

Bæredygtighed kan ikke både være et spørgsmål om faglighed og økonomi på samme tid og samtidig være 

to forskellige former for bæredygtighed. Konflikten kan således karakteriseres som antagonistisk, idet den 

selvejende daginstitution må leve op til samtlige af kommunens krav, førend den kan betegnes som 

bæredygtig. Men samtidig kan ”nøjes” med at udmærker sig i spørgsmålet om tilfredse medarbejdere, der er 

fagligt stærke og dermed evner at få børnene til at trives, så forældrene samtidig er trygge ved at overlade 

dem i institutionens varetægt. Institutionen er i den forstand bæredygtig, fordi fagligheden qua 

netværkssamarbejdet er høj.  

 

4.2.3	  Delkonklusion	  	  

På baggrund af analysen kan vi på et overordnet niveau konkludere, at parterne er uenige om de grænser, der 

kan trækkes mellem bæredygtige institutioner og det modsatte. Kontorchefen artikulerer bæredygtighed som 

en samlet pakke og etablerer dermed en tydelig grænse mellem den bæredygtige institution og den, der enten 

ikke lever op til budgetmodellens krav om store institutioner og dermed risikerer at gå fallit, fordi der ikke er 

børn nok i institutionen. Eller den, der godt nok formår at overholde budgettet, men glemmer at holde fokus 

på fagligheden og dermed risikerer, at medarbejderne og børnene mistrives og forældrene derfor er 

utilfredse. I begge tilfælde er der tale om, at institutionen nødvendigvis må leve op til hele pakken, førend 

den er bæredygtig, hvorfor kontorchefen efter vores mening benytter en ækvivalenslogik, der kløver verden i 

to: Enten er institutionen bæredygtig, eller også er den ikke. Heroverfor placerer direktøren sig, idet han i 

stedet etablerer en grænse mellem den kommunale og selvejende daginstitution og på den måde skelner 

mellem økonomisk bæredygtige institutioner og fagligt bæredygtige institutioner. Der er på den baggrund 

ikke tale om bæredygtighed som et enten eller spørgsmål som i; enten er institutionen bæredygtig eller også 

er den ikke. Vi mener derimod at kunne konkludere, at direktøren i stedet benytter en differenslogik i den 

forstand, at meningen med bæredygtighed udvides: Institutionen behøver ikke nødvendigvis at skulle leve op 

til alle kommunens krav, førend den kan karakteriseres som bæredygtig. Grænsen mellem det at være 

bæredygtig eller ej ignoreres med andre ord til fordel for grænsen mellem den selvejende og kommunale 

institution, der samtidig gør det muligt at lære af hinandens bæredygtighed.  
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4.3	  KAMPEN	  OM	  KVALITET	  	  

Vi skal nu rette blikket mod spørgsmålet om kvalitet: Hvad er kvalitet? Under hvilke forhold vokser 

kvaliteten frem? Og hvornår kan der således tale om dagtilbud af høj kvalitet? Partnerskabsprojektet gav os 

som nævnt ét bud på, hvordan elementet kvalitet fik plads og derfor mening i relation til blandt andet 

civilsamfundet. I MDIs version er den kvalitativ bedste institutionsplads den, hvor barnet blandt andet ser 

sine forældre bidrage til fællesskabet omkring institutionen og således lærer at forstå sig selv som del af 

noget større. De selvejende institutioners særlige evne til at motivere forældrene fører på den baggrund til 

konklusionen om, at kvaliteten i de selvejende daginstitutioner ikke kan sidestilles med kvaliteten i de 

kommunale institutioner. Heri er områdelederen imidlertid ikke umiddelbart enig, idet hun pointerer, at det 

ultimativt er kommunens ansvar, at kvaliteten er i orden. Som områdeleder har hun således ansvaret for, at 

kvaliteten i de selvejende daginstitutioner er ”den samme gode kvalitet som den, der er i de kommunale 

institutioner.” (Bilag 9, linje 322-323). Områdelederens udtalelse bygger på argumentet om, at forældrene 

som oftest ikke ved og desuden er ligeglade med, om der er tale om en kommunal eller selvejende 

institution. Forældrene må på den baggrund – og med rette, ifølge områdelederen – kunne forvente, at 

kvaliteten er den samme uanset ejerformen (Bilag 9, linje 319-321). Uenigheden, vi her mener at kunne 

iagttage, synes derfor at relatere sig til italesættelsen af civilsamfundet: Kvaliteten i de selvejende 

institutioner kan ikke umiddelbart være forskellig fra og samtidig svare til den, der findes i de kommunale 

institutioner, hvorfor det ligger ligefor at karakterisere konflikten som antagonistisk i den forstand, at MDI 

med artikuleringen af civilsamfundet etablerer en grænse mellem den form for kvalitet, som de selvejende 

institutioner er ophavsmænd til og kvaliteten i de kommunale institutioner.  

 

Spørgsmålet om konfliktens natur kan imidlertid også betragtes med udgangspunkt i differenslogikken. 

Kontorchefen peger i den forbindelse på, at spørgsmålet om kvalitet relaterer sig til måden, kommunen 

ønsker, at institutionspladserne leveres på: 

 

”Vores [Københavns Kommunes Kapacitetsstyring] problem er: Leverer man kvalitativt gode nok 

pladser? Leverer man dem på et tidspunkt, hvor vi vil have dem? Og har man organiseret sig 

økonomisk og pædagogisk på den måde, vi gerne vil have det?” (Bilag 5, linje 175-176). 

 

Vi ser her, hvordan meningen med kvaliteten ændrer sig i relation til spørgsmålet om måden, Københavns 

Kommunes Kapacitetsstyring gerne vil have institutionspladserne leveret på: Det er ultimativt Københavns 

Kommune, der afgør om de selvejende institutioner lever op til kommunens standarder og krav og om den 

enkelte institutions pladser derfor kan karakteriseres som kvalitativt gode eller ej. Kvaliteten ligger med 

andre ord fast. Grunden til det, skal ifølge kontorchefen findes i kommunens forpligtelser overfor forældrene 

– men i særdeleshed overfor politikerne. Ifølge kontorchefen er det således kommunens opgave at stille 
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mediet for den samfundsmæssige opdragelse af børnene til rådighed for politikerne, idet den veldrevne og 

effektive institution ”giver politikerne den indgangsvinkel til samfundsmæssig opdragelse af børnene, som 

de har brug for.” (Bilag 5, linje 144). Med artikuleringen af den politiske dagsorden kan vi således iagttage, 

hvordan kontorchefen tildeler politikerne ansvaret for at bestemme, hvordan børnene skal opdrages – et 

ansvar eller en ret, som vi tidligere konkluderede, at MDI tildelte de selvejende institutioner. Konklusionen 

lød den gang, at den frivillige indsats skal bidrage til at løse de økonomiske udfordringer, som den offentlige 

sektor står overfor, og at institutionen derfor har til opgave at involvere forældre og lokalsamfund, så 

børnene lærer, hvordan man bidrager til fællesskabet. Kontorchefen pointerer på den baggrund, at 

fortællingen om civilsamfundet ikke er vigtig for kommunen og således ingen betydning har for, om 

kommunen vælger at samarbejde med de selvejende institutioner eller ej (Bilag 5, linje 124-126). Det eneste, 

der således synes at tælle, er, om Københavns Kommunes Kapacitetsstyring kan tilbyde den type af pladser, 

som politikerne vil have. Og førend politikerne fremsætter konkrete politiske bestemmelser med hensyn til 

civilsamfundet på daginstitutionsområdet, kan kontorchefen tillade sig at insistere på, at kvalitet intet har at 

gøre med institutionens evne til at involvere forældre og lokalsamfund i børnepasningen. Elementet 

civilsamfund har således ingen plads i ækvivalenskæden for kvalitet – faktisk går kontorchefen så vidt som 

til at sige, at civilsamfundet ”det er noget, jeg arbejder med i mit privatliv, hvis jeg får lyst til det.” (Bilag 5, 

linje 518). Konflikten kan på den baggrund illustreres som to konkurrerende diskurser, hvis meningstotalitet 

fremkommer gennem artikulationen af ækvivalenskæderne: 

 

I forlængelse af ovenstående er det nærliggende fortsat at karakterisere konflikten som antagonistisk i den 

forstand, at måden, kontorchefen tilskriver kvalitet mening på, fratager de selvejende institutioner retten til at 

bestemme, hvordan danskens børn skal opdrages. Vores pointe er imidlertid en anden, idet kontorchefen 

samtidig bemærker, at ”vi [Københavns Kommunes Kapacitetsstyring] sagtens kan leve med fortællingen” 

om civilsamfundet (Bilag 5, linje 130). Måden, kontorchefen tilskriver kvalitet mening på, hvor elementet 

civilsamfund undlades, forhindrer med andre ord ikke de selvejende institutioner i at opfordre mor og far til 
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at yde en frivillig indsats, som børnene kan tage ved lære af. I et forsøg på at definere de selvejende 

institutioners virkelighed på ny, udvider MDI altså ækvivalenskæden for kvalitet med netop momentet 

civilsamfund og benytter sig således af en differenslogik i den forstand, at grænsen for, hvornår der kan være 

tale om forhold, der bidrager positivt til kvaliteten, forskubbes og bliver mindre væsentlig. Kontorchefen 

bemærker i den forbindelse: 

 

 ”(…) jeg vil til enhver tid understøtte en god historiefortælling, som jeg føler, gør langt de fleste af 

institutionerne stærkere og gladere (…) hvis de trives med det, hvis de laver bedre børnepasning, hvis 

det giver bedre kvalitet, så vil jeg da kun være glad for det.” (Bilag 5, linje 514-517). 

 

Vi ser her hvordan, kontorchefen accepterer fortællingen om fællesskabet i det omfang, at fortællingen kan 

motivere de selvejende institutioner til at leve op til kommunens krav om kvalitet – et argument, der minder 

om generalsekretærens, som vi tidligere er stødt på i afsnit 3.2.3. Som generalsekretæren peger kontorchefen 

altså på, at italesættelsen af det forpligtende fællesskab har betydet, at langt størstedelen af de selvejende 

institutioner organiseret under MDI har ”accepteret at de skal give et tilbud på lige fod med alle de andre 

institutioner” og derfor også har accepteret ”at de skal blive større, enten ved at lægge sig sammen eller ved 

at gå i netværk, der er bindende og forpligtende.” (Bilag 5, linje 132-134). 

 

4.3.1	  Et	  spørgsmål	  om	  mere	  eller	  mindre	  tid	  	  

Til trods for uenigheden om civilsamfundets relation til kvaliteten, er der, på tværs af artikuleringsforsøgene, 

bred enighed om, at kvaliteten må kunne måles og dermed dokumenteres. Både områdelederen, direktøren 

og netværkskoordinatoren kæder således kvalitet sammen med dokumentation. I forlængelse af diskussionen 

om civilsamfundets betydning for måden kvalitet tilskrives mening på, bliver særligt direktørens argument 

for dokumentation i den forbindelse interessant. Velvidende, at nogle områder så som økonomi er lettere at 

måle på end andre, peger direktøren på, at kvalitetsmålinger skaber ro til udvikling:  

 

”(…) så længe der er grøn økonomi – jamen så spørger vi [MDI] egentlig ikke mere om det. Det er 

klart, at hvis den bliver gul eller rød, så vil vi gerne have en dialog om: ’Hov, hvad skete der lige der? 

Og hvordan vil I i øvrigt sørge for, at det bliver grønt igen?’ (…) Men ellers giver det ro til at få 

udviklet noget god pædagogik” (Bilag 7, linje 653-658).  

 

Vi tillader os for en kort bemærkning, at sammenligne udtalelsen med en episode fra den danske tv-serie 

Matador, hvor grisehandler Oluf Larsen med glæde låner den tyske digter og flygtning Herbert Schmidt 100 

kroner, som denne en gang om ugen skal fremvise for politiet og dermed bevise, at han ikke er subsistensløs. 

Pengene er ikke Herberts egne og fortæller således ingenting om hans evne til at forsørge sig selv. Men når 
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først politimesteren har set de 100 kroner, interesserer han sig ikke yderligere for, hvordan og med hvad 

Herbert får tiden til at gå, og Herbert kan derfor i ro og fred skrive sine digte. Overført til måden, direktøren 

kæder kvaliteten sammen med målingerne på, ser vi hvordan, grænsen mellem kommunens krav om 

eksempelvis økonomisk veldrevne institutioner og italesættelsen af civilsamfundet forskubbes yderligere. 

Direktøren benytter med andre ord en differenslogik i den forstand, at ækvivalenskæden for kvalitet udvides 

med momentet dokumentation, der så at sige giver plads til civilsamfundet: Kan den selvejende institution 

fremvise 100 kroner i form af eksempelvis et lavt sygefravær og sorte tal på bundlinjen og på den måde 

dokumentere, at den lever op til kommunens krav om kvalitet, får institutionen ro og frihed til at praktisere 

og udvikle den pædagogiske linje, som efter sigende er særlig for de selvejende institutioner.  

 

Institutionslederen bemærker i den forbindelse, at et godt omdømme ikke bygger på gode målinger. 

Omdømmet afspejler i stedet den indsats, institutionens ansatte gør i dagligdagen i arbejdet med børnene og 

det er ”ikke noget de [forældrene] sådan kan se nogen steder” (Bilag 8, linje 661-662). Om den pågældende 

institution har fået den ene eller en anden testscore, er ifølge institutionslederen mindre vigtigt sammenlignet 

med den følelse, forældrene får, når de besøger institutionen og ikke mindre når de hører den omtalt af andre 

forældre: 

 

”Når der kommer nogle interesserede forældre her, så skal de [personalet] huske at gøre et godt 

indtryk (…) Og hvis de [forældrene] går ud og siger: ’Aj, det var en spændende institution og der vil 

jeg gerne skrive mit barn op’, så er jeg også sikker på, at de kommer til at sige det til nogle andre.” 

(Bilag 8, linje 658-661). 

 

Kvalitet er altså meget mere end det, man kan læse ud af en undersøgelse og institutionslederen er derfor 

også meget imod undersøgelser og målinger, der ikke er nært forbundet med børnenes trivsel. Som et 

eksempel på undersøgelser, der så at sige stjæler den tid, de ansatte i stedet kunne bruge sammen med 

børnene, fremhæver institutionslederen kommunens ønske om at måle, hvor økologisk institutionerne køber 

ind (Bilag 8, linje 311-316). Ud af eksemplet kan vi læse, at institutionslederen kæder kvaliteten sammen 

med tiden og han spørger således retorisk, hvad grunden er til, at daginstitutionerne findes: ”Er det fordi jeg 

skal være sådan en administration for kommunen, som skal sidde og lave alle kommunens undersøgelser? 

(…) Eller er det fordi, jeg er blevet sat til at passe børn her, mens forældrene går på arbejde?” (Bilag 8, 

linje 336-338). Svaret virker indlysende og vi kan på den baggrund iagttage, hvordan institutionslederen taler 

sig op imod sammenhængen mellem kvalitet og dokumentation. Undersøgelserne frarøver ham tiden 

sammen med børnene og forringer i stedet kvaliteten. Uenigheden kan på den baggrund illustreres således:  
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Vedbliver vi med at betragte konfliktens natur med udgangspunkt i ækvivalenslogikken, kan vi nu se, 

hvordan institutionslederen med hensyn til spørgsmålet om kvalitet etablerer en grænse mellem små og store 

institutioner: ”Jo flere børn, jo mindre godt et kendskab har man til hvert enkelt barn. (…) man kender 

selvfølgelig alle navnene på børnene, men man kender ikke børnene sådan helt ned i familiære forbindelser 

og sådan noget.” (Bilag 8, linje 405-408). Institutionslederen sammenligner forskellen på den store og den 

lille institution med valget mellem at gå i Bilka, hvor man ingen kender og derfor bare ”rager noget ned i 

vognen og går hjem igen” (Bilag 8, linje 427-428). Eller alternativt at gøre sine indkøb hos den lokale 

købmand, der har ligget på det samme gadehjørne i 50 år og hvis kone man i øvrigt også kender. Argumentet 

er, at nærheden forsvinder i de store institutioner: Man kender ikke barnets familie og kan derfor ikke løse de 

problemer, som barnet måske har. Kvaliteten bliver derfor også en anden end i de små institutioner, hvor 

børnene ikke ”farer rundt og tænker: ’Hvor er min ven henne?’ Eller: ’Hvad hedder de voksne hernede?’” 

(Bilag 8, linje 450-452). Gennem et system af sideordnede ækvivalenser; små institutioner – færre børn – 

større kendskab – mere nærhed, tilskriver institutionslederen knudepunktet kvalitet mening ved at dele 

verden i to lejre: 
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Med reference til Laclaus eksempel med tusindårsbevægelsen, kan vi på den baggrund beskrive de store 

institutioner som inkarnationen af ren ondskab, der forhindrer institutionslederen i at kende børnene og 

dermed tilbyde dem og deres forældre en kvalitetsfyldt hverdag.  Konklusionen må på den baggrund være, at 

kvalitet ikke både kan være som følge af og samtidig det modsatte af store institutioner, hvorfor 

institutionslederens forsøg på at tilskrive kvalitet mening i allerhøjeste grad blokerer for måden, MDI og 

også kontorchefen kæder kvaliteten sammen med institutionens størrelse på. 

 

4.3.2	  Selvejeformen	  som	  garant	  for	  kvaliteten	  	  

Spørgsmålet om institutionens størrelse er også på spil i forhold til de selvejendes eftersigende særligt stærke 

forankring i lokalsamfundene. Det faktum, at institutionslederen artikulerer den lille institution, får efter 

vores mening den konsekvens, at evnen til at involvere og drage nytte af forældrene ikke nødvendigvis kan 

tilskrives selvejeformen. Argumentet er som nævnt, at de ansatte i de mindre institutioner kender børnenes 

forældre særdeles godt og det er derfor ikke et problem ”at skaffe forældre, der gerne vil deltage i et stykke 

arbejde.” (Bilag 8, linje 473-475). Institutionens begrænsede størrelse får således betydning for den 

samarbejdsrelation, institutionen har med forældrene. Vi mener imidlertid ikke, at der er tale om et enten 

eller spørgsmål, hvor den gode samarbejdsrelation enten skyldes institutionens størrelse eller institutionens 

status som selvejende. Der er med andre ord ikke tale om, at momentet den lille institution forhindrer 
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opfattelsen af, at selvejeformen virker positivt på institutionens relation til lokalsamfundet. 

Institutionslederen bemærker således: 

 

”(…) jeg tænker bare, at det er lettere for institutionen at etablere et godt samarbejde – også via 

bestyrelsen, og så bede bestyrelsen om at løse nogle opgaver, hvis man er selvejende. Og sige til 

bestyrelsen: ’Det er jer, der har ansvaret for det her’ (…) Hvor forældrebestyrelsen [i den kommunale 

institution], de oftest måske mere bliver valgt fordi: ’Nå, så var der ikke andre, der rakte hånden op – 

nå, så gør jeg det.” (Bilag 8, linje 465-469). 

 

Vi ser her hvordan, det for institutionslederen bliver et spørgsmål om at kunne forpligte bestyrelsen på det 

ledelsesansvar, som bestyrelsen som nævnt har i den selvejende institution. Kvaliteten i den selvejende 

institution afhænger med andre ord af det ansvar, der hviler på bestyrelsens skuldre. Og netop ansvaret gør, 

at engagementet er et andet blandt forældrene i den selvejende daginstitutions bestyrelse end det forældrene i 

den kommunale institutions forældrebestyrelse kan mønstre ved valg til bestyrelsen. Institutionslederen 

beskriver på den baggrund bestyrelsen som en ressource i den forstand, at institutionslederen kan bede 

bestyrelsen løse opgaver, der, hvis lederen selv skulle løse dem, ville betyde mere skrivebordarbejde og 

mindre tid sammen med børnene  (Bilag 8, linje 64-68). Og tiden kæder institutionslederen som nævnt 

sammen med kvaliteten.  

 

Måden, institutionslederen tilskriver kvalitet mening på, relaterer sig altså både til institutionens begrænsede 

størrelse og bestyrelsens ledelsesansvar og engagement. Det ækvivalente forhold mellem sådanne momenter 

lader sig imidlertid kun gøre, fordi der til stadighed i institutionslederens optik er forskel på den selvejende 

institution og den kommunale. Genkalder vi os i den forbindelse den diskursteoretiske pointe om, at det 

diskursive ydre nødvendigvis må være udtryk for en ren trussel, førend der kan være tale om grænser, bliver 

også netværkskoordinatoren forsøg på at artikulere det økonomiske ansvar interessant:  

 

Jeg ville aldrig arbejde i en klynge (…) Jeg vil ikke være leder, uden at jeg har både det økonomiske 

og pædagogiske ansvar (…) Og det er jo også det, der har været frygteligt for rigtig mange af de 

ledere, der i dag er pædagogiske ledere [i en kommunal institution] (…) Nu kommer der sådan en 

overboss og beslutter: ’Du får 20.000 hver måned’ og jeg har besluttet: ’Der er en million i underskud 

ovre i den der institution. Den skal I andre være med til at dække, så nu skal du går over og fyre tre 

mand i din institution – ellers kan det hele ikke køre rundt.’ (…) Det har jeg heldigvis været foruden.” 

(Bilag 6, linje 541-554). 
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Vi ser her hvordan, netværkskoordinatoren tilskriver kvalitet mening ved at artikulere det økonomiske 

ansvar, som det, der adskiller den selvejende institution fra den kommunale. Den kommunale institution 

bliver på den baggrund udtryk for den absolutte trussel: Netværkskoordinatoren vil for en hver pris kæmpe 

imod kommunalisering, da hun som pædagogisk leder i en kommunal institution ville miste det økonomiske 

ansvar og med det, muligheden for at lede institutionen i den retning, hun finder bedst for børn og forældre. 

På tilsvarende vis, beskriver direktøren, hvordan kvaliteten i den selvejende institution adskiller sig fra den, 

man finder i den kommunale institution, idet beslutningsvejene ofte er væsentligt kortere i den selvejende 

institution: ”Du skal jo sådan set bare have et bestyrelsesmøde i en selvejende institution, så kan du beslutte 

at lave nogle samarbejder og så videre.” (Bilag 7, linje 116-117). I relation til selvejeformen bliver det 

således muligt at sidestille noget umiddelbart forskelligt; små institutioner – nære samarbejdsrelationer – 

bestyrelsens ledelsesansvar og engagement – kortere beslutningsprocesser – pædagogisk og økonomisk 

ansvar. Og gennem dette system af sideordnede ækvivalenser tilskrive kvalitet og mening ved at dele verden 

to lejre; den selvejende overfor den kommunale: 
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Vi kan afslutningsvis iagttage, hvordan direktøren bløder kampretorikken op, idet han bemærker: ”(…) hvis 

du sidder med en bestyrelse, der ikke har en klar erkendelse af, at de faktisk har nogle andre kompetencer, 

end hvis de sidder i en kommunal bestyrelse (…) kan det gå rigtig galt.” (Bilag 7, linje 408-414). 

Selvejeformen fortæller med andre ord ikke nødvendigvis noget om kvaliteten, ligesom direktøren modsat 

institutionslederen ikke tager det for givet, at bestyrelsens medlemmer er engagerede blot fordi de i 

princippet har ledelsesansvaret. Kun i relation til netop bevidstheden om arbejdsgiveransvaret og også det 

økonomiske ansvar, kan der ifølge direktøren være tale om kvalitet. Områdelederen går imidlertid skridtet 

videre, når hun pointerer, at institutionslederne i de selvejende institutioner skal være heldige, hvis der 

”sidder en [i deres bestyrelse], der ved noget om deres område.” (Bilag 9, linje 298-299). Det er med andre 

ord ikke tilstrækkeligt, at bestyrelsens medlemmer er bevidste om deres ledelsesansvar og dermed 

engagerede, de må også vide noget om daginstitutionsområdet. Kontorchefen artikulerer i den forbindelse 

uddannelse, idet hun bemærker, at tilbuddet om (efter)uddannelse ikke kun bør gælde for institutionslederne 

men også bestyrelsen i den selvejende institution: 

 

”Vil I have, at jeg tager dem [bestyrelserne] alvorligt? Vil I have, at jeg forhandler med dem, som jeg 

forhandler med alle andre arbejdsgivere? Så kan det ikke nytte noget, at I sender mig en flok 

mennesker, som er dem, der er kommet sidst ud af døren ved sidste forældremøde (…)” 

(Bilag 5, linje 187-195). 

 

Kontorchefen deler efter vores mening ikke institutionslederens opfattelse af bestyrelsen som en ubestridt 

ressource – nærmest tværtimod, idet hun her ovenfor afviser, at bevæggrundene for at melde sig til 

bestyrelsesarbejdet nødvendigvis er nogle andre i den selvejende institution end i den kommunale. Hun 

accepterer således ikke, at kvalitet hænger sammen med institutionens ejerform. Kvalitet afhænger i stedet af 

det vidensgrundlag og de kompetencer, som institutionen ledes på baggrund af, og vi er derfor tilbage, hvor 

vi startede – nemlig i uenigheden om, hvorvidt kvaliteten i de selvejende institutioner er forskellig fra eller 

svarer til den, der findes i de kommunale institutioner.  

 

4.3.3	  Delkonklusion	  	  

På baggrund af den ovenstående analyse kan vi først og fremmest svare klart ja på spørgsmålet: Foregår der 

en kamp om at tilskrive begrebet kvalitet mening? Det er med andre ord langt fra givet, hvad kvalitet er og 

hvornår der kan være tale om dagtilbud af høj kvalitet. Analysen har vist os, at parterne er uenige om 

relationen mellem kvalitet og civilsamfund. Kontorchefen accepterer fortællingen om fællesskabet – men 

kun i det omfang, at fortællingen kan motivere de selvejende institutioner til at leve op til kommunens krav 

om kvalitet. Og fordi kravene blot afspejler politikernes visioner for daginstitutionsområdet, er kravene til 
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den selvejende daginstitution ikke forskellige fra de krav, kommunen stiller til de kommunale institutioner. 

Kvaliteten er derfor den samme i den selvejende og kommunale institution.  

 

Heroverfor placerer både institutionslederen og netværkskoordinatoren sig. Begge gør brug af en 

ækvivalenslogik i den forstand, at deres forsøg på at kæde kvalitet sammen med henholdsvis små 

institutioner og økonomisk ansvar kommer til at blokere for andre måder at tilskrive kvalitet mening på. I 

relation til institutionens begrænsede størrelse kan kvalitet således ikke både være som følge af og samtidig 

det modsatte af store institutioner. Ligesom der ikke kan være tale om kvalitet i den kommunale institution, 

hvor den pædagogisk leder ikke har det økonomiske ansvar, når nu kvalitet netop afhænger af dette ansvar 

og dermed muligheden for at lede institutionen i den retning, man anser som den bedste for børn og forældre. 

Analysen har således tydeliggjort uenigheden om forskellen på selvejende og kommunale institutioner – en 

uenighed, som vi i det følgende afsnit skal dykke dybere ned. Vi er således nået til afsnittets sidste 

konfliktanalyse, der skal undersøge de kampe, der foregår om måden momentet udvikling tilskrives mening 

på – og her er direktøren ikke i tvivl: Kommunen har brug for de selvejende daginstitutioner af den simple 

grund, at de er forskellige fra kommunens egne  (Bilag 7, linje 59-63). 

 

4.4	  KAMPEN	  OM	  UDVIKLING	  

Vi skal nu rette blikket mod spørgsmålet om udvikling og vi starter, hvor vi netop slap; nemlig i spørgsmålet 

om forskelligheden. I afsnit 3.2.1 så vi i den forbindelse hvordan,  MDI italesatte partnerskabet som den 

samarbejdsrelation, der bedst tilgodeser netop parternes forskelligheder. Mere præcist var der tale om 

partnerskabet som et mind-set for samarbejde, hvor partnerne bevidst forsøger at skabe et fælles formål 

baseret på gensidig tillid, respekt og loyalitet ud fra den grundlæggende præmis om ikke at være ens, men 

om at udnytte parternes forskelligheder. Generalsekretæren bemærkede i den forbindelse, at man ikke kan 

tvinge sig til en sund samarbejdsrelation (Bilag 4, linje 98-100). Den sunde samarbejdsrelation bygger i 

stedet på lysten til at samarbejde og man må ifølge generalsekretæren således kunne se ”en fidus i det 

samarbejde” (Bilag 4, linje 100). Læren om det forpligtende fællesskab begrænser sig derfor heller ikke kun 

til børnene i MDIs institutioner – fortællingen bør ifølge generalsekretæren også omfatte Københavns 

Kommune: ”(…) man er forpligtet på fællesskabet. Og kommunen er altså også en del af et fællesskab. Vi 

skulle ligesom helst kunne være i et fællesskab sammen.” (Bilag 4, linje 109-110). Som læseren måske 

husker, kunne vi i det foregående afsnit konkludere, at fortællingen om civilsamfundet ifølge kontorchefen 

ikke var vigtig for kommunen. Fortællingen om det fælles medansvar har således ingen betydning for, om 

kommunen vælger at samarbejde med de selvejende institutioner eller ej (Bilag 5, linje 124-126). Ansvaret 

for børnepasningen er nemlig ultimativt kommunens, hvorfor kommunen og de selvejende daginstitutioner 

derfor heller aldrig bliver ligeværdige partnere: 
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”Jeg tror aldrig nogensinde på, at det bliver en fuldkommen ligeværdig partnerskabstanke mellem det 

selvejende område og det kommunale, fordi det er det kommunale, der har alle forpligtelserne og 

derfor er det også det kommunale, der må kæmpe for at beholde styringen.” (Bilag 5, linje 510-513). 

 

Måden, kontorchefen tilskriver udvikling mening på, relaterer sig altså på ingen måde til tanken om 

partnerskabet, der eftersigende og ifølge MDI på sigt helt bør erstatte kontrollen med dialogen (MDI, 

2012d). Kommunen er ikke det mindste interesseret i at opgive styringen og dermed heller ikke retten til at 

kontrollere, om samarbejdspartnerne lever op til de krav, kommunen stiller. Kontrollen er ganske enkelt 

nødvendig, fordi det i den sidste ende er kommunen, der bærer forpligtelsen og altså ansvaret. Konflikten 

kan på den baggrund illustreres som to konkurrerende diskurser, hvis meningstotalitet fremkommer gennem  

artikulationen af ækvivalenskæderne: 

 

 

Det synes i den forbindelse nærliggende at karakterisere konflikten som antagonistisk i den forstand, at 

artiklueringsforsøgene gensidigt blokerer hinanden: Kommunen kan ikke både have det fulde ansvar og 

samtidig dele ansvaret med en anden. Når kontorchefen således artikulerer kommunens forpligtelser og 

samtidig undlader fortællingen om det fælles ansvar, finder udvikling sted på kommunens initiativ. Grunden 

til, at det for eksempel er lykkedes partnerne at nå til enighed om en netværksmodel, der er forskellig fra den 

klyngemodel, som de kommunale institutioner er underlagt, var MDIs evne til at kopiere Københavns 

Kommunes styringsmodel: ”(…) de [MDI] var superdygtige og gode til at tilpasse deres model til det, de 

vidste, vi kunne være med til at gennemføre i vores virkelighed.” (Bilag 5, linje 105-106). Vi ser her 

hvordan, kommunens virkelighed italesættes som den primære, hvilket efter vores mening umiddelbart 

forhindrer andre end kommunen i at beslutte, præcis hvordan, hvorfor og hvornår der kan være tale om at 

udvikle daginstitutionsområdet.  
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Kontorchefens måde at tilskrive udvikling mening på, harmonerer derfor heller ikke umiddelbart med 

pointen om, at man ikke på forhånd kan bestemme, hvem der skal bære hvilke forpligtelser. Det er en pointe, 

som generalsekretæren som nævnt henter fra Niels Åkerstrøm Andersen og som hun efter eget udsagn har 

hjernevasket alle dem, der er involveret i partnerskabsprojektet, med (Bilag 1, linje 284). Andersen peger i 

den forbindelse på, at man indgår i partnerskaber med hinanden for senere at kunne lave kontrakter sammen 

(Andersen, 2006, s. 69). Vi vil her hævde det modsatte – nemlig, at partnerskabsprojektet forudsætter 

(netværks)kontrakten: Partnerskabsprojektet startede, ifølge generalsekretæren selv, som en ledelsesmodel, 

fordi ”vi skulle sætte nogle netværk” (Bilag 1, linje 100). Kontorchefen beskriver i den forbindelse 

kommunen som first-mover: Københavns Kommunes krav om en ny institutionsstruktur var netop et krav i 

den forstand, at Københavns Kommune ”ligesom en masse andre kommuner skulle effektivisere, skulle 

tænke nyt, skulle tænke stort.” (Bilag 5, linje 81-82). Vi kan på den baggrund iagttage, hvordan den sunde 

samarbejdsrelation, som man eftersigende ikke kan tvinge sig til, ifølge kontorchefen er resultatet af 

paraplyorganisationens velvillighed: 

 

”(…) Vores relation til paraplyerne er herefter farvet af, hvor meget paraplyerne har formået i 

virkeligheden at italesætte deres projekter som noget, der spillede godt sammen med vores versus var 

i konkurrence med vores.” (Bilag 5, linje 91-93).  

 

Den gode samarbejdsrelation – partnerskabet – bygger med andre ord på indfrielsen af kommunens krav. Sat 

på spidsen tillader vi os derfor at sige, at partnerskabets succes afhænger af, at institutionerne til en start 

accepterede, at de skulle danne netværk, hvorfor det altså på forhånd var givet, at det var institutionerne, der 

skulle bære forpligtelsen om at organisere sig anderledes.  

 

4.4.1	  Fra	  modspiller	  til	  medspiller	  	  

For kommunen er det imidlertid ikke et spørgsmål om enten eller: Udvikling i form af strukturændringer på 

daginstitutionsområdet finder ikke sted, fordi kommunen i fællesskab med paraplyorganisationerne er blevet 

enige om, at netop den vej er den rette at gå. Men som vi tidligere konkluderede det, accepterer kontorchefen 

dog fortællingen om det forpligtende fællesskab i det omfang, at fortællingen kan motivere de selvejende 

institutioner til at leve op til kommunens krav om udvikling. Konflikten kan derfor også beskrives med 

udgangspunkt i differenslogikken. Når kontorchefen artikulerer kontrol, gør hun det nemlig ikke på 

bekostning af dialogen – tværtimod bemærker hun, at parterne har været i tæt kontakt fra projektets 

begyndelse og at MDI i den forbindelse har været gode til både at spørge om hjælp og fortælle kommunen 

om deres ideer for området. Modsat har MDI så også lyttet godt efter ”hvad det var for nogle ting, vi 

[Københavns Kommunes Kapacitetsstyring] gerne ville have, at de sagde [videre til deres institutioner].” 

(Bilag 5, linje 94-97). Kontorchefen beskriver i den forbindelse partnerskabet, som en ny praktisk form, der 
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forener kommunens krav med fortællingen om fællesskabet (Bilag 5, linje 470-484). Vi skal her undlade at 

gøre et stort nummer ud af form-terminologien, men blot bemærke, at kontorchefen modsat 

generalsekretæren toner den faste form som noget umiddelbart positivt. I MDIs version er partnerskabet 

netop et opgør med den endeligt fikserede form som blandt andet kontrakten er et udtryk for, og det synes 

derfor oplagt at konkludere, at de to er uenige. 

 

Vores pointe med kontorchefens iagttagelse er imidlertid en anden – nemlig at de to faktisk er enige, når det 

kommer til spørgsmålet om, hvordan udvikling bliver mulig: I relation til fortællingen om det fælles ansvar 

bliver partnerskabet tilskrevet mening som midlet til at nå målet med. For generalsekretæren handler det om 

at italesætte det fælles formål og den lige adgang til at påvirke udviklingens retning, mens kontorchefen i 

stedet kæder fortællingen sammen med kommunens krav og på den baggrund konkluderer, at partnerskabet 

ikke har ændret kommunens praksis, men derimod de selvejende institutioners syn på forholdet til 

kommunen. Kontorchefen forklarer, hvordan hun mener, at MDI har tænkt partnerskabet, sålunde:  

 

”(…) i og med at vi [MDI] ikke kan undvære kommunen, så kan vi jo bruge partnerskabstanken til at 

sige: ’Ja ja, kommunen er en ligeværdig partner med os.’ Det er nemlig meget meget sjovere at have 

en ligeværdig partner end nogen, der bestemmer over én, ikke også?” (Bilag 5, linje 475-476). 

 

Vi mener på den baggrund at kunne iagttage, at grænsen mellem kommunen og selvejemiljøet svækkes. 

Antagonismen refererer som nævnt til det fjendtlige forhold mellem to konkurrerende diskurser, hvor den 

ene gøres ansvarlig for den andens manglende evne til at lukke sig fuldstændigt om sig selv. Som vi skal se 

det i det følgende afsnit, er der forskel på, hvordan MDI internt konstruerer fjenden og hvem henholdsvis 

generalsekretæren og direktøren således giver skylden for de selvejende institutioners død. Fjenden har 

været kommunen, men forholdet har efter kontorchefens mening ændret sig, netop fordi MDIs institutioner 

på opfordring af deres paraplyorganisation har accepteret kommunens oplæg om udvikling: ”(…) de har jo 

klart bevist, at de er en relevant og stærk samarbejdspart for os. De har netop vist: ’Ok, vi går konstruktivt 

ind i det her! Vi støtter kommunen, så støtter kommunen os". (Bilag 5, linje 179-180). Med områdelederens 

ord har de selvejende institutioner udviklet sig fra at være modspillere til nu at være medspillere (Bilag 9, 

linje 222-223).  

 

4.4.2	  Hvem	  skal	  lære	  hvad	  af	  hvem?	  	  

Som kampen om bæredygtighed tegnede kampen om kvalitet et billede af, at der fortsat er forskel på de 

selvejende og kommunale institutioner. Vi sluttede i den forbindelse den foregående analyse af med at 

bemærke, hvordan direktøren italesætter forskelligheden som en positiv ting. Kommunen har efter 
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direktørens mening brug for de selvejende daginstitutioner netop fordi, de er forskellige fra kommunens egne 

institutioner: 

 

”Det kommunale har brug for ikke at blive monopol. Fordi det bliver simpelthen for svært at udvikle 

sig selv, hvis man er monopol. Så på den måde er det rigtig vigtigt, at der er forskellige modeller, der 

kan lære af hinanden og spille op mod hinanden.” (Bilag 7, linje 60-62). 

 

Jævnfør vores pointe i afsnit 4.2 ser vi her hvordan, direktøren kæder udvikling sammen med 

tilstedeværelsen af forskellige modeller, og altså hvordan kommunens monopol vil resultere i det modsatte – 

nemlig stilstand. Forskellen herpå kan illustreres således: 

 

 

Tanken er altså, at det kommunale område skal lære af det selvejende. Men hvor denne læring skal finde 

sted, synes imidlertid ikke at være lige så oplagt. Netværkskoordinatoren bemærker i den forbindelse, at 

strukturreformen på institutionsområdet har haft den kedelige konsekvens, at lederne i de kommunale og 

selvejende institutioner kun sjældent ser hinanden: 

 

”(…) så der har været en helt anden kultur – en helt andet ånd lige i det område [Valby], hvor man 

har været meget tæt på hinanden og gjort rigtig meget for nye ledere (…) Lige nu er det sådan, at man 

faktisk aldrig rigtig ser hinanden – efter det med klyngeledelse og netværkskoordinatorer.” 

(Bilag 6, linje 186-189). 

 

Mens lederne i de enkelte netværk er blevet stadigt tættere, er kontakten på tværs mellem lederne i de 

kommunale og selvejende institutioner altså blevet væsentligt mindre. Det stiller spørgsmålstegn ved den 

form for læring og udvikling, som direktøren peger i retning af. Opfattelsen udfordres efter vores mening 

yderligere, når vi vender os mod den kontakt, der foregår mellem de selvejende institutionsledere og 
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kommunen. Områdelederen bemærker således, at den enkelte leder ude i den enkelte selvejende institution er 

kommet længere væk (Bilag 9, linje 516-517). Det skyldes efter hendes mening, at området er blevet større 

og hun derfor er længere om at ”komme hele vejen omkring” (Bilag 9, linje 524-525). Det bekræfter 

netværkskoordinatoren og beskriver, hvordan nogle institutionsleder sidder med en følelse af, at mor er gået 

(Bilag 6, linje 269). 

 

Det kan med andre ord være svært at få øje på, hvor den form for læring og dermed udvikling, som 

direktøren beskriver, skal finde sted. Den synes ikke mulig mellem institutionslederne på tværs af det 

kommunale og selvejende område, da de aldrig ses. Og det er desuden begrænset, hvor meget 

institutionslederen i den enkelte selvejende institution er i kontakt med kommunen. Så hvem skal formidle 

den viden, som eftersigende er afgørende for, at daginstitutionsområdet fortsat kan udvikle sig? 

Kontorchefen giver os svaret, idet hun peger på, at MDI med fortællingen om det fælles ansvar positionerer 

sig som kommunens ligestillede sparringspart: ”Så er det jo skide smart, når man som paraply siger: ’Og vi 

er, kære kommune, jeres ligestillede partner – for I driver nogle institutioner, og vi driver nogle 

institutioner.” (Bilag 5, linje 481-482). Vi er således tilbage ved argumentet om, at den antagonistiske 

grænse mellem kommunen og selvejemiljøet svækkes – eller i hvert fald, at forholdet mellem Københavns 

Kommunes Kapacitetsstyring og MDI har ændret karakter.  

 

Vi skal i den forbindelse afslutningsvist dvæle ved en intern uenighed i MDI, som vi mener at kunne iagttage 

i måden fjenden konstrueres på: Som vi netop har set det, konstruerer direktøren kommunen som afhængig 

af selvejemiljøet, og det ligger derfor lige for at spørge: Hvorfor vælger kommunen overhovedet at opsige 

samarbejdet med de institutioner, som skal sikre områdets fortsatte udvikling? Som vi så det i afsnit 3.1.1.1 

peger generalsekretæren på, at kravene til den selvejende institution er blevet markant skærpet de seneste 20 

år. Hun giver således kommunen skylden for, at den værdibårne institution er truet på livet. Argumentet er, 

at rammevilkårene ikke giver de selvejende institutioner det nødvendige albuerum og dermed heller ikke 

muligheden for at differentiere sig fra kommunens egne institutioner. Og når ikke kommunens ansatte kan se 

forskel på institutionerne, vælger de som oftest at beholde deres egne frem for dem, hvor de skal dele 

ledelsesansvaret med institutionens egen bestyrelse. 

 

Heroverfor placerer direktøren sig, idet han bemærker, at selvejemiljøet ikke har evnet at differentiere sig fra 

det kommunale område:  
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”(…) traditionelt har man [selvejeområdet] haft sådan en lidt: ’Jamen, vi er os selv nok og kommunen 

skal ikke bestemme!’ uden egentlig at kunne byde ind med, hvad det så er, der er så fantastisk og 

særegent ved selveje. (…) nu er det en anden form for samspil, hvor man kan sige, at selvejeområdet 

skal – om ikke redefinere sig selv – så vågne op og tage den platform, vi har, som er særlig.” 

(Bilag 7, linje 55-59). 

 

Direktøren er altså ikke enig med generalsekretæren i, at kommunen har skylden for de selvejende 

daginstitutioners tilbagegang. Skylden er nærmere selvejemiljøets egen, fordi man for længe har valgt en 

strategi, der alene bygger på at sige fra og nej til kommunen. Dødsdommen består således i stedet for 

direktøren i, at de selvejende institutioner blot har insisteret på, at de er forskellige fra de kommunale, uden 

konkret at have bevidst hvordan de adskiller sig – og endnu vigtigere: Hvordan denne forskellighed kan 

komme kommunen til gode og dermed være til gavn for hele daginstitutionsområdet. Den interne uenighed 

mellem generalsekretæren og direktøren kan på den baggrund illustreres således:  

 

Direktøren er med andre ord ikke uenig i, at kravene er blevet flere, og at den selvejende daginstitution 

derfor er ”nødt til at agere mere professionelt” (Bilag 7, linje 70-71). Forskellen derimod, består i evnen til 

gøre netop dette: Modsat generalsekretæren forudsætter direktøren således ikke, at de selvejende 

daginstitutioner pr. definition er forskellige fra de kommunale. I relation til momentet den manglende evne 

har det selvejende daginstitutionsmiljø i stedet muligheden for at adskille sig fra det kommunale – hvis 

institutionerne vel at mærke evner at vise hvordan, de er forskellige og dermed noget særligt!  

 

4.4.3	  Delkonklusion	  	  

Den sidste af kapitlets fire selvstændige konkliftanalyser har først og fremmest vist os, at parterne er uenige 

om, hvem der kan tilskrives ansvaret for den udvikling, der (bør) finder sted på daginstitutionsområdet. 

Kontorchefen artikulerer kommunens forpligtelser og positionerer dermed kommunen som ansvarlig: 

6HOYHMH�VRP�HQ�YDQVNHOLJ�
PHOOHPIRUP6N USHGH�NUDY 0DQJOHQGH�PXOLJKHG�IRU�

DW�GLIIHUHQWLHUH�VLJ

'H�VHOYHMHQGH�GDJLQVWLWXWLRQHUV�G¡G�IRUGL�

6HOYHMH�VRP�HQ�YDQVNHOLJ�
PHOOHPIRUP6N USHGH�NUDY 0DQJOHQGH�HYQH�WLO�

DW�GLIIHUHQWLHUH�VLJ
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Udvikling finder sted på kommunens initiativ, fordi kommunen, som den eneste part, ikke bare kan ”løbe fra 

regningen”. Kommunen er med andre ord den, der i den sidste ende må bære forpligtelsen og dermed har 

ansvaret for at lede daginstitutionsområdet i den rigtige retning. Heroverfor placerer partnerskabsprojektet 

sig, idet generalsekretæren artikulerer det fælles medansvar. Direktøren kæder i den forbindelse udvikling 

sammen med tilstedeværelsen af forskellige modeller og benytter således en ækvivalenslogik i den forstand, 

at der etableres en grænse mellem det selvejende og kommunale område. Kommunen har efter direktørens 

mening brug for de selvejende daginstitutioner netop fordi, de er forskellige fra kommunens egne og 

kommunen derfor kan lære af de selvejende institutioner. Udvikling bliver på den baggrund til et spørgsmål 

om enten eller: Enten kan der være tale om udvikling, fordi kommunen tager ved lære og i fællesskab med 

selvejemiljøet beslutter i hvilken retning udviklingstiltagene skal pege. Eller også er der tale om det modsatte 

– nemlig stilstand, idet kommunen har eneretten til at beslutte, hvad der skal ske på daginstitutionsområde og 

dermed risikerer at stirre sig blind på udfordringerne. Og med den forskel i mente er det blevet tid til at 

samle op på den samlede konfliktanalyse.  

 

4.5	  OPSAMLING	  OG	  VURDERING	  AF	  KONFLIKTENS	  NATUR	  

Vi indledte specialets andet analysekapitel med en diskursteoretisk præmis; nemlig præmissen om, at 

identifikation nødvendigvis forudsætter tilslutning til måden partnerskabet tilskrives mening på og altså en 

accept af partnerskabets ”indhold”. Skal partnerskabsprojektet med andre ord lykkes med at hegemonisere 

den måde, som feltets parter tænker og taler om sig selv på, må denne nye virkelighed virke tiltrækkende. 

Alternative og konkurrerende betydningstilskrivninger af projektets bærende momenter; netværk, 

bæredygtighed, kvalitet og udvikling må på den baggrund antages at udgøre en trussel mod tilslutningen til 

partnerskabsprojektet. Formålet med konfliktanalysen har i den forbindelse netop været at undersøge og 

karakterisere sådanne konkurrerende betydningstilskrivninger for på den baggrund at kunne vurdere men 

også diskutere projektets potentiale.  

 

På et overordnet niveau har analysen vist os, at der umiddelbart er stor forskel på den måde, som både 

bæredygtighed og kvalitet tilskrives mening på i projektet og af kontorchefen. Skal kontorchefen som 

repræsentant for Københavns Kommunes Kapacitetsstyring kunne identificere sig med den position, som 

partnerskabsprojektet stiller til rådighed, må denne acceptere, at der er forskel på den form for kvalitet, som 

de selvejende institutioner er garant for og kvaliteten i de kommunale institutioner. Ligesom kontorchefen 

må acceptere, at den selvejende institution er bæredygtig på en anden måde, end den kommunale institution 

er det. Konklusionen kunne i den forbindelse være ganske simpel; nemlig, at den kommunale diskurs truer 

projektet, netop fordi hverken kontorchefen eller områdelederen skelner mellem de selvejende og 
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kommunale institutioner. De mener således, at der nødvendigvis må være tale om kvalitet og bæredygtighed 

som et spørgsmål om enten eller: Enten er institutionen bæredygtig, eller også er den det ikke! 

 

Vi mener dog alligevel at kunne iagttage, hvordan kontorchefen vælger at engagere sig og (i et vist omfang) 

identificere sig med partnerskabsprojektet – men hvorfor? Svaret skal efter vores mening findes i den logik, 

projektet benytter sig af i spørgsmålet om blandt andet kvaliteten: Projektet benytter en differenslogik i den 

forstand, at det sigter mod at udvide ækvivalenskæden for kvalitet ved at opløse den eksisterende kæde og i 

den indarbejde flere elementer, blandt andet elementet civilsamfund. Projektet forsøger således at fortrænge 

den skarpe opdeling af det sociale ved at artikulere sådanne elementer som del af et stadigt bredere sæt af 

legitime positioner. På den måde bevares udtrykkenes særpræg – eller sagt anderledes; kontorchefens krav til 

institutionens økonomi, størrelse og det faglige niveau er stadig med til at definere kvaliteten sammen med 

forestillingen om det forpligtende fællesskab. På overraskende vis bliver grænsens fravær med andre ord det, 

der gør det muligt for kontorchefen at identificere sig med projektet, netop fordi økonomien stadig fortæller 

noget om henholdsvis kvaliteten og bæredygtigheden. Projektet imødekommer således kommunens krav.  

 

Mens én grænse fortrænges, etablerer projektet samtidig en anden, der videre gør det muligt for 

netværkskoordinatoren at identificere sig med projektet. Netværkskoordinatoren tilskriver blandt andet 

kvalitet mening ved at artikulere det økonomiske ansvar, som det, der adskiller den selvejende institution fra 

den kommunale. Den kommunale institution bliver på den baggrund udtryk for den absolutte trussel, idet 

netværkskoordinatoren som pædagogisk leder i en kommunal institution ville miste det økonomiske ansvar 

og med det, muligheden for at lede institutionen i den retning, hun finder bedst for børn og forældre. Af den 

grund bliver det attraktivt for hende at identificere sig med projektet, der netop tilbyder hende en position, 

hvor den selvejende institution er forskellig fra den kommunale. Selvsamme grænse er imidlertid ikke 

tilstrækkelig for institutionslederen. Denne kan på ingen måde identificere sig med projektets krav om større 

enheder, da store institutioner er det absolut modsatte af kvalitet – og det gør derfor heller ingen forskel om 

institutionen er selvejende eller kommunal. En lille kommunal institution ville ligefrem være at foretrække 

frem for en stor selvejende institution! 

 

Analysen har i den forbindelse vist os, hvordan også institutionslederens måde at tilskrive netværk mening 

på udgør en trussel for tilslutningen til partnerskabsprojektet. Institutionslederen udvider ækvivalenskæden 

for netværk med momentet relevans og skubber således til grænsen for, hvem der kan deltage på hvilke 

betingelser. I relation til relevansen bliver der tale om en form for forpligtende samarbejde i det omfang 

institutionslederen vurderer, at tiden er godt givet ud og samarbejdet derfor er udbytterigt. Denne form for 

deltagelse på frivillig basis konflikter imidlertid med kommunens artikulering af netværkskontrakten. Skal 

kommunen kunne identificere sig med projektet, kan der nemlig på ingen måde være tale om, at den enkelte 
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institution kan vælge netværkssamarbejdet til og fra efter forgodtbefindende. Vi skal i det følgende afsnit 

blandt andet diskutere, hvordan projektet veksler mellem netop frivillighed og tvang og hvordan denne 

vekslen i et vist omfang gør det muligt at foregribe modstanden mod projektet. Værd at bemærke er i den 

forbindelse, at mens kontrakten i form af driftsoverenskomsten konstrueres som det stik modsatte af den 

samarbejdsrelation, der eftersigende er nødvendig for at komme krigen mellem kommunen og selvejemiljøet 

til livs, accepteres kontrakten samtidig i andre dele af projektet – blot i en anden form.  
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KAPITEL	  5:	  DISKUSSION	  AF	  PARTNERPROJEKTETS	  GRÆNSER	  	  

Vi er nu nået til specialets absolut sidste diskussioner, der som nævnt har til formål at undersøge og ikke 

mindst at diskutere grænserne for projektets succes. Vi skal kort minde læseren om, at måden, vi dømmer 

succesfuldt på, ikke udgør et spørgsmål om lykkes/mislykkes, men i stedet knytter an til subjekt-kategorien. 

Identifikationshandlingen og dermed beslutningen om at skabe strukturen på én bestemt måde forudsætter 

som nævnt konstruktionen af en truende andethed, der kan tilskrives ansvaret for strukturens manglende 

evne til at lukke sig fuldstændigt om sig selv (Howarth, 2005, s. 153). Vi leder derfor efter det, der gør 

diskursen i stand til at angive sin grænse – nemlig fjenden! Kapitlet sigter derfor heller ikke efter at besvare 

et selvstændigt arbejdsspørgsmål, men skal derimod hjælpe os det sidste stykke af vejen i forsøget på at 

kunne konkludere noget nyttigt om projektets grænser. 

 

5.1	  KRIGENS	  NØDVENDIGHED	  

I kølvandet på specialets første analyse; betingelsesanalysen, foreslog vi, at Rambølls undersøgelse af de 

selvejende daginstitutioners vilkår og rammebetingelser én gang for alle samler trådene og italesætter de 

begivenheder, der over tid har ført til en ændring af selvejeområdet. Jævnfør Torfings pointe om følelsen af 

forfald, talte vi på den baggrund om undersøgelsen som det, der manifesterer dislokationen på det selvejende 

daginstitutionsområde og dermed åbner de selvejendes øjne for, at deres sociale status og politiske 

muligheder er i fare (Torfing, 2000, s. 33). Hvad vi her skal diskutere er imidlertid lidt det modsatte; nemlig 

at undersøgelsen ikke i sig selv har været tilstrækkelig til at mobilisere de selvejende institutioners 

omstillingsvillighed og at MDI derfor på egen hånd – og stik mod hvad man kunne forvente – har optrappet 

krisen. Diskussionen bygger i den forbindelse på en anden af Torfings pointer, der slår fast, at forandring 

ikke behøver at udmønte sig i egentlige diskursive brud (Torfing, 2000, s. 26). Forandring kan ske løbende – 

næsten i det skjulte og de selvejende institutioner har da også haft for vane både at lukke øjnene for 

forandringerne og insistere på, at kommunen ikke kan forlange det samme af de selvejende institutioner som 

af de kommunale. Vores påstand og omdrejningspunktet for dette afsnit bliver på en baggrund, at 

italesættelsen af krigen mellem de selvejende institutioner og kommunen har været nødvendig for at 

tydeliggøre konsekvenserne af denne ”usynlige forandring”, der over tid har fundet sted på 

daginstitutionsområdet. Det har med andre ord været nødvendigt for MDI at konstruere en fjende, som de har 

kunnet give ansvaret for identitetssvigtet for på den måde at opnå opbakning til partnerskabsprojektet. Lad os 

derfor til en start rette blikket mod MDIs italesættelse af forholdet mellem de selvejende daginstitutioner og 

kommunen mere generelt. 
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Således tilskrives driftsoverenskomsten status som den faktor, der gør ”(…) at der dybest set produceres en 

krigszone mellem den offentlige sektor og de selvejende daginstitutioner.” (Bilag 1, linje 472-473). Det 

betyder, at de selvejende institutioner og kommunen befinder sig i en krigszone – ikke mellem parter, der 

kæmper, men netop som de to kæmpende parter og således er ”relationen mellem kommunerne og selv-

ejemiljøet (…) i dag ofte præget af skarp konkurrence og kamp (…)” (Bilag 2, s. 4). I afsnit 3.2.1 undersøgte 

vi i den forbindelse hvordan, generalsekretæren afsiger dom over fremtidsscenarierne i Rambølls 

undersøgelse. Konklusionen var ikke til at tage fejl af: Alt andet end partnerskabsmodellen ender efter 

generalsekretærens mening med de selvejende daginstitutioners død (Bilag 1, linje 81-82). Med den valgte 

formulering etablerer generalsekretæren derfor også en antagonistisk grænse, hvor kommunen netop er 

fjenden, der forhindrer de selvejende institutioner i at være til. I fire ud af fem tilfælde vil det lykkes 

kommunen at udrydde de selvejende daginstitutioner og således stå tilbage som den sejrende part.  

 

MDI benytter altså en krigsretorik til at betegne og beskrive de selvejende institutioners forhold til 

kommunen. Forholdet udgør eftersigende en krigszone præget af skarp konkurrence og død. Interessant er 

det i den forbindelse at bemærke, at vi på intet tidspunkt har set krigen italesat andre steder end i materialet 

fra MDI. Kontorchefen siger ligefrem: ”(…) det er jo bare dejligt at have en samarbejdspart, der forstår, at 

vi er bedre sammen end hver for sig.” (Bilag 5, linje 219-220). Til trods for rollen som dødens arkitekt, 

udtrykker kommunen altså ingen umiddelbare intentioner om at ville slå de selvejende institutioner ihjel. Det 

oplagte spørgsmål synes derfor at være spørgsmålet om, hvorvidt kommunen i grunden ikke altid gerne har 

villet samarbejde med de selvejende institutioner? Og om krigsmetaforen derfor ikke mere end noget andet 

er MDIs egen konstruktion? Ved at drage døden ind i deres kæder af argumenter tydeliggør MDI den krise, 

som Rambølls undersøgelse tegnede omridset af. Af den grund kan det derfor også diskuteres, om de 

selvejende daginstitutioner reelt har et valg? De kan vælge at tilslutte sig partnerskabsprojektet eller de kan 

vælge at dø. Valget synes indlysende og beslutningen derfor relativt nem at identificere sig med: Vil I dø? 

Eller vil I overleve? Med konstruktionen af en fjende har det efter vores mening været muligt for MDI at 

vinde de selvejende institutioners opbakning til projektet – der pudsigt nok også skal være afslutningen på 

selvsamme krig. MDI optræder med andre ord som både initiativtager til krigens italesættelse med den 

konsekvens, at paraplyorganisationen selv er med til at producere og optrappe krisen på 

daginstitutionsområdet. Og samtidig er MDI ophavsmand til krigens afslutning i form af et 

partnerskabsprojekt, der tilbyder de selvejende institutioner muligheden for at indgå i et fællesskab med 

kommunen og på den måde overleve. Afslutningsvis kan vi derfor også stille spørgsmålstegn ved den 

antagonistiske grænses karakter. I sin definition af antagonismen læner Mouffe sig op af den tyske retsfilosof 

Carl Schmitt14, og peger i den forbindelse på, at det er illusorisk at tro, at antagonismer vil kunne elimineres 

                                                        
14 Hos Schmitt (2002) kan politik bedst beskrives som en særlig form for kommunikation, der eksisterer på dets egne betingelser. Den politiske 
modsætning; sondringen mellem ven og fjende, betegner det yderste modsætningsforhold, hvorfor intensiveringen af et hvert andet 
modsætningsforhold, som for eksempel æstetikkens skelnen mellem smukt og hæsligt, potentielt bliver politisk.  
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(Mouffe, 2002, s. 189). Men med partnerskabsprojektet bliver det netop muligt at snyde døden og på den 

måde komme ”(…) ud af den gamle krigszone, som det jo var tidligere.” (Bilag 4, linje 321-323). Vi skal 

senere diskutere konsekvenserne af denne fredstilstand, men først skal vi diskutere, hvilken betydning 

grænserne mellem henholdsvis frivillighed og tvang samt kommunal og selveje har for projektet og dets 

potentiale.  

 

5.2	  PRODUKTIVE	  GRÆNSER	   	  

Vi konkluderede i kølvandet på ordningsanalysen i afsnit 3.2.4, at partnerskabsprojektets bredde 

vanskeliggør blandt andet den modstand, vi kunne forvente, at de selvejende institutioner ville have mod 

kommunens krav om at organisere sig i netværk og dermed afgive suverænitet. Siden da har vi tilegnet os en 

viden om netop modtandens karakter, idet vi har betragtet de kampe, der udspiller sig om at tilskrive 

projektets bærende momenter mening. Konklusionen – og det vi her skal diskutere – er imidlertid, at bredden 

ikke kun gør det muligt at foregribe de selvejende daginstitutioners modstand, men samtidig tager hensyn til 

den modstand, som Københavns Kommune kunne tænkes at komme med. Specialets andet analysekapitel 

har i den forbindelse vist, hvordan særligt to grænser skiftevis trækkes tydeligt op og udviskes afhængigt af 

sammenhængen, de finder anvendelse i. Nemlig forskellen mellem; frivillighed og tvang, samt kommunal og 

selveje. Lad os først diskutere grænsen mellem frivillighed og tvang, der på behændig vis gør det muligt at 

imødekomme både kommunens krav om en ændret organiseringsform og de selvejende institutioners 

modvilje mod netop dette krav.  

 

5.2.1	  Frivillighed	  eller	  tvang?	  

Vi mener, at kunne iagttage, at partnerskabsprojektet veksler mellem frivillighed og tvang forstået på den 

måde, at det til tider er tvangen der konstrueres som det modsatte af partnerskabet, mens det i andre 

sammenhænge er frivilligheden, der udelukkes. Når frivillighed konstrueres som det modsatte af 

partnerskabet, fremkommer muligheden for at tale om krav. De foregående analyser har i den forbindelse 

vist, hvordan det fra kommunens side er et krav, at institutionerne organiserer sig i netværk og i den 

forbindelse udfærdiger en netværksaftale som bevis på den forpligtigelse, der følger med netværksdannelsen. 

Samtidig har vi set, hvordan kontorchefen ønsker at bibeholde styringen og dermed retten til at kontrollere, 

om den enkelte samarbejdspartner lever op til de krav, kommunen stiller. I kølvandet på konfliktanalysen 

konkluderede vi i den forbindelse, at kommunen i skikkelse af kontorchefen finder projektet attraktivt, idet 

projektet netop formår at imødekomme kommunens krav. Projektet tilbyder med andre ord kommunen en 

subjektposition, hvor kommunen mere eller mindre kan beholde styringsretten og projektet evner således at 

foregribe og indarbejde den modstand, som kommunen formulerede i konfliktanalysen. Havde det modsatte 
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været tilfældet, ville projektet efter vores mening og al sandsynlighed aldrig være lykkedes med at få 

kommunens opbakning.   

 

Når tvangen omvendt konstrueres som det modsatte af partnerskabet, tones frivilligheden og giver på den 

baggrund mulighed for at tale om et fælles mind-set og en fælles rejse, som netop ikke kan realiseres gennem 

tvang. I relation til momentet den fælles rejse tildeles de selvejende daginstitutioner på den baggrund en 

stemme i debatten om, hvor daginstitutionsområdet skal bevæge sig hen. Principielt får de selvejende 

daginstitutioner altså muligheden for at påvirke den dagsorden, som før har været kommunens alene. De 

foregående analyser har i den forbindelse vist, hvordan italesættelsen af netop denne mulighed har ændret de 

selvejende daginstitutioners praksis: Fra kommunens modspiller, der har yndet at sætte foden ned og afvise 

kommunen og dens krav i det omfang, det har været muligt. Til kommunens medspiller, der har forståelse 

for de udfordringer, som selvejemiljøet deler med kommunen og derfor i fællesskab med kommunen må 

finde en fornuftig løsning på. På den baggrund fremkommer netop tanken om et fælles mind-set, hvor fokus 

er på det, der forener parterne mere end det, der skiller dem ad. Ved at tone frivilligheden udlægges verden 

altså anderledes end den tidligere og positionen som kommunens ligeværdige partner må alt andet lige, synes 

mere attraktiv end en position, hvor institutionerne på forhånd er fraskrevet muligheden for at præge deres 

egen fremtid.  

 

5.2.2	  Kommunal	  eller	  selvejende?	  	  

På tilsvarende vis gør projektets bredde det muligt at veksle mellem påstanden om, at der er forskel på de 

kommunale og selvejende institutioner, samtidig med at selvsamme forskel i andre sammenhænge ignoreres. 

Når de selvejende institutioner konstrueres som noget væsensforskelligt fra de kommunale, giver det 

mulighed for at tale om de selvejende daginstitutioner som kommunens lærermester og herigennem 

opretholde en forskel mellem eksempelvis den form for kvalitet, som den selvejende daginstitution er garant 

for og kvaliteten i de kommunale daginstitutioner. Forskellen mellem den selvejende og kommunale 

institution tjener på den baggrund som et argument for at bevare de selvejende institutioner som kommunens 

konkurrent: Den selvejende institution er netop forskellig fra den kommunale og dermed med til at sikre et 

varieret tilbud, hvor forældrene frit kan vælge mellem forskellige pasningstilbud.  

 

I andre sammenhænge giver det imidlertid bedst mening at tale om det kommunale og selvejende miljø som 

ét. Eksemplerne herpå er flere. Blandt andet så vi i afsnit 4.3, at det for kommunen ikke er væsentligt, om en 

institution er selvejende eller kommunal. Afgørende er det imidlertid, om institutionen kan tilbyde de 

pladser, som politikerne ønsker sig. Skellet mellem den kommunale og selvejende daginstitution italesættes i 

den forbindelse slet ikke og bliver på den måde irrelevant. Eller sagt på en anden måde: Grænsen mellem 

den selvejende og kommunale institution forskubbes til periferien, idet det afgørende spørgsmål bliver 
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spørgsmålet om ”de rigtige typer af pladser”. Af den grund må de selvejende og kommunale institutioner 

også ligne hinanden organisatorisk, så man på den måde undgår, at den ene institutionstype er vanskelig at 

indpasse, mens den anden er let at samarbejde med. Konklusionen må i den forbindelse være, at projektets 

bredde muliggør begge logikker: Projektet benytter sig først og fremmest af en differenslogik i den forstand, 

at den manglende forskel på kommunal og selvejende ignoreres til fordel for den organisatoriske lighed. 

Derefter genindføres selvsamme grænse og projektet benytter sig således af en ækvivalenslogik og deler 

dermed verden i to for på den måde skabe rum for forskelligheden. Grænsen såvel som dens fravær er altså 

produktiv i den forstand, at projektet formår at veksle herimellem og dermed gøre projektet attraktivt for 

både den kommunale og selvejende part at identificere sig med.  

 

5.2.3	  Udgør	  projektets	  bredde	  en	  risiko?	  

I kølvandet på den ovenstående konklusion fristes man til at spørge: Hvad er så problemet? Og udgør 

projektets bredde overhovedet et problem? Eller er MDI reelt lykkedes med at balancere artikulationen 

mellem for få og for mange elementer? Vi vil her pege på to forhold, som vi mener på sigt kan udfordre 

projektets succes. For selvom der umiddelbart tegner sig et billede af et projekt, hvis bredde foregriber 

modstand og derfor (endnu) ikke er blevet bragt i knæ af konflikter, udgør bredden i vores øjne samtidig en 

risiko. Jævnfør Laclaus pointe om, at meningen udvandes i takt med at den udvides, har analysen af det 

konfliktfyldte blandt andet vist os, hvordan institutionslederens måde at tilskrive netværk mening på udgør 

en trussel for tilslutningen til partnerskabsprojektet. Institutionslederen udvider som nævnt ækvivalenskæden 

for netværk med momentet relevans og skubber således til grænsen for, hvem der kan deltage på hvilke 

betingelser. Vi mener, at der er tale om overdetermination i den forstand, at netværksdannelsen ikke på én 

gang kan være frivillig og samtidig tvungen. Institutionerne i netværket kan ikke både deltage i det omfang, 

de hver især finder relevant og samtidig forpligte sig i henhold til netværkskontraktens krav om deltagelse på 

én bestemt måde. Hvis projektet således også skal kunne rumme den form for frivillighed, som 

institutionslederen kæder sammen med hans deltagelse i netværket, får projektet efter vores mening særdeles 

svært ved at ”sætte tvangen igennem”. Projektet kan med andre ord få svært ved at afgøre, hvem der skal 

indgå i netværkssamarbejdet på hvilken måde og MDI bør efter vores mening og i den forbindelse overveje, 

hvorvidt kommunen fortsat vil bakke op omkring projektet, hvis forpligtelsen får karakter af at være frivillig. 

Værd at huske på er jo netop, at kommunens opbakning som nævnt afhænger af projektets evne til at 

imødekomme kommunens krav.  

 

På samme måde mener vi at kunne iagttage, at projektet på sigt kan få svært ved at opretholde grænsen 

mellem selvejende og kommunal, hvis grænsen udelukkende bliver et spørgsmål om, at de kommunale 

institutioner skal lære af den måde, de selvejende institutioner formår at mobilisere og involvere 

civilsamfundet på. I konfliktanalysen så vi hvordan, både direktøren og generalsekretæren kæder den 
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selvejende institution sammen med civilsamfundsengagementet og på den baggrund skelner mellem 

kvaliteten men også bæredygtigheden i henholdsvis den selvejende og kommunale institution. Det oplagte 

spørgsmål må i den forbindelse være: Hvis argumentet for de selvejende institutioners fortsatte overlevelse 

er, at de udgør en vigtig inspirationskilde og sparringspart for kommunen, hvad sker der så den dag, 

læringspotentialet er udtømt og de kommunale institutioner er blevet tilsvarende dygtige til at inddrage 

forældre og lokalsamfund i børnepasningen? Efter vores mening risikerer MDI at ende i en situation 

lignende den, hvorfra projektet tog sin begyndelse. Nemlig i en situation, hvor forældre og også kommunalt 

ansatte ikke kan se tydeligt forskel på den kommunale og den selvejende daginstitution og derfor ikke vælger 

de selvejende institutioner aktivt til. En af udfordringerne for partnerskabsprojektet kunne således siges at 

være nødvendigheden i at opretholde grænsen mellem kommunal og selvejende – en grænse, som vi tidligere 

har påstået ikke længere er antagonistisk. Men hvad er den så? Og hvis den ikke længere findes eller på sigt 

ikke kan opretholdes, hvor går projektets grænse så i stedet? Spørgsmål, der leder os videre til diskussionens 

sidste afsnit, hvor vi skal trække på Mouffes pointe om, at en verden uden antagonismer er umulig og at 

ønsket om en sådan konfliktfri verden kan få meget alvorlige konsekvenser (Mouffe, 2002, s. 188).  

 

5.3	  FREMTIDENS	  MODSTANDER	  	  

Som læseren med den gode hukommelse måske husker det, har vi tidligere i strategien for vores analyse 

defineret antagonismen som det konfliktfyldte – som selve konflikten. Vi berørte i den forbindelse desuden 

spørgsmålet om, hvorvidt enhver beslutning og dermed eksklusionen af alternative betydningstilskrivninger 

nødvendigvis involverer antagonismer. Med inspiration fra Schmitt insisterer Mouffe som nævnt på, at det er 

utopisk at tænke sig, at antagonismer nogensinde vil kunne elimineres – en verden uden antagonismer er 

ganske enkelt umulig (Mouffe, 2002, s. 189). I sit arbejde med at udvikle og udfolde teorien om det radikale 

og plurale demokrati er hun imidlertid stødt på det problem, at den demokratiske identitet er én, der bygger 

på uenighed men også enighed (Laclau & Mouffe, 2002a, s. 31). Uenigheder og konflikter medfører altså 

ikke nødvendigvis, at forskellige sociale identiteter forhindrer hinanden i at være, hvad de er – i hvert fald 

ikke i en demokratisk orden, hvor det antagonistiske fjendeforhold ifølge Mouffe afløses af et agonistisk 

modstanderforhold (Mouffe, 2002, s. 188). Mouffe foreslår således, at man skelner mellem virkelige fjender, 

der ikke accepterer de demokratiske spilleregler og nødvendigvis må tilintetgøres og modstandere, som man 

nok er uenige med, men dog respekterer (Mouffe, 2002, s. 188). Vi kan på den baggrund iagttage hvordan 

forholdet mellem de selvejende daginstitutioner og kommunen netop har bevæget sig fra et antagonistisk 

fjendeforhold til et forhold, der bygger på gensidig respekt og accept: Kommunen har således blandt andet 

accepteret, at civilsamfundet spiller en afgørende rolle for de selvejende daginstitutioner, mens de selvejende 

institutioner har accepteret den ”virkelighed”, som kommunen lever i: 
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”I MDI synes vi, det er vigtigt, at vi ikke kun sidder og venter på, at kommunerne kommer til os med 

deres udfordringer. Vil vi et partnerskab med dem, må det være en del af vores værdisæt, at vi også 

kommer til dem. At vi prøver at forstå deres udfordringer, før vi nødvendigvis selv kræver først at 

blive forstået.” (Biil, 2011).  

 

Citatet beretter således om et forhold, hvor der skal være plads til at være uenig og hvor forskelligheden 

netop ikke betyder, at den anden vil den første til livs. Der skal med andre ord være plads til forskelligheden, 

så valget mellem den selvejende og kommunale institution bliver et valg mellem ”reelle alternativer” 

(Mouffe, 2002, s. 188). Og netop valget mellem reelt forskellige muligheder er altafgørende for Mouffe, hvis 

man efter hendes vurdering skal undgå en situation, hvor der stilles spørgsmålstegn ved de grundlæggende 

spilleregler. Vi skal for en god ordens skyld nævne, at Mouffe diskuterer antagonismer og agonismer i 

forbindelse med et radikalt og pluralt demokrati, og at spillets regler i den sammenhæng henviser til 

demokratiets regler. Som et eksempel på de, der ikke accepterer sådanne regler, nævner Mouffe de 

yderligtgående højrefløjsbevægelser, hvis opståen og fremgang efter hendes mening skyldes de europæiske 

demokratiers manglende evne til at differentiere sig internt. Mouffe slår således fast, at manglen på politiske 

kampe bringer demokratiet i fare, fordi ”tomrummet er et terræn, som kan blive opfanget af det 

yderligtgående højre til artikulation af nye antidemokratiske politiske identiteter.” (Mouffe, 2002, s. 190). 

Mouffe understreger således, at illusionen om konsensus og enstemmighed er fatal for demokratiet, hvilket 

netop er grunden til, at vi finder det relevant at trække på Mouffes arbejde i en diskussion af den tilstand af 

fred og fordragelighed, som de selvejende daginstitutioner og kommunen synes at befinde sig i.  

 

Vi mener således at kunne iagttage, at partnerskabsprojektet i et eller andet omfang har haft karakter af det 

konsensussøgende projekt, hvor fokus hovedsagligt har været på at opnå kommunens og de selvejende 

institutioners accept og dermed opbakning. Projektet definerer en virkelighed, hvor kommunen ikke længere 

er de selvejende daginstitutioners fjende men derimod deres ligeværdige samarbejdspartner. Fjenden er med 

andre ord overvundet, krigen er afblæst og krisen er afværget. Når det er sagt, er det dog væsentligt at huske 

på, at fjenden ikke kun udgør en trussel, men samtidig er  projektets forudsætning: ”For at konstruere et ’os’, 

må det adskilles fra et ’dem’ og i politik betyder det at etablere en grænse, definere en ’fjende’.” (Laclau & 

Mouffe, 2002a, s. 182). Antagonismen i form af kommunen som de selvejende daginstitutioners fjende har i 

den forbindelse vist sig at være både projektets umulighed og mulighed. Umulighed i den forstand, at 

kommunen eftersigende ville de selvejende daginstitutioner til livs og dermed forhindrede institutionerne i at 

være, hvad de var. Men samtidig gjorde fjenden det muligt for MDI at vinde de selvejende institutioners 

opbakning til projektet. Af den grund bør MDI efter vores mening også overveje at definere en ny fjende, 

som projektets partere i fællesskab kan være enige om at være forskellige fra – en fjende, der netop ikke 

spiller efter partnerskabsprojektets regler. Uden en sådan vil projektet ganske enkelt ikke være i stand til at 
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angive dets egen grænse med den konsekvens, at de nuværende agonistiske relationer mellem projektets 

parter udvandes. Sker det, risikerer projektet, at det føromtalte tomrum opstår: Hvis ikke der foreligger et 

reelt valg mellem det at være selvejende eller kommunal institution, er det ikke utænkeligt at forestille sig en 

situation, hvor de selvejende ville pakke deres gode tøj, gå og i stedet søge medlemskab hos en af de 

paraplyorganisationer, der til stadighed definerer kommunen som ”den anden”, som man for alt i verden 

ønsker at være forskellig fra. For at beskytte sig mod en sådan situation må projektet efter vores mening og i 

henhold til Mouffes pointe nødvendigvis tage stilling og dermed forholde sig til fremtidens fjende. 
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KAPITEL	  6:	  KONKLUSION	  

Som nævnt i indledningen til dette speciale, er specialets spørgen forankret i en grundlæggende undren over 

partnerskabets udbredelse og dets status som løsningen på alverdens udfordringer, herunder som løsningen 

på de selvejende daginstitutioners overlevelsesproblemer. Den præcise problemformulering ligger imidlertid 

over hundrede sider tilbage og vi finder det derfor oplagt at genopfriske ordlyden. 

 

 

Problemformuleringen er løbende forsøgt besvaret med hjælp fra fire selvstændige arbejdsspørgsmål. Følger 

vi spørgsmålenes orden, har identifikationen af forstyrrelser på et generelt samfundsdiagnostisk niveau og 

indenfor det lokale daginstitutionsområde i Københavns Kommune, først og fremmest vist os, hvordan de 

selvejende daginstitutioner ikke kan identificere sig på den præcise måde, som de har gjort hidtil. Vi kan 

således konkludere, at strukturen har svigtet de selvejende institutioner, der ikke som tidligere dominerer 

daginstitutionsområdet. Kravet om en ny institutionsstruktur tvinger den selvejende institution til at se sig 

selv som en del af et netværk og gør det således vanskeligt for den enkelte institution udelukkende at 

identificere sig med eget formål. Andre institutioner trænger ind på den enkelte institutions sfære – ligesom 

kommunen gør det! Og kommunen stiller stadigt flere – og nye – krav til de selvejende institutioner: Den 

selvejende institution skal kunne dokumentere resultater og redegøre for effekterne af de aktiviteter, som de 

økonomiske midler bruges på. Kvalitet i børnepasningen kædes sammen økonomisk effektivitet og 

bæredygtighed som et spørgsmål om institutionens størrelse og efterlader de selvejende daginstitutioner i en 

konkurrence- men også krisesituation, hvor de må kæmpe for deres overlevelse i skarp konkurrence med de 

kommunale og private institutioner. Muligheden for at identificere sig med forestillingen om et selvejende 

daginstitutionsmiljø, der dominerer markedet og bidrager med noget særligt, der ikke nødvendigvis kan 

måles (på bundlinjen), mangler så at sige. 

 

Betingelsesanalysen har i den forbindelse vist, at begivenhederne på det generelle samfundsdiagnostiske 

niveau mere eller mindre er gået hen over hovedet på de selvejende institutioner og at initiativerne på det 

lokale niveau derfor har virket spredte, usammenhængende og også uvedkommende for de selvejende 

daginstitutioner. De selvejende institutioner har haft for vane at sætte foden ned og afvise kommunen og 

+YRUL�EHVWnU�SDUWQHUVNDEVSURMHNWHWV�SRWHQWLDOH�VRP�VWUDWHJL�IRU�RYHUOHYHOVH�

IRU�GH�VHOYHMHQGH�GDJLQVWLWXWLRQHU�L�.¡EHQKDYQV�.RPPXQH�
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dens krav i det omfang, det har været muligt, hvorfor vi også tillader os at konkludere, at de selvejende 

institutioner har (haft) svært ved at identificere sig med en kommunal diskurs, der positionerer dem som 

semikommunale. De selvejende daginstitutioner er imidlertid nødt til at identificere sig, førend de kan træde 

i karakter som institutioner og behovet for et alternativ til den kommunale diskurs synes således stort. Vi kan 

på den baggrund konkludere, at udgangspunktet for partnerskabsprojektet er stærkt og forventningerne til 

projektets succes derfor med rette synes store. 

 

Med hensyn til projektets forventelige succes, konkluderede vi i kølvandet på den efterfølgende 

ordningsanalyse, at dislokationen har forårsaget forstyrrelser af en sådan størrelse, at netværksbegrebet ikke 

synes tomt nok til at repræsentere den hegemoniske interventions bredde. Projektet tog netop sin begyndelse 

som et netværksprojekt, men som analysen har vist det, optræder netværksdannelsen som et krav, mens 

tankerne omkring udvikling fremlægges som en mulighed. Som forankringspunkt i diskussionen om, 

hvordan de selvejende daginstitutioner skal organisere sig, ligger meningen med de forpligtende netværk 

således forholdsvis fast: Det er en måde at opnå de administrative effektiviseringsgevinster på, som 

kommunen sukker efter og det er derfor ikke til forhandling, om den enkelte institution kan slippe for at 

deltage og forpligte sig. Netværksdannelsen er netop et krav og det er derfor vores vurdering, at 

netværksbegrebet som tomt udtryk ville få særdeles svært ved at repræsentere tankerne om en form for 

udvikling, der ikke på forhånd kræver noget bestemt af nogen bestemt. Vi finder det på den baggrund 

rimeligt at konkludere, at projektet efter alt at dømme har større chance for at lykkes som et 

partnerskabsprojekt end som et netværksprojekt. Projektets potentiale består således blandt andet i dets valg 

af partnerskabsbegrebet som tom betegner. 

 

Projektets bredde udgør i den forbindelse en styrke i forhold til projektets potentiale, netop fordi kravene om 

netværksdannelse, efteruddannelse og gennemførelsen kvalitetsmålinger tones anderledes i relation til 

momentet udvikling. Kravene bliver eftersigende lettere for de selvejende institutioner at acceptere og bakke 

op om, og vi vil derfor vove den påstand, at projektets bredde foregriber og vanskeliggør modstand: Som et 

netværksprojekt behøvede institutionerne kun at opponere mod netværksdannelsen som en måde at afgive 

suverænitet på. I relation til momentet udvikling bliver netværksdannelse imidlertid et nødvendigt skridt på 

vejen til at udvikle daginstitutionsområdet på en sådan måde, at der (igen) bliver plads til at være forskellig 

fra kommunens institutioner. Derfor må de af institutionerne, der til stadighed er imod netværksdannelsen, 

nu også opponere mod netværkene som en måde at skabe rum til forskellighed på – hvilket efter vores 

mening virker usandsynligt. Det kan imidlertid ikke konkluderes, at projektets bredde er en ubetinget god 

ting. Analysen har således vist, hvordan projektets bredde samtidig udgør en barriere for dets succes. 

Partnerskabsprojektet synes allerede nu at skulle favne mange forskellige meninger, principper og krav og 

når det samtidig forudsættes, at meningen med partnerskabet til en hver tid må kunne udvides, kan det blive 
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særdeles svært at opretholde en fælles og præcis forståelse af, hvad partnerskabet og ikke mindst dets parter 

hver især skal bidrage med. Vi kan på den baggrund konkludere, at projektets potentiale bygger på den 

succesfulde balancegang mellem artikulationen af for få og for mange elementer og dermed det komplekse 

sammenspil mellem ækvivalenslogikken og differenslogikken. 

 

Konfliktanalysen har i den forbindelse haft til formål at synliggøre og karakterisere kampene om mening, 

idet vi forudsætter, at alternative og konkurrerende betydningstilskrivninger af projektets bærende momenter 

udgør en trussel mod tilslutningen til partnerskabsprojektet. Analysen har vist, hvordan projektet benytter en 

differenslogik i spørgsmålet om, hvordan blandt andet kvaliteten tilskrives mening. Projektet forsøger 

således at fortrænge den skarpe opdeling af det sociale ved at imødekomme kommunens krav til 

institutionens økonomi, størrelse og det faglige niveau og artikulere sådanne elementer som del af et stadigt 

bredere sæt af legitime positioner. Mens grænsen for, hvornår der kan være tale om bæredygtige institutioner 

af høj kvalitet således fortrænges og dermed gør det muligt for både kommunen og de selvejende 

institutioner at genfinde sig selv i projektet, etablerer projektet samtidig en anden grænse, der gør det muligt 

at differentiere de selvejende institutioner fra de kommunale. Vi kan på den baggrund konkludere, at denne 

grænse, såvel som grænsen mellem på den side at være tvungen til leve op til kommunens krav, og på den 

anden side at have muligheden for på eget initiativ at præge fremtiden, er produktive i den forstand, at 

projektet formår at veksle herimellem.  

 

Vi kan afslutningsvis konkludere, at grænsen og dermed forholdet mellem kommunen og de selvejende 

institutioner har ændret karakter: Fra et antagonistisk fjendeforhold, hvor kommunen eftersigende ville de 

selvejende institutioner til livs, til et agonistisk modstanderforhold, der bygger på forskellighed men også 

gensidig respekt og accept. Vi mener på den baggrund at kunne konkludere, at partnerskabsprojektet 

overvejende har haft karakter af et konsensussøgende projekt, hvor fokus hovedsagligt har været på at opnå 

kommunens og de selvejende institutioners accept og dermed opbakning. Projektet definerer en virkelighed, 

hvor kommunen ikke længere er de selvejende daginstitutioners fjende men derimod deres ligeværdige 

samarbejdspartner. Fjenden er således overvundet, krigen er afblæst og krisen er afværget. I diskursteorien 

udgør fjenden imidlertid ikke kun en trussel. Fjenden er samtidig ethvert politisk projekts 

mulighedsbetingelse, hvorfor MDI efter vores mening bør overveje at definere en ny fjende, som projektets 

partere i fællesskab kan være enige om at være forskellige fra. Uden en sådan fjende vil projektet ganske 

enkelt ikke være i stand til at angive dets egen grænse med den konsekvens, at de nuværende agonistiske 

relationer mellem projektets parter udvandes og projektet risikerer at miste opbakning, fordi 

partnerskabsbegrebet skal kunne rumme alting og dermed ingen reel forskel gør. Som strategi for overlevelse 

for de selvejende daginstitutioner i Københavns Kommune afhænger projektets (fortsatte) succes med andre 

ord af dets evne til at sætte grænser for deltagelsen. 
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BILAG	  1	  
Interview	  med	  Charlotte	  Biil,	  Generalsekretær	  i	  Menighedernes	  Daginstitution	  	  
Dato:	  Onsdag	  den	  21.	  november	  2012	  
Sted:	  Enghavevej	  31,	  1.	  sal,	  1674	  København	  V	  
Deltagere:	  Charlotte	  Biil	  (CB),	  Jesper	  Schmidt	  (JS)	  og	  Nina	  Lindegård	  Pedersen	  (NLP)	  	  
 
CB: I taler jo om et tværsektorielt fantasi på partnerskabet. Fantasi om et tværsektorielt partnerskab. Hvad er jeres egen 
fantasi? Har I en fantasi? 
 
JS: Jeg tror (…) Vi har selvfølgelig en fantasi om det. Det som (…) Som jeg tror, at vi også har skrevet er, at det bunder 
jo i det fag vi havde på KU, hvor du igennem Holger var inde og holde et oplæg. Og den konklusion, vi kom derfra 5 
med, var, at partnerskabet blev en irriterende størrelse for mig. Fordi – netop fordi, som du lige har sagt – det bevæger 
sig. Og hvor er det så, at man kan gribe om den her størrelse? Så det var egentligt der, at jeg nogle gange kiggede rundt 
omkring og så, at så var der et partnerskab (…) Jeg kan huske at vi skrev om EKF og nogle andre, der havde lavet et. 
Det der, altså hvis man kigger på den teoretiske ramme for partnerskabet, så kan det ikke lige sådan leve op til det, 
synes jeg ikke. Men hvad er det så? Hvad er det så, man får ud af partnerskabet? Og ikke, hvis man hurtigt lige 10 
umiddelbart kan sige, det ligner i hvert fald ikke det her, hvorfor er det så det bliver brugt? Hvordan kan det modellere 
fx jeres projekt? Hvad giver det af muligheder for sådan et projekt? Og hvor lukker det eventuelt nogle muligheder? Er 
det kun et sted (…) Jeg ved ikke om du kender – det tror jeg, at du gør – Teubner, han taler så meget om 
dobbelttilskrivningen, men er det nok? Altså er det, det eneste, det kan? Er der flere aspekter i et sådant partnerskab. 
Det er egentlig det, der har været sådan et irritationsmoment, men samtidig også det moment, som gør, at det bliver 15 
spændende at kigge på og dykke dybere ned i. Og ja, det her fantasibegreb kommer så fra (…) 
 
[De øvrige deltagere griner og kommenterer på snakken] 
 
JS: (…) Zizek, som Holger oprindeligt har introduceret os til. Og hvor vi sådan læste lidt af ham og kom til at snakke 20 
om det her med fantasme om (…) Om netop et partnerskab. Det skal egentlig kunne rigtig mange ting. Det skal kunne 
rumme mange ting. Men er det så nødvendigt, at det rummer alle de her ting, som det i fantasien skal? Eller kan det 
godt bare være nogle enkelte ting, og så det sådan set okay? Alle de her ting om, hvad det kan og skal rumme. Og ikke 
nødvendigvis skal rumme, men kan rumme. Det er sådan set de  ting, som vi overordnet tænkte på. Og så var det jo så, 
at vi havde hørt dit oplæg og hvor vi synes, at jeres case byder sig rigtig godt til. 1, fordi vi tænker et tværsektorielt (…) 25 
Og der kan man så sige, er det så det? Det ved jeg ikke helt? 
 
CB: Ja, hvad forstår I ved det? 
 
JS: Ja, det er netop det! Vi forstår nok nærmere (…) Der kunne vi måske nok have været mere skarpe (…) At det bliver 30 
et samarbejde mellem en offentlig part og en anden part, som ikke har den samme logik, som den offentlig part. Og der 
kan man sige, at I – de selvejende – ligger under for en del af logikken, men dog trods alt er noget andet.  
 
CB: Så I ser det som to forskelligt sektorer? I ser den offentlige, kommunale sektor overfor den selvejende? 
Civilsamfundet?   35 
 
NLP: Det er måde at sige det på. 
 
JS: Det er umiddelbart en skarp distinktion.  
 40 
NLP: Men vi har jo også det, vi tager med os fra vores uddannelse og vores retning, valgt et fokus, der handler mere om 
– mere end nødvendigvis at fokusere på skellet og sige, der er en forskel – så kigge samarbejdet. Og det er jo også 
derfor, at det er partnerskabet, der bliver interessant. Hvad er det så i den egentlig proces, man kan iagttage og er der 
nogle forskellige logikker på spil?  
 45 
CB: Arbejder I med systemteorien? 
 
NLP: Ja, ja det gør vi. 
 
[Alle taler i munden på hinanden] 50 
 



JS: Også Niklas Luhmann, Foucault – vi har også diskuteret om et blik med Laclau og hans hegemoniske analyse 
eventuelt kunne give et eller andet. Det skal nok umiddelbart være for at se på begrebet partnerskab inden for den 
offentlige sektor. Der tales jo rigtig meget om, at igennem partnerskabet bliver begge sektorer – både den offentlige og 
den private – de vil løfte sig, og det er der vi tænker, at det måske mere er fantasien, der er lidt på spil. For, om det er 55 
sådan altid? Det er der er jo også forskning, der viser, at det ikke altid er sådan.  
 
CB: Jeg tor, at det er vigtigt, at fantasien om partnerskabet – jeg ved ikke om den fødes af os? Jeg tor den fødes af 
Rambøll.  
 60 
NLP: Ja ja, med rapporten! 
 
CB: Med rapporten og hvor det, de siger er, at det her område, det lukker ned. Men der er dog et scenarie, hvis det skal 
overleve – og det handler om partnerskabet. Så definerer de i øvrigt ikke nærmere, hvad de forstår ved partnerskabet. 
 65 
NLP: Nej, da vi var inde og læse projektbeskrivelsen, hvor I refererer til Rambølls undersøgelse, var vi jo inde og grave 
i det og se; nå hvad mener de så med det? Der står jo bare beskrevet partnerskabet som en mulighed - én af fem 
muligheder. Var det ikke fem strategier? 
 
CB: Jo, men altså de fire andre dør man bare af. Det er faktisk kun en, man kan overleve af, uden at det bliver udfoldet. 70 
Det er en overlevelsesstrategi. Og den rapport, den kommer i foråret 2011. Vi får finanslovsbevillingen i 2010, i 
efteråret. Og det er så der, man bare på projektbeskrivelsen vil kunne se, at den tilpasser sig. Så vi bliver meget 
tydeligere på, at det åbenbart er den anbefaling, man kan overleve på, så (…) Hvor det måske mere i starten var en 
ledelsesmodel, vi fik projektet på. Så hvad skaber hvad her? Hvad er det for en (…) Måske kobler vi os bare på en 
fantasi, som vi ikke end gang selv har italsat. Men, fordi det er en god fantasi, at drømme rundt om.  75 
 
NLP: Men det er jo også sådan nogle ting (…) Udledt af det, Jesper siger og du spurgte til, hvad tilskriver vi fantasien? 
Hvilke forventninger knytter vi til fantasien. Det er nok ud af de diskussioner om (…) Jamen implicit ligger der i ordet, 
at det er en løsning. Der er noget løsningsbetonet over partnerskabet.  
 80 
CB: Det er i hvert fald sådan Rambøll skriver det. Det er løsningen. Det er den eneste positive løsning, for alt andet 
ender med død! 
 
[Alle taler og griner i munden på hinanden] 
 85 
JS: Skal vi dø? Eller skal vi ikke dø? 
 
NLP: Men det er meget interessant, at du siger, at man sådan kobler sig på. Og siger, nå men så er det den vej, vi går.  
 
CB: Så bliver vi tydeligere på det. Så bliver vi tydeligere på at kalde det et partnerskab. Så bliver vi tydeligere på at 90 
definere det som et partnerskab. Så går vi ind og kobler os på Åkerstrøms forståelse af partnerskabet og det handler jo 
så også, hvordan vi skaber politik her. Og hvordan skaber vi projektet legitimitet. Så bruger vi i virkeligheden et 
forskningsmiljø politisk – en politisk kode til at gå ind og give det her legitimitet. Bruger dem til at være 
medproducerende på en fantasme.   
 95 
JS: Ja, det er en meget spændende sidebemærkning fra dig, for vi snakkede nemlig om, om I som projekt havde 
overvejet andre begreber til at beskrive partnerskabet med (…) Eller ikke partnerskab – for det var jo ikke, men så 
sagde du ledelsesmodel? 
 
CB: Det startede med at være en netværksmodel. Det startede med at være en ledelsesmodel, fordi vi skulle sætte nogle 100 
netværk og vi skulle udvikle en ny ledelsesmodel. Så udviklede det sig til, at det også blev til et partnerskab.  
 
JS: Og det er jo rigtig sjovt, for det (…)  
 
NLP: (…) Er jo faktisk nogle diskussioner, vi har haft. Hvad gør det så af forskel? Ikke kun på det retoriske område 105 
(…) Ikke kun italesættelsen af det – at man vælger at kalde det for et partnerskab, men vi har også snakket om, hvad er 
det for nogle mulighedsrum, hvad er det for nogle spil, der bliver mulige – eller handlinger, der bliver mulige? 
 



CB: (…) Fordi man kalder det det. Ja, og det skal man så sige, at fra at vi finder ud af, at det er smart – fordi det er en 
diskurs i tiden – så åbner det også nogle andre blikke, åbner nogle andre rum. Det åbner blandt andet vores advisory 110 
board. Når I nu kigger efter de forskellige lag, så er der et advisory board og det har I jo også set i projektet. Og dem, 
der lige gik ud af døren her, det var LFS. Og de er lige kommet ind i det her advisory board nu, for det ville de rigtig 
gerne. Det er sådan et advisory board, der vokser frem – men i et partnerskabsforståelse, fordi vi vil gerne være med i et 
partnerskab om udvikle en ny model. Og der er vi jo så nede og vi har lige kørt Åkerstrøms (…) Så der gå Åkerstrøms 
definition på partnerskab, som vi jo i den sidste version af projektbeskrivelsen – den som I har fra 2011 – der er den jo 115 
simpelthen citeret. Og det er den, vi banker i hovedet på folk hver gang. Det er det her – det er den her klub, I melder jer 
ind i. Det er sådan her, vi forstår og begriber partnerskabet. Det har vi gjort overfor vores institutioner, overfor 
kommunerne overfor samtlige, der er med i vores advisory board. Så det er den her måde, vi forstår det på – er vi så 
enige om det? Så kan man altid diskutere, om man så helt forstår det på samme måde. Men stadigvæk, det er klubben, 
vi melder os ind i (…) Og det rammesætter den måde, vi er sammen på, når vi sidder til advisory board. Men det 120 
betyder jo, at fx LFS, der som sagt lige gik ud af døren der (…) Og jeg kunne simpelthen ikke få dem ud af døren, for 
de synes det var enormt spændende, men tidligere har vi været (…) vi er faktisk normalt i en kæmpe kampzone, fordi 
de bare vil nedlægge selveje. Men, partnerskabsrummet sætter vores samtale helt anderledes – nu bliver vi nysgerrige 
på hinanden. Kan vi udvikle nogle ting sammen? Kan vi får nogle af de her elementer i en ny måde? Og begribe den 
velfærdsforestilling, som vi skal institutionalisere blandt andet i form af nogle daginstitutioner – skal de være 125 
selvejende? Skal den være kommunale? Hvordan skal de se ud? Kan via det her projekt tænke nogle elementer ud fra 
den forskning, der kommer, der gør os klogere på det? Lige pludselig bliver vores rum med de der banditter – det er de 
normalt, men det var de slet ikke nu – de var så søde (…)  
 
[Alle griner højt] 130 
 
CB: Det bliver sat helt anderledes. Det får jo noget liv! 
 
JS: Men det er netop det som (…)  
 135 
CB: Og det er det fantasme (…) Det, der starter med at være en fantasi, en Åkerstrøm fantasi, et glansbillede, vi putter 
op i alle mulige sammenhænge, får lige pludselig noget kød og blod for den måde aktørerne træder ind i rummet på.  
 
JS: Og det er jo sådan set også det (…) Det har hele tiden været den der, for mig, søgen efter; der må være et eller andet 
mere i partnerskabet. Altså hvordan giver det kød og blod til partnerskabet, når man kalder det det.  140 
 
CB: Ja, som vi føler os forpligtet på, men det er jo ikke en på forhånd defineret fantasi for os. I virkeligheden så er det 
her jo et forsøg for os også. Det er jo ikke (…) Vi har jo ikke sagt, at på forhånd så begriber vi (…) 
 
NLP: Partnerskabet på en bestemt måde? 145 
 
CB: Nej, tværtimod! Nej, overhovedet ikke! Jeg synes nærmest, at vi fylder med (…) Først så er det et ledelsesforsøg 
og et netværksforsøg, så flytter projektets sig i perioden. Det flytter sig i øvrigt også, fordi jeg møder Holger og han 
bliver min vejleder på mit Ph.d. projekt, så det er jo heller ikke bare uskyldigt at møde Holger! 
 150 
NLP: Nej nej nej, vi er også produkter af Holger i et eller andet omfang (…)  
 
[Alle griner højt] 
 
CB: Så så, hvem er det i virkeligheden, der former fantasien her? Måske er det i virkeligheden CBS? Måske er det i 155 
virkeligheden Holger, der har formet fantasien for os alle sammen?  
 
[Alle griner igen] 
 
NLP: Det er i hvert fald (…) Vi har jo en eller anden ambition, som jeg også har forsøgt at skitsere mere (…) Og netop 160 
starte på det her niveau og ikke nødvendigvis (…) som jeg også hører dig sige, peger jer ud som skaber af den, men 
siger, der er en diskurs, en samfundstendens, der koncentrerer sig om det her. Med de her argumenter, bliver 
partnerskabet løsningen på mangt og meget.  
 
CB: Jeg synes, at det er enormt interessant, hvem det er, der skaber fantasien (…) Og at det er (…) Det er i hvert fald 165 
min egen nysgerrighed og det er også noget af det, som jeg selv vil forsøge at forfølge i mit eget Ph.d. projekt – og det 



ved Holger også godt. At nogle af de (…) Der er jo følgeforskning på det her projekt – hvordan går de ind? Og det er 
fordi jeg interesserer mig også selv for policy processen. Hvordan går de ind i virkeligheden og former fantasien? Nogle 
af de her forsknings (…) Det er jo en enorm stærk teknologi til at gå ind og forme en policy.  
 170 
NLP: Mmmm, og henter argumenterne i den verden.  
 
CB: Ja, så nå, men det var mere den der fantasi – hvor kommer den fra? Og hvad bliver den så til? Men vi har fantasi på 
flere niveauer ikke? Vi har jo partner og vi har også partnerskab på flere niveauer. Men I bliver også nødt til at vælge 
jeres nedslag, det er det næste (…) Nu har jeg lige siddet og læst jeres papir – altså det I skriver her, noget af det, det er 175 
jo lige så meget, som jeg vil med mit Ph.d.  projekt og som, der nu beskæftiger to forskere og to forskningsassistenter i 
de næste to år på CBS. Så der er I nødt til, tror jeg – det er selvfølgelig ikke mig, der skal bestemme. Men I bliver nødt 
til at lave et nedslag og sige det er den her lille del af det, vi kigger på og vi prøver at begribe.  
 
NLP: Vi har talt om (…) Og det er jo måske så lidt i modstrid med det (…) Vi har talt om det der med, at vi kunne (…) 180 
Nu siger du jo faktisk præcis selv det her med, at partnerskabet optræder flere steder og vi har talt om, om det har 
forskellige funktioner alt efter på hvilket niveau det optræder. Altså om det skaber nogle forskellige mulighedsrum alt 
afhængig af i hvilke sammenhænge, man italesætter noget som et partnerskab. Og det har du selvfølgelig ret i, at det er 
også ambitiøst.  
 185 
CB: Det er vildt hamrende ambitiøst! Jeg vil bare sige, det vi gør lige nu i vores projekt, vores forskningsprojekt, der er 
vi ude nu og kigge på, hvordan sættes mulighedsrummet for partnerskab ude i netværkene – der er jo 16 netværk, og det 
næste år skal så gå med, hvordan kan vi genkende det som kommunikation i det der advisory board, fordi så får du den 
der dobbelt attribution, som Teubner (…) To år, fem mennesker.  
 190 
JS: Vi har til slutningen af april, to mennesker. 
 
NLP: Vi har talt om, fordi den her har vi jo også diskuteret – eller det her med om vi (…) Fordi vi prøvede jo så, efter vi 
havde læst materialet, at sige hvor er det vi lige ser partnerskabet henne? Eller hvor er det, det springer os i øjnene? Vi 
talte forankring og sådan noget. Om hvem sådan skulle have fat i. Hvor vi tænkte, om det var reelt i mødet mellem 195 
netværkene og kommunen, altså dem, der fremover – kan man sige (…) det er en vild påstand at sige, at det er dem, der 
fremover skal have samarbejdet til at fungere, fordi I optræder jo helt givetvis også og har samarbejdspartnere med 
rigtig mange.  
 
CB: Vi er også en del af partnerskabet. Ser her, hvis jeg nu skal tegne det her partnerskab, så kan vi tegne det: Vi har 200 
netværkene, ikke? Dem har vi 16 af, ikke? Vi har 16 netværk.  
 
[CB rejser sig og tegner på et whiteboard] 
 
CB: (…) Det fortætter derudaf, indtil der er 16, ikke? Og inde i dem er der typisk fire-fem institutioner. Så har vi tre 205 
byer. Vi har København, vi har Svendborg, vi har Aarhus, okay. Og så har vi jo så også MDI liggende et eller andet sted 
her, ikke? Mellem dem her er der et partnerskab her (…) 
 
[CB mumler, retter sig selv og tegner noget nyt på tavlen] 
 210 
CB: Herinde, er der et partnerskab og her mellem dem her er der et partnerskab (…) Og det her er et partnerskab. Og så 
har vi MDI i øvrigt også med. Så har vi også et advisory board. Her er der også et partnerskab, som er et partnerskab i 
sig selv og hvor den anden KBH og Aarhus og Svendborg og MDI plus mange flere i feltet sidder (…) Og så er der 
iøvrigt også noget der hedder EVA, og der er ministeriet, og der er CBS, som er nogle rigtig vigtige interessenter i 
styrelsen for os. Og også her på tværs kører der nogle partnerskaber. Det er mere for at sige, at det her kører jo i nogle 215 
ringe mange steder og I kan ikke begribe alt. I følgeforskningen, der bliver der fokuseret på fem af de dernede (…) Men 
altså også hvor lang tid, der alligevel er til det og sådan noget, ikke? Så det er jo noget med, at finde ud af , hvis I skal 
kigge på noget af alt det her, hvordan skal jeres nedslag være, så det her er overskueligt for jer, for så lang tid har I 
heller ikke til det.  
 220 
JS: Jeg tror sådan lige (…) Fordi det har vi også diskuteret, at det er – altså projektet i sig selv er kæmpe stort. Og 
egentlig, det der nok geografisk ville være vores force er jo, at vi bor her i København og der foregår noget her i 
København, så der ville vi i hvert fald sige, at det her kunne vi nok sådan rimeligt simpelt afgrænse os fra. Det ville 
være (…) Det ville tage os meget mere tid at tage til Aarhus for eksempel. Og jeg tror (…)  



 225 
NLP: Det er den der, vi har talt om! 
 
[NLP peger mod tavlen] 
 
NLP: Ringen mellem København og (…)  230 
 
JS: København og, hvad skal man sige? Institutionerne hernede ved hver deres netværk.  
 
CB. Men det er altså også ret mange, det er 13 eller sådan noget.  
 235 
JS: Ja, og der skal vi nok nærmere ind og begrænse os til et eller måske to netværk, men der er det så, at vi sådan set har 
en (…) i hvert fald har vi læst hvordan (…) Så virkede det som om, der var to spor i projektet. Det ene spor handler 
sådan set om (…) Og det er så selvfølgelig meget groft efter din skitsering her, for så kan jeg allerede se, at det er lidt 
anderledes. Men hvor det ene spor, det handler om at danne de her netværk hernede og få dem til at fungere og igennem 
(…) Jeg tror faktisk, at det var da vi talte sammen i telefonen, da sagde du, at noget af det som, var jeres styringsværktøj 240 
der var blandt andet uddannelse, nogle af de her kvalitetsmålinger og sådan nogle ting.  
 
CB: Det er ledelsesmodellen. Det vi skal sondre imellem er (…)  
 
[CB vender sig igen mod tavlen og talen bliver derfor utydelig] 245 
 
CB: Det var sådan det hele startede. Det hele startede med en ledelsesmodel og at der skulle sættes netværk. 
Ledelsesmodellen består af uddannelse. Og vi nu (…) Det at sætte netværk, at gå fra 120 til 16 netværk det er lidt af et 
kunststykke og under det, er der også fusioner og sådan noget, ikke? Så for at kunne flytte sig på det, så er der noget 
uddannelse på diplomniveau, og der er nogle kvalitetsmålinger og der er noget facilitering. Der er noget 250 
bestyrelsestræning og uddannelse. Og jeg tror – det har I sikkert set nogle steder. Og det her, den her ledelsesmodel 
består af det her. Den er som sagt forskellig fra partnerskab, fra partnerskabstanken og overhovedet at få den ind i 
projektet. Det er en fantasme, som Holger kom med.  
 
NLP: Men rummer den så (…) For det synes jeg jo er spændende så, nu siger du, at oprindeligt var der de her to spor. 255 
Der gik et spor, der handlede om netværksdannelsen fra 120 til 16, ikke? Og så var der et ledelsesspor, en 
ledelsesmodel (…)  
 
CB: (…) Som handler om de der hårde ting. Den har ligget der hele tiden.  
 260 
NLP: Og jeg tror, det er ligesom de forsøg, du siger (…) Vi kan godt læse de der to spor ud af det stadigvæk i materialet 
jo.  
 
CB: Ja, de er meget vigtige jo, fordi og de spiller i øvrigt også sammen. Altså det er jo slet ikke fordi (…)  
 265 
JS. Det er jo netop det, som er i hvert fald tanken at (…) Og det er kun hvad jeg har læst og funderet over, og hvad vi 
har diskuteret er, at man kan ikke (…) Her kan man ikke have den ene uden den anden, sådan set.  
 
CB: Nej, det kan du nemlig ikke.  
 270 
JS: Fordi, at den ene bliver en legitimisering af den anden og den anden bliver en legitimisering af den anden også. Så 
de hænger sammen, selvom det principielt er to spor, ikke?  
 
[Alle taler i munden på hinanden] 
 275 
CB: Ja, du kan jo sige at netværket eller ledelsesmodellen (…) Den ånd, der gennemsyrer, at vi kan sætte de der 
netværk og vi kan gøre de her ting, det handler jo om partnerskabstanken. At det er noget med et fælles mindset. Vi 
udvikler noget sammen. Det er et løfte om et løfte. Det er ikke noget, vi ved noget præcist (…) Vi er jo også i en 
udviklingskontekst – det skal vi også huske. Vi prøver at udvikle noget, vi laver et forsøg, hvor vi ser, om vi kan skabe 
noget nyt. Hele den tanke (…)  280 
 
NLP: Er den blevet nemmere med partnerskabet? Begrebet partnerskab?  



 
CB: Ja, det er sådan vi forstår partnerskab med Åkerstrøm, ikke? Det er det, vi har hjernevasket (…) Det har vi 
hjernevasket dem alle sammen om, at det er et løfte om et løfte, vi udvikler osv., ikke? Vi er på en rejse – vi er på en 285 
rejse sammen, ikke? Og det er forskelligt fra at have en traditionel kontrakt. Hernede har vi en ledelsesmodel. Den 
består af nogle ret hårde ting, som vi skal igennem. Her er der altså ikke noget med at vi udvikler (…) Jo, vi udvikler 
nok, men altså det der kan (…) Vi er på en rejse samme – vi ved ikke, hvor den ender. Og vi kan pludselig stoppe, hvis 
vi har lyst – vi har jo ikke nogen kontrakt på noget som helst, med nogen som helst. Vi kan stoppe (…)  
 290 
NLP: Så siger du så, at alternativet bliver, at man dør.  
 
CB: Hvis vi har lyst. Jamen hør her, alle kan stoppe – alle kan stoppe i vores advisory board. Der er ingen, der stopper – 
alle føler sig totalt committed. Ingen har ført sig så committed før på et samarbejde på trods af, at vi ikke har noget 
papir sammen.  295 
 
NLP: Ja, jeg skulle lige til at sige, at man fjerne kontraktens form.  
 
CB: Ja, vi sidder med ministerier en gang i kvartalet og taler om det her projekt. Det er fuldkomment vildt at mødes så 
tit og tale om de her ting. Hvorfor skal vi det? De møder pænt op til de her advisory møder en hel masse mennesker og 300 
vi har jo en fra BUPL og LFS, der nu så gerne vil være med, ikke? Og vi prioriterer det og ingen tvivl om, at det vil de 
gøre. (…) Vi har som sagt vores gamle fjender nu pludselig et helt andet rum. Vi har de tre kommuner, som kommer 
pænt og de hjælper os med en hel masse ting. Og ja, der sidder andre selvejende, Dansk Erhverv, der sidder Coop, der 
også lige er kommet med (…) Hvorfor kommer alt den her interesse? Hvorfor føler man sig forpligtet på den her rejse? 
Når den er så vanvittig løs? Men det her er nu en god farve. Hvis vi nu siger, der er sådan en rød (…) Den producerer 305 
sådan en rød farve, ikke? Så går den der røde farve ind og gennemsyrer det her nede. For det her er jo noget meget 
hårdt. Det er altså meget anderledes end det der partnerskab. Her skal der sættes netværk. Her skal man på uddannelse. 
Her skal man lave kvalitetsmål og sådan noget, ikke? Men ånden i det der – at vi er ved at udvikle noget sammen, de to 
ting de bliver til noget sammen, der gør, at det vi gør de her ting ikke er helt så farligt. Det bliver gennemsyret af, at vi 
prøver nogle ret hårde ting af. Vi gør det, vi tager det alvorligt, men det får også noget leg over sig. Det producerer 310 
sådan en legende ånd inde i projektet, som – når man er institution og skal fusionere, man skal arbejde med sin rolle og 
sin identitet og sådan noget – så bliver det ikke helt så farligt.  
 
NLP: I lyset af partnerskabet, ikke? Og det er jo meget spot on (…) Jeg kunne drømme om, at du sagde, at det var sådan 
noget, fordi det er jo det, vi gerne vil efterspore, at det gør en forskel – også nede på det mere, måske hårde niveau (…)  315 
 
CB: Hvordan de så begriber det? Ja (…) Vi havde jo 120 ledere, tillidsmænd og sådan noget af sted, det vil sige at 
samtlige institutioner deltog jo på deres uddannelse.  
 
JS: Det er helt vildt!  320 
 
CB: Ja, men vi har jo ikke nogen skriftlig kontrakt med dem om, at de skal.  
 
JS: Nej, men det er jo også det, der er helt (…)  
 325 
[Alle taler i munden på hinanden] 
 
CB: (…) Vi kører kvalitetsmålinger. Københavns Kommune prøver at køre den samme på forældrene. De havde en 
svarprocent på 17. Vi var oppe på 50 % på trods af at vi havde en masse systembøvl. Vi havde rigtigt højt på alle ledere 
og ansatte. Hvor at kommunen har haft rigtig svært ved, når de prøvet, når Københavns Kommune har prøvet en 330 
forsøgsordning på det.  
 
NLP: Men jeg er nok stadigvæk sådan lidt – ikke forvirret – men, sådan som jeg hører dig sige det, så er det jo 
italesættelsen af partnerskabet og at I prøver det af, der ligesom også omfavner det andet – netværksdannelsen, 
uddannelsen eller ledelsesmodellen.  335 
 
CB: Det ved jeg ikke! Det ved jeg ikke, om du kan sige noget om faktorernes orden her. Det ville jeg ikke turde gøre i 
virkeligheden. Altså der har været en udvikling i projektet, som har skabt en særlig fantasme omkring det her. Men 
hvad der kommer først, det tror jeg ikke, at jeg vil sige noget om.  
 340 



NLP: Jeg ved heller ikke, om det nødvendigvis var sådan, jeg mente det (…) Det er fordi, jeg prøver (…) Det skal man 
måske også afstå fra at gøre – fra at sige, på hvilket niveau qua den tegning, du lige tegnede før, så sige der er 
partnerskabelse der, der er partnerskabelse her, der er partnerskabelse her (…) Men ledt ud af, at du ligesom startede på 
at sige, der er to spor i det og så snakker vi, der er noget håndgribeligt og der er noget partnerskab i det. Så tror jeg, at 
det jeg spørger om er: Hvor er partnerskabet henne? Hvor foregår det henne? Og det foregår jo så på alle niveauerne, 345 
kan man ligesom sige.  
 
CB: De ville også sige, at de havde lavet en partnerskabsaftale med hinanden institutionerne imellem. Og de har en 
partnerskabsforståelse op imod kommunen. Det er så på institutionsniveau. Københavns Kommune ville sige, at de har 
et partnerskab (…) de er del af et partnerskab med os, de sidder i et advisory board og de hjælper os med alle mulige 350 
ting. Hvis jeg (…) vi var frygtelig på spanden på et tidspunkt med vores kvalitetsmålinger, hvor de også hjælper os. Der 
sætter de en kæmpe platform til rådighed, som vi bare kan bruge og udvikle på. Og så lige pludselig skulle en masse 
ting gå helt vildt stærkt og så ringede jeg til dem og sagde, nu bliver I bare nødt til at hjælpe os, fordi nu skal alting gå 
helt vildt stærkt. Og så kastede de, hvad de havde hænderne og hjalp os en hel masse med alle de her tekniske 
udfordringer, vi havde. Men stadigvæk har vi ingen kontrakt.  355 
 
JS: Nej, men er det så (…) kan man så pege. Er det Københavns Kommune og Menighedernes Daginstitutioner, jer som 
paraplyorganisation (…) Ja, der ligger jo også det der Københavns Kommune og institutionerne, og det har vi diskuteret 
lidt om, om det var en af de afgrænsningsmuligheder, vi har.  
 360 
CB: Der er jo flere partnerskaber. Vi har jo også et partnerskab med (…)  
[CB rejser sig  igen og vender sig mod tavlen] 
 
CB: Og vi kan også (…)  
 365 
[Alle taler i munden på hinanden] 
 
CB: Så derfor bliver vi j også nødt til (…) Det som Teubner ville sige var; gad vide om det er den samme røde farve? 
Kan vi finde det? Kan vi finde spor på det? Og så er det så, at jeg siger, at hvis I vil ud, som I ligger op til (…)  
 370 
NLP: Så kan det godt være, at det ikke er det hele, vi skal efterspore, men måske at sige, nå men det er i den her del af 
projektet, vi skal (…)  
 
JS: Vi må bare vente på din Ph.d.  
 375 
[Alle griner] 
 
CB: Nej nej nej nej, det er meget godt, at der er flere, der øver sig på at bygge forståelsen for det her. Det bliver vi alle 
sammen bare klogere af.  
 380 
NLP: Ja, men umiddelbart (…) Fordi at det jeg tænkte; åh vi er nødt til at kigge på det hele for at kunne eftersøge den 
der mission om, hvad gør det på de forskellige niveauer. Men det kan man jo sagtens gøre ved at lave en afgrænsning, 
de hedder (…) For eksempel den, du lige har lavet herovre, ikke. Og sige; det her – MDI/København og måske et 
netværk er et partnerskab og i det er der partnerskaber mellem Københavns Kommune og netværket. Men der er også et 
partnerskab mellem MDI og Københavns Kommune.  385 
 
CB: Mmm, og hvordan kan man så genfinde den der og så måske lade det være det.  
 
NLP: Mmm ja, det er umiddelbart lige det, jeg sidder og tænker.  
 390 
CB: For at gøre det overkommeligt for jer selv. Og så finde ud af, hvad er det så I kigger efter der.  
 
JS. Ja, det er nok en meget god øvelse, vi skal hjem og lave.  
 
NLP: Men det er det, der er godt ved det, fordi at man læse (…) Vi har jo kunne læse, hvem alle jeres interessenter er 395 
og alle der er involveret. Men at høre dig sige; nå men, der er også her, der er også her (…) Altså at høre italesættelsen 
af, at vi har ikke lagt os fast (…) Vi har lagt os fast på, at vi bruger Åkerstrøms definition og det er den, vi ligesom 
praktisere hele vejen ud.  



 
CB: Men det er jo ikke det samme som, at den måde, Åkerstrøm har tænkt den på (…) Men den er i hvert fald det, der 400 
rammesætter en eller anden forståelse til, hvordan det så blive givet mening det der derude. Det er jo så det, man kan 
efterspørge ved at gå ud og spørge i efter kategorien.  
 
NLP: Og sådan er det jo netop lede efter, om det er den samme røde farve. Hvordan det træder frem de forskellige 
steder, ikke? Men, det jeg egentlig bare ville sige var, at det var rart at høre dig sige, at der også er partnerskab her og 405 
der og der (…) Det er ikke sådan et (…) Vi har ikke lagt os fast på, at det her er partnerskabet. Hvis man kan sige, at 
formen er givet.  
 
CB: Sådan tænker jeg det ikke. Men de er fordi, at hvem skal egentlig have lov til at definere det? Jeg tænker, at der er 
noget, der gennemsyrer det hele og at det, der gennemsyrer det hele – den røde farve – kan vi genfinde rigtig mange 410 
steder og derfor behøver man heller ikke kigge alle vegne. Man kan kigge nogle steder, så kan der sikkert godt være 
nogle nuancer – det kan man så prøve at forstå. Og er der noget, der udvikler sig? Og tingene kan (…) Selvom vi er i 
den samme partnerskabsforståelse, så kan der være nogle lokale ting, der gør at tingene træder forskelligt frem. For 
eksempel, i Svendborg Kommune har de en civilsamfundsstrategi, de går sindssygt meget op i, som gør, at når der sker 
noget med civilsamfundet, så griber partnerskabet det anderledes (…) Så træder der nogle andre ting frem, end hvis det 415 
samme skete i Københavns Kommune, for der har de ikke den civilsamfundsstrategi, der har de fokus på nogle andre 
ting. Så hvis den samme ting skete, så ville det måske træde anderledes frem. Men det synes jeg alligevel er noget andet 
end at den der partnerskabsforståelse, som gennemsyrer det hele. At du så har (…) At det så ikke står alene. At ligeså 
vel som projektet har en ledelsesmodel, som gør nogle bestemte ting ude i institutionerne, så har kommunerne jo også 
nogle ting, som gør, at de møder i partnerskabet institutionen eller MDI – eller hvad ved jeg – på en bestemt måde. (…) 420 
Som så gør, at der sker nogle særlige ting.  
 
NLP: Og hvis man var nysgerrig nok og ville langt nok ned, så tænker jeg, at der er jo også noget der gør – fra 
institution til institution – at de træder ind i deres netværk og der fra i partnerskabet med de andre institutioner eller 
kommunen eller  (…) På en bestemt måde, ikke?  425 
 
CB: Jo.  
 
NLP: Der kunne man jo også efterspore helt ned.  
 430 
CB: Ja, hvad er det så (…) Hvad kan vi så se der? Og hvordan kan vi så forstå det?  
 
NLP: Og hvad er det, der gør (…) Eller hvad er det, der legitimerer det på det punkt? Eller hvad er det for nogle 
argumenter, man henter ned og bygger videre på og kobler til? 
 435 
[Længere tænkepause] 
 
Selvom det er stort, så er det alligevel med til at konkretisere det. Det er jo et kæmpe projekt.  
 
JS: Ja, og der kan man så også sige, at det her projekt (…) Fordi vi havde så også et andet projekt lidt i kikkerten for at 440 
beskrive lidt mere om partnerskabet. Det var et projekt i Kolding Kommune. Men et bygge og anlægs-projekt med en 
driftsfase ind over, så det var mere sådan et (…) Hvad kalder man det? En meget bygge-anlægstilgang til det. Men ja, 
der fanger det her projekt jo også (…) den fanger mange flere vinker på en eller anden måde (…) Så det gør det jo også 
mere spændende for os og få lov til at lege lidt med. 
 445 
CB: Jamen det er jo, hvad man er interesseret i, tror jeg dybeste set (…) Det kommer an på ens erkendelsesinteresse.  
 
JS: Men jeg tror også, at (…) At hvis vi skal fange partnerskabsbegrebets muligheder, der er det her mere relevant – 
måske, end det andet, vil jeg sige. For der er det allerede mulighedssat på en bestemt måde.  
 450 
CB: Men det har du ret i, fordi det har man arbejdet med inden for den sektor. Man har ikke arbejdet med det her inden 
for den her sektor før.  
 
JS: Præcis.  
 455 



NLP: Det er jo også en proces. Når vi har ledt, så har det jo hele tiden været med jer i baghovedet, fordi vi havde det 
oplæg. Men vi har jo prøvet at grave os igennem noget og det er bare tydeligt, at der er lagt en tilgang til det i bygge-
anlægstilgangen, ikke? Og der er brugt rigtig meget energi på at definere det.  
 
JS: Ja, og det er der ikke i den her sektor som sådan.  460 
 
CB: Nej, der prøver vi jo på at sætte nogle ting i gang og så prøve at se, hvad kan vi så lære om det her? Hvordan kan vi 
begribe det? Når vi så har lært noget af det her caseforsøg, jamen så kan det så være, at vi vil bruge det til en proces, 
som svarer til den, der findes i bygge-anlæg.  
 465 
JS: Der er det så, at det kunne være meget sjovt at se om (…) Dræber det så tankegangen som en (…) Eller den 
gennemsyrethed, som egentlig er her. Men det kan man jo først sige om lang tid. Men det synes jeg egentlig kunne være 
meget sjovt at se på. Om man så egentlig kan udvikle en model og sætte det på en model og formel, som giver de her 
rummuligheder, som du lige har talt om.  
 470 
CB: Du kan i hvert fald sige, at den måde vi har indrettet lovgivningen på i dag (…) Det er jeg selv også rigtig optaget 
af med driftsoverenskomsten (…) Det sætter nogle helt bestemte mulighedsrum, som jo er, at der dybest set produceres 
en krigszone mellem den offentlige sektor og de selvejende daginstitutioner. At det er, hvad det gør som 
styringsteknologi. Så derfor er det selvfølgelig rigtig interessant for os og for MDI at se, om man ved en 
partnerskabsforståelse (…) Hvad er det for nogle greb, man skal have fat i, hvis man vil sætte det mulighedsrum 475 
anderledes?  
 
[Længere tænkepause] 
 
CB: Men det er jo først, når det hele er overstået, at man kan begynde at tænke over det. Men derfor er det jo interessant 480 
nok at se både på den eksisterende struktur (…) Men også det vil jeg sige – for det var I jo også inde på. Det er altså 
også et meget meget stort spørgsmål. Hvordan er det rummet bliver sat med den eksisterende lovgivning? Jeg synes 
selv også, at det er meget meget spændende spørgsmål. Det er noget af det, jeg selv kommer til at kigge på også. Men 
det er altså også meget stort.  
 485 
JS: Jamen det er (…) Vi har (…) Vores brød er nok slået meget stort op. 
 
NLP: Det er slået stort op. Det er jo vores interesse, kan man sige og den lader sig heldigvis ikke lige (…) Den 
umiddelbare interesse lader sig heldigvis ikke lige begrænse. Er jo heldigvis stor. Men den skal da helt sikkert 
afgrænses. Helt sikkert.  490 
 
CB: Og så har I til sidst sådan en ledervinkel på. Og der går I så hen (…) OG det skal I jo også finde ud af. Hvorfor er 
det egentlig, at I kigger på det her? Og nu kigger I på det fra lederen, institutionslederen sådan som jeg hører det. Så I 
har sådan flere spørgsmål i virkeligheden. I har både noget om noget fantasme: Hvordan tales fantasien om det 
tværsektorielle partnerskab frem inden for det socialpolitiske felt? Hvori består fantasien om det tværsektorielle 495 
partnerskab? Og så kommer der faktisk pludselig en helt ny ting (…) Tror I, at I kan det hele?  
 
[Længere tænkepause] 
 
CB: Måske kan I? Jeg ved det ikke.  500 
 
JS: Ja, jeg ved det ikke helt.  
 
NLP: Med et afgrænset fokus, så (…) Ambitionen med det der har jo være et samfundsniveau, et organisationsniveau 
og et individniveau. Mere også for at leve op til nogle bestemmelser i vores studieordning (…) Men med et afgrænset 505 
felt, så kunne man jo godt, som den cirkel, vi sidder og snakker om over på tavlen nu, sige; nå men, der er jo et 
individniveau helt nede, hvis man skulle efterspore hvordan. Hvad er det for noget? Går den røde farve igen? Altså, det 
kunne jo godt være nede i fortællingerne om, hvordan lederen italesætter sig selv i forhold til det her partnerskab. 
 
CB: Vi har også (…) Kort fortalt vil vi gerne undersøge, hvordan fantasien om det tværsektorielle partnerskab udmønter 510 
sig i projektet og også om at i så fald hvordan en sådan fantasi ikke lader sig indfange og omsætte ved brug af de 
eksisterende styringsværktøjer som driftsoverenskomsten, og også udbudsdirektivet. (…) Så den analyse vil I også have 
med? Op imod reglerne?  



 
NLP: Det var egentlig mit hjertebarn. Det er jo fordi, at jeg synes, at det var enormt spændende. Nu siger du det meget 515 
direkte: Hvad er det for et mulighedsrum, der bliver sat med driftsoverenskomsten og kan man få lov til at modellere på 
det rum? Ved at gøre noget andet, ikke? Ved at stille en anden model til rådighed. Hvad sker der så for det samarbejde?  
 
CB: Men det synes jeg også er sindssygt spændende. Men igen er det altså en meget stor ting at kigge på. Men det er 
godt set – det er nogle gode spørgsmål I stiller.  520 
 
JS: Ja, jeg tror også hvordan (…) Vi havde også sådan set, hvordan (…) Hvis vi på en eller anden måde kunne 
fremanalysere en overordnet forståelse. Hvad er det? Hvad ligger der i der egentlig i det partnerskab? Sådan, hvordan 
tales det frem? Sådan, generelt. Og det er med Åkerstrøm i baghovedet. Det med forskning. Det med KUs forskning i i 
baghovedet. Ikke (…) Det skulle bare være sådan løst i det. Og hvordan trækker det her projekt så egentlig på nogle – 525 
måske bare nogle – af de her tanker om det, og sådan nogle ting. Det var egentlig (…) Jeg tror, at der kom den her lidt 
opdeling af (…) Jamen kunne vi så se om, hvordan trækker ledelses, altså lederen på netop de her ting også. Det ville jo 
give eller gøre i det specifikke partnerskab og den specifikke tankegang, der er om partnerskabet her. Selvom den 
specifikke tankegange ikke er fastlagt.  
 530 
CB: Men så ville I også være nødt til at gå ind og kigge i ledelsesmodellen og alle de der tiltag, der er der. Hvad de 
betyder. Hvis I skal forstå, hvordan man begriber ledelse. Og hvordan ledelsesrummet sættes. Altså (…)  
 
JS: Ja, fordi der bliver det her jo en endnu mere udtalt (…)  
 535 
CB: Ja, fordi det der gør lederen til det lederen nu bliver, der er jo alle de der teknologier, der er i spil der.  
 
NLP: Ja, der har vi snakket om, at det bliver en anden form for leder.  
 
CB: Det bliver en anden form for leder, som træder ind i det her.  540 
 
NLP: Bliver det en professionel (…) En anden form for professionel leder? 
 
CB: En anden form for pædagog. Og en anden form for forældre. 
 545 
NLP: Det var egentlig lidt inspireret af jeres (…) Statusrapporten og de her (…) Følgeforskningen fra CBS, hvor de 
havde et afsnit (…) Det her med, at hvad er det for nogle fortællinger lederne trækker på. Lige nu var der ikke nogle 
(…) En måde, men der var mange forskellige fortællinger. Men man kunne godt iagttage nogle nyopstående 
fortællinger om at være leder nu i det her projekt. Det er egentlig lidt inspireret af det her og tænkte; hmm, det er måske 
også spændende.  550 
 
JS: Der er mange spændende ting.  
 
CB: Det er det, der er nemlig mange spændende ting.  
 555 
NLP: Men det er helt klart, det er jo at starte med (…) Fordi jeg tænker godt, at vi kan nogle af de her ting, hvis man 
tager et hjørne af hele projektet.  
 
JS: Altså man kan jo sige, at der er i hvert fald nogle (…) I forhold til studieordningen nogle ting, som vi bliver nødt til 
opfylde, med mindre vi kan overtale Holger til at gå på en lidt anden vej. Det tror jeg godt, at vi kan. Men det må vi se 560 
på. Så det (…) Nu har jeg fået en masse nyt at tænke over efter vi har haft mødet med dig og det er super fedt. (…) Men 
jeg kunne også godt tænke mig lige vende hvordan du ser, om vi må have lov til at bruge dig en gang mere på et eller 
andet tidspunkt. Eventuelt et (…) Hvad skal man kalde det? Et lidt mere rigtigt interview, hvor vi har fået fokuseret os 
mere specifikt ind på nogle præcise områder, som vi har diskuteret nu her.  
 565 
CB: I må bruge mig som en empiri ind i jeres projekt, fordi lige nu så er det her en blandet bolsjebutik (…) I spørger 
mig om nogle ting, men I får også lidt sparring på at begribe projektet.   
 
JS: Og det har også været super vigtigt for os. (…) Hvordan er det her ud over det skrevne? Hvordan er det her projekt 
så også?  570 
 



NLP: Hvordan er det sat i søen? Og hvordan lever det? Og hvad tankerne omkring det?  
 
JS: Det har vi så fået noget, vi virkelig kan gå videre med nu. Så det er sådan set om vi må have lov til det? Og om du 
vil afsætte tiden til det?  575 
 
CB: Hvornår er det, at I skal være færdige?  
 
NLP: Vi arbejder hen imod en deadline, vi godt kunne tænke os, der hedder sidst i april.  
 580 
CB: Okay, så I har pænt med tid endnu.  
 
NLP: Det er sjovt. Da vi sagde det til Holger, blev han helt (…) I er helt tosset.  
 
JS: Vi har til slutningen af april.  585 
 
CB: Hvor mange sider skal det fylde?  
 
NLP: 120.  
 590 
CB: Så er det også en stor opgave, I skal lave.  
 
NLP: Når jeg først kommer i gang.  
 
JS: Ja, det er en stor opgave. Vi har aldrig skrevet så meget før.  595 
 
NLP: Det skal nok (…) Altså, det skal nok gå.  
 
CB: Men I har ikke lavet analysestrategi og sådan noget endnu, vel? 
 600 
JS: Nej, og det er (…) Vi har også (…) Hvad skal man sige? Bevidst holdt os forholdsvis åbne på hvilket – med hvilket 
analysestrategisk greb vi skal bruge på det. Og det er også simpelthen af  (…) Jamen hvad er det for (…) Hvordan 
kigger vi på det? Det er den ene ting selvfølgelig. Men også, hvad er det så for et greb, vi bedst ligger på det, vi nu 
kigger på. Så vi er ikke (…) Vi har ikke valgt (…)  
 605 
NLP: Man kan sige, vi har jo også diskuteret, hvorvidt vi skulle tage det skridt uden ligesom at høre (…) Møde dig og 
høre de her tanker. Og jeg ville jo nok have (…) For man kan jo allerede se, at det vi har skrevet kommer til kort i en 
eller anden ombæring, fordi at så begynder man jo sporer sig mere ind på; hov der er noget spændende her og er det den 
vej, vi skal gå? Som hvis vi havde lagt os endegyldigt fast på, at det var det her nedslagspunkt forud for, at vi havde 
hørt din indgang til det. Så det er også mere bevidst måske, sådan at sige (…)  610 
 
JS: Man kan så sige, på den anden side så (…) Bevidst (…) Det kommer til at blive en poststrukturel analyse. Om det så 
bliver Zizek, Laclau, Focault eller Luhmann, der er det sådan lidt vævende endnu. Men det bliver et eller andet sted der. 
Må vi spørger; har du selv valgt en teoretisk tilgang til Ph.d. projektet? 
 615 
CB: Jeg går også og kæmper med min analysestrategi og (…) Men altså det bliver Luhmann, det gør det jo. 
Systemteori, det er det, der bliver afsættet. Og så bliver det nok Teubner med en overbygning. Men det er også fordi, at 
jeg også gerne vil arbejde med retlige hybrider. Også fordi jeg er jo jurist også af uddannelse, så det ligger (…) Og så 
synes jeg, at det som I også fat i med (…) Det der med driftsoverenskomsten (…) Det der skelet, der er inde bag en 
forståelse. Hvad er det for (…) Hvordan kan vi forstå det? Hvordan spiller det op imod nogle velfærdsforestillinger? 620 
Men jeg er slet ikke færdig med min analysestrategi, fordi det er min store uro lige nu. Så dem, som I nævner, de er 
nogle gode teoretikere. Det skal jo bare stykkes sammen til en værktøjskasse. 
 
[Alle griner] 
 625 
NLP: Der er vi (…) Jeg glæder mig til at skulle skrive analysestrategien og jeg tror, at du glæder dig til at lave 
analyserne.  
 
JS: Ja (…)  



 630 
NLP: Så der er vi jo nok et (…)  
 
CB: Så lyder I jo som en godt makkerpar.  
 
JS: Vi har i hvert fald skrevet en del opgaver sammen, så vi kender hinanden.  635 
 
CB: Det er jo super godt, når I skal arbejde med det her. At I har et godt makkerskab.  
 
JS: Det synes jeg, at vi har. Yes!  
 640 
CB: Men det vil sige, at det er noget med at finde ud af, hvad det er I kigger på. Hvor meget er det I kigger på.  
 
JS: Ja, det er mere, hvor meget det er, vi kan nå og overkomme at kigge på. Og reelt få noget ud af. Man kan jo også 
kigge så stort, at det bliver en stor pensel på ingenting.  
 645 
NLP: Det er det jeg sidder og tænker på nu. Jeg tror ikke, at det bliver noget problem (…) Altså jo, det bliver et 
problem at afgrænse sig. Men jeg tror ikke, at det bliver en (…) Det er ikke en måde at spænde ben for sig selv, fordi 
man tænker jo altid, når man bliver introduceret; vi vil have det hele med (…) Så det kan blive så fyldestgørende som 
overhovedet muligt. Men jeg fornemmer af det her, der har (…) Vi kan godt få partnerskabet i et afgrænse område.  
 650 
CB: Ja, det ville jeg gøre. Det gør jeg også selv (48.58).   
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BILAG 2 
	  

PROJEKTBESKRIVELSE	  OKTOBER	  2011	  
	  
	  

ANSØGNING	  OM	  ØKONOMISK	  TILSKUD	  	  
TIL	  FORBEDRET	  KVALITET	  I	  DAGTILBUD	  

(Ansøgningsskema	  og	  bilag	  indsendes	  elektronisk)	  
	  

Ansøgningen	  sendes	  til:	  
	  

Familiestyrelsen	  
Tilskudssekretariatet	  
E-‐mail:	  tilskudssekretariatet@famstyr.dk	  

	  
	  

1.	  Projektets	  navn	  og	  projektperiode	  
	  
Projektets	  navn:	  
	  

Netværksledere	  i	  selvejende	  bæredygtige	  
daginstitutioner.	  Et	  partnerskabsprojekt	  mellem	  MDI	  og	  
kommunerne	  København,	  Århus	  og	  Svendborg.	  

Til	  hvilket	  af	  puljens	  
temaområder	  ansøges	  der	  om	  
tilskud?	  
(Der	  må	  kun	  ansøges	  i	  forhold	  til	  
et	  temaområde	  pr.	  
ansøgningsskema).	  

	  
Temaområde	  nr.	  2	  
	  
Styrket	  ledelseskompetence	  i	  dagtilbud.	  

Starttidspunkt:	   2011	  Projektperiode	  
Sluttidspunkt:	   2014	  

	  
2.	  Ansøger	  
	  

Kommune:	   Menighedernes	  Daginstitutioner	  (MDI)	  

Enghavevej	  31	  Adresse:	  
	  1674	  Kbh.	  V.	  

Telefon:	  
	  

33	  24	  81	  00	  
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Fax:	  
	  

33	  24	  82	  12	  
	  

Mobiltelefon:	  
	  

51554489	  

E-‐mail:	  
	  

	  
cb@mdi.dk	  

CVR-‐nummer	  
	  

	  
15104317	  

Projektansvarlig:	  
	  

	  
Generalsekretær	  Charlotte	  Biil	  

Kontaktperson:	  
(navn,	  titel,	  adresse,	  telefon,	  evt.	  
telefax	  og	  e-‐mail)	  
	  

Charlotte	  Biil,	  generalsekretær	  
MDI	  –	  Enghavevej	  31,	  1674	  Kbh.	  V.	  
Hovednr.:	  33	  24	  81	  00	  Mob.:	  51554489	  
cb@mdi.dk	  

Girokonto,	  hvortil	  et	  evt.	  tilskud	  
skal	  overføres:	  
	  

	  

Bankkonto,	  hvortil	  et	  evt.	  tilskud	  
skal	  overføres:	  
(Navn,	  adresse,	  reg.	  nr.	  og	  
kontonummer)	  
	  

	  
Bankkonto:	  reg.	  6610	  –	  konto	  00028843951	  

	  
	  

3.	  Økonomi	  
	  
Samlet	  budget	  for	  projektet:	  
	  

Det	  samlede	  budget	  for	  projektet	  er	  5	  millioner	  kr.	  	  

Det	  ansøgte	  tilskud:	  
	  

	  
2011:	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  1.445.729	  kr	  
1.1-‐31.6	  2012:	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  1.233.865	  kr	  
1.7	  2012-‐31.6-‐2013:	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  1.386.747	  kr	  
1.7	  2013-‐31.6	  2014:	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  933.659	  kr	  

Beløb	  for	  medfinansiering	  og	  
egenandel	  (mindst	  10	  %):	  
	  

2011:	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  383.450	  kr.	  (	  27	  	  pct.)	  
1.1-‐31.6	  2012:	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  183.650kr.	  (	  15	  pct.)	  
	  	  1.7	  2012-‐31.6-‐2013:	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  285.050kr.	  (	  21pct.)	  
	  	  	  	  1.7	  2013-‐31.6	  2014:	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  164.020	  kr.	  (	  18	  pct.)	  
	  

Er	  der	  tidligere	  (inden	  for	  de	   JA	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  NEJ	  	  	  	  	  	  	  X	  
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seneste	  5	  år)	  ansøgt	  om	  midler	  
til	  samme	  område?	  
(sæt	  kryds)	  
	  
I	  givet	  fald	  hvornår	  og	  til	  hvad?	  	  
	  

	  

	  
Ansøger	  skal	  supplere	  ansøgningsskemaet	  med	  et	  detaljeret	  budget,	  hvoraf	  samtlige	  
udgifter	  og	  eventuelle	  indtægter	  fremgår.	  Budgettet	  opdeles	  efter	  kalenderår.	  
Budgettet	  vedhæftes	  elektronisk	  sammen	  med	  ansøgningsskemaet.	  
	  
4.	  Projektbeskrivelse	  
	  
Baggrund	  for	  projektet:	   Udfordringer	  på	  bæredygtigheden	  

I	  Danmark	  som	  i	  resten	  af	  det	  nordlige	  Europa	  er	  der	  en	  mangeårig	  
tradition	  for,	  at	  den	  offentlige	  sektor	  og	  frivillige	  organisationer	  
samarbejder	  om	  at	  levere	  velfærdsydelserne	  både	  på	  
daginstitutionsområdet	  og	  andre	  områder.	  Hvor	  de	  frivillige	  og	  
selvejende	  organisationer	  har	  oplevet	  et	  skift	  i	  relationerne	  mellem	  
den	  offentlige	  sektor	  og	  de	  frivillige	  organisationer	  som	  resultat	  
blandt	  andet	  af	  først	  NPM’s	  indtog	  som	  styringsfilosofi	  og	  senere	  
Governance	  i	  den	  offentlige	  sektor.	  Selvom	  hensigten	  med	  disse	  
nye	  styringsformer	  i	  det	  offentlige	  var	  at	  frisætte	  institutionerne	  til	  
mere	  ledelse,	  så	  har	  det	  været	  en	  udfordring	  for	  mange	  
professionsinstitutioner	  som	  også	  daginstitutioner,	  ledet	  af	  
pædagoger,	  at	  omstille	  sig.1	  
	  

Kravene	  til	  selvejende	  organisationer,	  der	  modtager	  midler	  fra	  det	  
offentlige	  er	  derfor	  også	  blevet	  markant	  skærpet	  de	  seneste	  20	  år.	  
Det	  drejer	  sig	  om	  styring	  af	  økonomi	  og	  aktiviteter	  samt	  
dokumentation	  af	  opnåede	  resultater	  (output)	  og	  effekter	  
(outcome).	  I	  forlængelse	  heraf	  lægges	  der	  vægt	  på	  decentralisering	  
og	  selvforvaltning.	  	  
	  
De	  seneste	  20	  år	  er	  antallet	  af	  selvejende	  daginstitutioner	  samtidig	  
faldet	  markant.	  Fra	  at	  ca.	  halvdelen	  af	  alle	  daginstitutioner	  for	  20	  år	  

                                                
1	  Se	  fx	  Dorthe	  Pedersen,	  Jean	  Hartley,	  "The	  changing	  context	  of	  public	  leadership	  and	  management:	  Implications	  for	  roles	  and	  dynamics",	  
International	  Journal	  of	  Public	  Sector	  Management,	  Vol.	  21	  Iss:	  4,	  side	  327	  –	  339	  (2008);	  Janet	  Newman:	  ”Rowing,	  steering	  or	  out	  of	  control?	  The	  
dilemmas	  of	  governance	  in	  neo-‐liberal	  times”,	  Utrecht	  (2006);	  Stephen	  Osborne	  (ed.):	  “The	  New	  Public	  Governance?”	  Taylor	  and	  Francis	  (2009);	  
Dorthe	  Pedersen	  (red.):”Offentlig	  ledelse	  i	  managementstaten”,	  Samfundslitteratur,	  (2005).	  Camilla	  Sløk:	  ”Strategisk	  ledelse	  i	  folkeskolen”	  Dafolo,	  
(2010);	  Christopher	  Hood.	  "A	  Public	  Management	  for	  All	  Seasons?",	  Public	  Administration,	  Vol.	  69,	  side	  3-‐19	  (1991).	  
2	  DLO	  statistik	  i	  kampagneskrifterne	  ”Konkurrencevilkår	  for	  selvejende	  daginstitutioner	  i	  et	  kommunalt	  domineret	  marked	  –	  konkurrenceretlige	  
refleksioner	  og	  cases”,	  juli	  2007,	  Charlotte	  Biil	  Menighedernes	  Daginstitutioner,	  Svend-‐Erik	  Christiansen	  Frie	  Børnehaver	  og	  Fritidshjem,	  Morten	  
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siden	  var	  selvejende	  til	  i	  dag,	  hvor	  det	  alene	  er	  21%.2	  Udviklingen	  af	  
daginstitutionsområdet	  er	  interessant.	  Markedet	  har	  udviklet	  og	  
ændret	  sig	  radikalt.	  For	  100	  år	  siden	  var	  der	  stort	  set	  ingen	  
offentlige	  initiativer	  i	  forhold	  til	  daginstitutionsområdet	  –	  og	  de	  
første	  mange	  år	  i	  sidste	  århundrede	  blev	  initiativerne	  drevet	  i	  privat	  
regi	  og	  i	  et	  non-‐profit	  miljø	  understøttet	  af	  forskellige	  aktører	  fra	  
civilsamfundet.	  I	  slutningen	  af	  1960’erne	  og	  begyndelsen	  af	  
1970’erne	  bestod	  daginstitutionsområdet	  derfor	  næsten	  
udelukkende	  af	  selvejende	  institutioner.	  Med	  bistandslovens	  
ikrafttræden	  i	  1976	  overgik	  området	  fra	  statsligt	  til	  kommunalt	  regi,	  
hvorefter	  kommunerne	  inden	  for	  nogle	  overordnede	  rammer	  selv	  
kunne	  bestemme	  omfanget	  af	  dagtilbud	  og	  selv	  stå	  for	  driften	  deraf	  
3.	  	  
Dermed	  startede	  et	  paradigmeskifte	  i	  antallet	  af	  selvejende	  
daginstitutioner	  ctr.	  kommunale.	  
	  
Fra	  1970	  til	  1990	  ændrer	  markedet	  sig	  således	  til,	  at	  ca.	  halvdelen	  af	  
institutionerne	  var	  selvejende	  og	  den	  anden	  halvdel	  kommunale.	  
Men	  fra	  at	  de	  selvejende	  institutioner	  og	  kommunerne	  havde	  levet	  
i,	  hvad	  man	  kan	  kalde	  fredelig	  sameksistens,	  så	  har	  markedet	  de	  
seneste	  10	  år	  ændret	  sig	  markant,	  og	  relationen	  mellem	  kommu-‐
nerne	  og	  selvejemiljøet	  er	  i	  dag	  ofte	  præget	  af	  skarp	  konkurrence	  
og	  kamp	  om	  at	  levere	  daginstitutionsydelsen4.	  I	  dag	  har	  
kommunerne	  næsten	  75	  %	  af	  markedet.	  Antallet	  af	  daginstitutioner	  
i	  Danmark	  fordelt	  på	  ejerform	  (2010)5:	  
	  
Ejerform	   Antal	   Indskrevn

e	  børn	  
Børnetal	  pr.	  institution	  

Kommunale	  
daginstitutioner	  

3.260	   201.318	   61,8	  

                                                                                                                                                            
Kyst	  DLO,	  ”Hvorfor	  ikke	  udbyde	  til	  selvejende	  daginstitutioner?”,	  2006,	  Charlotte	  Biil	  Menighedernes	  Daginstitutioner,	  Svend-‐Erik	  Christiansen	  Frie	  
Børnehaver	  og	  Fritidshjem,	  Morten	  Kyst	  DLO	  og	  note	  3.	  
3	  Ivan	  Enoksen:	  Folk	  og	  fag,	  Børn	  og	  Unge,	  1996.	  	  
4	  Fra	  Slutrapport	  om	  Undersøgelse	  af	  selvejende	  institutioners	  vilkår	  og	  rammebetingelser,	  rapport	  til	  socialministeriet,	  marts	  2011	  udarbejdet	  af	  
Rambøll,	  side5+18	  (fremadrettet	  kaldet	  Rambøll-‐undersøgelsen)	  
5	  Fra	  Undersøgelse	  af	  selvejende	  institutioners	  vilkår	  og	  rammebetingelser,	  udbredelse	  af	  ejerformer,	  rapport	  til	  socialministeriet,	  marts	  2011,	  
udarbejdet	  af	  Rambøll,	  side	  1-‐3	  
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Selvejende	  
daginstitutioner	  

938	   53.054	   56,6	  

Privatinstitutioner	   200	   6.304	   31,5	  

Puljeordninger	   123	   3.217	   26,2	  

I	  alt	   4.521	   264.030	   58,4	  

Kilde:	  Danmarks	  Statistik	  
	  
Tabellen	   viser	   antal	   daginstitutioner	   i	   2010	   fordelt	   på	   ejerform.	  
Desuden	   ses	   det	   samlede	   børnetal	   for	   ejerformen	   samt	   det	  
gennemsnitlige	  børnetal	  pr.	  institution	  på	  baggrund	  af	  ejerform.	  	  
	  
Der	  er	   tilsammen	  4.521	  daginstitutioner,	  her	   institutioner	   for	  børn	  
fra	   0	   –	   6	   år	   (skolestart)	   i	   Danmark	   i	   2010	   fordelt	   på	   de	   fire	  
ejerformer;	   kommunale,	   selvejende	   og	   privatinstitutioner	   samt	  
puljeordninger.	   Fordelingen	  mellem	  de	   forskellige	   ejerformer	   ses	   i	  
figuren	  nedenfor.	  	  
	  

	  
Kilde:	  Danmarks	  Statistik	  
	  
Af	   figuren	  ses	  det,	  at	  kommunale	  daginstitutioner	   i	  2010	  udgør	  72	  
pct.	   –	   eller	   knap	   tre	   fjerdedele	   –	   af	   den	   samlede	  
daginstitutionsmasse	   i	  Danmark.	  Selvejende	  daginstitutioner	  udgør	  
21	   pct.	   af	   daginstitutionsmassen	   og	   privatinstitutioner	   og	  
puljeordninger	   udgør	   hver	   især	   henholdsvis	   4	   og	   3	   pct.	   af	   den	  
samlede	   daginstitutionsmasse.	   Det	   selvejende	   daginstitutionsmiljø	  
er	  for	  fortsat	  nedadgående.6	  	  
	  
I	  de	  senere	  år	  er	  daginstitutionsområdet	  blevet	  udfordret	  på	  at	  
være	  bæredygtig	  ledelsesmæssigt,	  økonomisk	  og	  pædagogisk	  også	  
indenfor	  det	  selvejende	  daginstitutionsmiljø.	  Mange	  kommuner	  har	  
eksperimenteret	  med	  og	  afsøger	  fortsat	  nye	  organisationsformer	  i	  
form	  af	  f.eks.	  klynger	  og	  områdeledelse	  med	  henblik	  på	  en	  mere	  

72%	  

21%	  

4%	   3%	  

Kommunale	  
daginsntunoner	  

Selvejende	  
daginsntunoner	  

Privannsntunoner	  

Puljeordninger	  
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robust	  organisationsstruktur.	  	  
	  
Organisationsformer	  som	  klynger	  og	  områdeledelse	  kan	  være	  
problematiske	  for	  selvejet,	  idet	  den	  selvejende	  daginstitution	  ved	  
sådanne	  organisationsforandringer	  for	  at	  indgå	  i	  dette,	  kan	  risikere	  
at	  måtte	  give	  afkald	  på	  det	  særlige,	  der	  kendetegner	  netop	  den	  som	  
værdibårent	  og	  selvejende	  institutionsmiljø	  evt.	  blive	  
kommunaliseret.	  Rambøllundersøgelsen	  peger	  da	  også	  på,	  at	  netop	  
indførelsen	  af	  centraliserede	  ledelsesmodeller	  er	  en	  væsentlig	  kilde	  
til	  konflikt	  mellem	  kommunerne	  og	  de	  selvejende	  institutioner7	  og	  
en	  af	  årsagerne	  til	  yderligere	  fald	  i	  selvejet.	  	  
	  
Samtidig	  har	  det	  selvejende	  daginstitutionsmiljø	  netop	  pga.	  sin	  
forankring	  i	  civilsamfundet	  og	  værdier	  særlige	  muligheder	  for	  at	  
supplere	  den	  gængse	  bæredygtighedstilgang.	  
	  
Den	  selvejende	  daginstitution	  er	  karakteriseret	  ved	  et	  særligt	  
værdigrundlag	  og	  egen	  bestyrelse	  som	  arbejdsgiver,	  hvor	  den	  
kommunale	  daginstitution	  har	  kommunen	  som	  arbejdsgiver.	  Det	  
særlige	  ved	  at	  være	  en	  værdibaseret	  organisation	  spænder	  helt	  fra	  
daginstitutioner,	  der	  stadig	  føler	  sig	  knyttet	  til	  den	  kirke,	  der	  
oprindeligt	  grundlagde	  dem	  for	  små	  100	  år	  siden	  og	  til	  de	  
selvejeinstitutioner,	  hvor	  daginstitutionens	  måde	  at	  skabe	  
forældreengagementet	  på,	  er	  en	  centrale	  værdi,	  som	  gør,	  at	  både	  
ledere,	  pædagoger	  og	  forældre	  foretrækker	  en	  selvejeform	  i	  stedet	  
for	  en	  kommunal.	  Der	  er	  således	  et	  bredt	  råderum	  i	  det	  
værdimæssige,	  men	  det	  er	  der.	  	  
	  
For	  det	  selvejende	  daginstitutionsmiljø	  handler	  det	  derfor	  både	  om	  
at	  kunne	  dokumentere	  sig	  bæredygtig	  på	  de	  gængse	  
bæredygtighedskriterier	  indenfor	  økonomi,	  faglighed	  og	  ledelse	  
men	  også	  at	  synliggøre	  det	  frivillige	  arbejde,	  som	  
selvejeinstitutioner	  formår	  at	  skabe	  hos	  forældrene	  m.fl.,	  som	  det	  
særlige	  bidrag	  fra	  civilsamfundet,	  som	  der	  også	  politisk	  er	  et	  ønske	  
om	  at	  skabe	  mere	  af,	  på	  baggrund	  af	  de	  økonomiske	  udfordringer	  
som	  den	  offentlige	  sektor	  står	  overfor	  i	  de	  kommende	  år.	  	  
	  
Rambøllundersøgelsen	  peger	  på	  en	  række	  årsager	  til	  faldet	  i	  
selvejende	  daginstitutioner–	  men	  også	  at	  de	  ser,	  der	  er	  4-‐5	  
scenarier	  fremadrettet	  for	  selveje8.	  Scenarierne	  er	  alvorlige	  –	  
fortsættes	  med	  status	  quo	  gives	  selveje	  ikke	  mange	  
overlevelseschancer.	  	  
	  
Rambøllundersøgelsen	  peger	  på	  et	  scenarie,	  der	  for	  dette	  projekt	  er	  
særlig	  interessant,	  fordi	  der	  arbejdes	  mod	  at	  udvikle	  en	  ny	  tilgang	  
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for	  selveje:	  partnerskabet9.	  	  
	  
Det	  er	  et	  sådan	  partnerskab,	  vi	  med	  dette	  projekt	  vil	  arbejde	  os	  ind	  i	  
og	  teste	  af.	  Et	  partnerskab	  der	  er	  karakteriseret	  ved	  at	  kunde	  og	  
leverandør	  (partnerne	  –	  her	  kommune,	  institutioner	  og	  
paraplyorganisationen	  MDI)	  bevidst	  forsøger	  at	  skabe	  fælles	  formål	  
og	  incitamenter,	  baseret	  på	  gensidig	  tillid,	  respekt	  og	  loyalitet	  ud	  fra	  
en	  grundlæggende	  præmis	  om	  ikke	  at	  være	  ens,	  men	  om	  at	  udnytte	  
begge	  (alle)	  parters	  forskellighed,	  hvor	  partnerskabet	  nærmest	  er	  
en	  slags	  mind-‐set	  for	  en	  samarbejdsrelation	  mere	  end	  én	  bestemt	  
form.10	  Åkerstrøm	  Andersen	  karakteriserer	  partnerskabet	  som	  en	  
langt	  mere	  dynamisk	  form	  end	  den	  kontraktlige,	  som	  binder	  
parterne	  statisk	  i	  et	  tidsperspektiv.	  Partnerskabet	  har	  sådan	  en	  
skabende	  form	  for	  de	  involverede	  parter.	  Det	  er	  et	  sådan	  
partnerskab,	  vi	  tager	  afsæt	  i	  og	  ønsker	  at	  udvikle	  undervejs	  i	  
projektet	  med	  de	  involverede	  institutioner,	  MDI	  som	  paraply	  og	  
kommunerne	  København,	  Svendborg	  og	  Århus.	  
	  
	  
Vi	  ved	  det	  nytter	  -‐	  Århusmodellen	  
Startskuddet	  til	  udvikling	  af	  et	  pilotprojekt	  for	  forpligtende	  netværk	  
tager	  sin	  begyndelse	  for	  MDI	  i	  2006.	  På	  det	  tidspunkt	  bliver	  der	  i	  
Århus	  Kommunes	  byråd	  vedtaget	  strukturforandringer	  for	  
daginstitutionsområdet.	  Dette	  foranlediger	  10	  selvejende	  
daginstitutioner	  til,	  med	  MDI	  som	  facilitator	  og	  løbende	  supervisor,	  
at	  indgå	  i	  et	  forsøgsvist	  samarbejde	  om	  at	  skabe	  netværk,	  som	  
skulle	  styrke	  egen	  kultur	  og	  udvikling.	  I	  Maj	  2007	  blev	  præmisserne	  
for	  samarbejdet	  mellem	  kommunen	  og	  de	  selvejende	  i	  forsøget,	  
SESAM,	  aftalt.	  
	  
Århus	  kommune	  etablerer	  samtidig	  områdeledelse	  men	  lader	  de	  
selvejende	  daginstitutioner	  eksperimentere	  med	  netværk,	  hvor	  der	  
særligt	  for	  SESAM	  netværket	  også	  indgås	  en	  skriftlig	  aftale	  med	  
kommunen.	  Det	  bliver	  til	  en	  rejse	  i	  at	  udvikle	  et	  forpligtende	  
netværk	  i	  perioden	  år	  2006-‐2011	  med	  resultatet,	  at	  det	  lykkes	  med	  
en	  anden	  tilgang	  	  at	  håndtere	  det	  at	  være	  et	  bæredygtigt	  
daginstitutionsmiljø	  med	  succes.	  Dette	  gør	  SESAM	  netværket	  ved	  at	  
arbejde	  målrettet	  med	  deres	  ressourcer	  i	  selvejende	  netværk	  båret	  
frem	  af	  den	  energi	  og	  værdiledelse,	  som	  kan	  binde	  et	  selvejende	  
daginstitutionsmiljø	  sammen.	  Og	  med	  større	  forældretilfredshed	  og	  
større	  ledertilfredshed	  med	  arbejdsmiljøet	  	  end	  den	  organisering	  i	  
kommunal	  områdeledelse,	  som	  Århus	  kommune	  tilbød	  de	  øvrige	  
daginstitutioner	  at	  organisere	  sig	  i11.	  	  
	  
I	  det	  hele	  taget	  peger	  flere	  undersøgelser	  på,	  at	  selve	  den	  
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selvejende	  daginstitutionskonstruktion	  har	  nogen	  fordele	  i	  forhold	  
til	  bl.a.	  leder-‐	  og	  forældretilfredshed.	  Også	  	  en	  
ledertilfredshedsundersøgelse	  fra	  Københavns	  kommune	  peger	  på	  
større	  tilfredshed	  blandt	  ledere	  i	  selvejende	  bl.a.	  i	  forhold	  til	  
arbejdsmiljø,	  arbejdsvilkår,	  dialog	  og	  samarbejde	  med	  
arbejdsgiver.12	  Det	  samme	  gør	  en	  stor	  norsk	  gallupundersøgelse,	  
som	  viser	  større	  tilfredshed	  hos	  selvejende	  og	  private	  
daginstitutioner	  end	  hos	  kommunale.13	  
	  
Netværksledelses	  begrebet	  referer	  overordnet	  til	  en	  
organiseringsform,	  kendetegnet	  ved	  en	  høj	  grad	  af	  decentralisering,	  
hvor	  relationer	  ikke	  styres	  på	  forhånd	  men	  sker	  gennem	  løbende	  
tilpasning.	  Netværksledelsesbegrebet	  er	  derved	  nært	  forbundet	  
med	  et	  begreb	  om	  partnerskab.	  Netværkstanken	  går	  ud	  på,	  at	  de	  
selvejende	  institutioner	  og	  deres	  ledere	  går	  ind	  i	  et	  gensidigt	  
forpligtende	  netværk	  med	  andre	  selvejende	  daginstitutioner,	  hvor	  
de	  målrettet	  styrker	  deres	  ledelseskompetencer	  og	  ressourcer	  på	  
en	  række	  indikatorer	  af	  relevans	  for	  at	  sikre	  bæredygtigheden	  i	  
netværket	  pædagogisk,	  ledelsesmæssigt	  og	  økonomisk.	  Dermed	  
kan	  de	  sammen	  imødegå	  de	  udfordringer,	  som	  strukturændringer	  
og	  besparelser	  i	  kommunerne	  medfører,	  og	  som	  det	  kommunale	  
miljø	  imødekommer	  via	  områdeledelse	  og	  klynger.14	  	  
	  
SESAM-‐aftalen	  gjaldt	  for	  perioden	  1.	  maj	  2007-‐31.	  marts	  2011.	  Det	  
er	  nu	  aftalt	  med	  Århus	  kommune,	  at	  der	  arbejdes	  videre	  på	  at	  
udvikle	  det	  forpligtende	  netværk	  i	  Århus	  med	  afsæt	  i	  SESAM	  og	  de	  
yderligere	  selvejende	  daginstitutioner,	  der	  p.t.	  slutter	  sig	  til	  
netværket	  som	  led	  i	  dette	  udviklingsprojekt	  i	  samarbejde	  med	  
Svendborg	  og	  København	  kommune.	  	  
	  
Det	  særlige	  ved	  det	  vi	  kalder	  ”forpligtende	  netværk”	  er	  altså	  en	  
commitment	  hos	  de	  involverede	  institutioner	  til	  at	  arbejde	  med	  
deres	  ”forpligtelse”	  både	  overfor	  hinanden	  internt	  i	  netværket	  og	  i	  
forhold	  til	  kommunen,	  som	  understøttes	  med	  uddannelse	  på	  
diplomniveau	  og	  konsulentydelser	  fra	  den	  tilknyttede	  paraply.	  
Målet	  er,	  at	  konstruktionen	  skal	  være	  lige	  så	  stærk	  og	  bæredygtig	  
som	  de	  kommunale	  megafusioner/klynger	  og	  områdeledelse	  og	  
kunne	  dokumentere	  sig	  sammenligneligt	  og	  tilfredsstillende	  på	  en	  
række	  indikatorer	  omkring	  økonomi,	  HR,	  faglighed	  og	  faglig	  
kvalitet(interessentmålinger),	  sådan	  at	  selvejeformen	  reelt	  kan	  vise,	  
hvordan	  den	  bidrager	  til	  den	  ønskede	  mangfoldighed	  på	  
daginstitutionsområdet.	  	  
	  
MDI	  har	  siden	  2005	  tonet	  særlige	  diplommoduler	  i	  ledelse	  til	  
organisationens	  ledere	  i	  selvejende	  daginstitutioner.	  I	  2010	  	  
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iværksættes	  de	  første	  egentlige	  specifikke	  tiltag	  i	  form	  af	  også	  en	  
netværkslederuddannelse	  på	  diplomniveau	  tonet	  særligt	  i	  forhold	  
til	  	  selvejeformen.	  Dette	  sker	  i	  samarbejde	  med	  KLEO/UCC.	  Samtlige	  
selvejende	  daginstitutioner	  i	  regi	  MDI,	  der	  i	  2011	  har	  givet	  tilsagn	  
om	  at	  ville	  indgå	  i	  forpligtende	  netværksledelse,	  deltager	  med	  2-‐3	  
diplommoduler	  også	  i	  2011	  m.h.b.p.	  opkvalificering	  i	  at	  arbejde	  i	  
disse	  netværk.	  
	  
Med	  erfaringerne	  fra	  Århus/SESAM-‐forsøgets	  første	  fase	  og	  de	  
spirende	  netværkstiltag	  i	  Svendborg	  og	  København	  som	  baggrund	  
samt	  Rambøllundersøgelsen	  om	  vigtigheden	  af	  en	  
partnerskabstilgang,	  ønsker	  MDI	  nu	  at	  videreudvikle	  et	  sådan	  
koncept	  for	  gensidigt	  forpligtende	  netværk	  i	  selvejende	  
daginstitutioner,	  der	  kan	  overtages	  af	  andre	  institutioner	  og	  
kommuner.	  Dette	  vil	  vi	  gøre	  ved	  at	  lave	  forsøg	  med	  ca.	  100-‐120	  
selvejende	  daginstitutioner	  i	  København,	  Svendborg	  og	  Århus,	  
hvilket	  svarer	  til	  ca.	  10	  %	  af	  de	  selvejende	  daginstitutioner	  i	  
Danmark.	  Vi	  vil:	  
	  

• Udvikle	  de	  netop	  satte	  netværk	  i	  Københavns	  Kommune.	  
Det	  bliver	  i	  den	  forbindelse	  afgørende,	  at	  styrke	  de	  
ledelsesmæssige	  kompetencer	  med	  henblik	  på	  nye	  
organisationsformer.	  Også	  her	  er	  kvalitetsmåling,	  
diplomuddannelse	  og	  udvikling	  af	  understøttende	  kursus-‐	  og	  
konsulentydelser	  centrale	  omdrejningspunkter.	  

	  
• undersøge	  hvordan	  netværksforsøget/SESAM	  i	  Århus	  

fungerer	  i	  slutfasen	  i	  2011	  og	  ind	  i	  transformationen	  til	  et	  
nyt	  niveau	  af	  at	  være	  forpligtende	  netværk,	  som	  aftalen	  
mellem	  netværk,	  de	  eksisterende	  og	  nytilkomne	  selvejende	  
daginstitutioner	  i	  netværket	  er	  udtryk	  for.	  Det	  tegner	  sig	  p.t.	  
til,	  at	  lidt	  flere	  institutioner	  i	  Århus	  knytter	  sig	  til	  MDI’s	  
forpligtende	  netværksprojekt	  end	  SESAM,	  hvilket	  vil	  kalde	  
på	  en	  nyudvikling	  af	  SESAM.	  Også	  her	  vil	  blive	  understøttet	  
med	  	  kvalitetsmålinger	  og	  gennemførelse	  af	  en	  dertil	  
udviklet	  diplomuddannelse	  i	  netværksledelse	  med	  formålet	  
at	  udvikle	  en	  handlingsplan,	  der	  kan	  fremtidssikre	  et	  
gensidigt	  forpligtende	  netværk	  som	  et	  alternativt	  
bæredygtigt	  daginstitutionsmiljø	  i	  Århus	  Kommune.	  Vi	  vil	  
også	  understøtte	  med	  kursus-‐	  og	  konsulenttilbud	  der	  kan	  
understøtte	  og	  udvikle	  det	  bæredygtige	  netværk.	  Særligt	  for	  
Svendborg	  og	  Århus	  kommune	  er,	  at	  de	  har	  bebudet	  eller	  
allerede	  opsagt	  driftoverenskomsterne	  med	  deres	  
selvejende	  daginstitutioner	  i	  2011,	  hvorfor	  det	  bliver	  en	  del	  
af	  diplomuddannelsen	  og	  eksamen	  til	  efteråret	  2011	  at	  få	  
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udviklet	  og	  aftalt	  en	  ny	  driftoverenskomst	  og	  aftale	  for	  
netværket	  med	  kommunen.	  

	  
• I	  Svendborg	  har	  en	  række	  institutioner	  med	  kommunen	  også	  

tilkendegivet	  at	  ville	  arbejde	  sig	  ind	  i	  et	  forpligtende	  netværk	  
efter	  samme	  grundtanke,	  som	  det	  vi	  arbejder	  med	  i	  Århus	  
og	  København.	  Også	  her	  vil	  vi	  understøtte	  med	  et	  
diplomforløb	  i	  netværksuddannelse,	  konsulentforløb	  og	  
kvalitetsmål.	  	  

	  
• Der	  er	  også	  tilkendegivelser	  fra	  interesserede	  institutioner	  i	  

Haslev	  og	  Odense	  for	  at	  indgå	  i	  vores	  netværksprojekt.	  Vi	  vil	  
være	  åbne	  heroverfor	  i	  forhold	  til	  at	  understøtte,	  at	  de	  
etablerer	  deres	  netværk,	  at	  understøtte	  med	  
netværksuddannelse,	  konsulenttilbud	  og	  kvalitetsmål.	  Skulle	  
andre	  institutioner	  fra	  andre	  byer	  vise	  deres	  interesse,	  vil	  vi	  
også	  være	  åbne	  heroverfor.	  Men	  vores	  kommunale	  
hovedsamarbejdspartnere	  er	  kommunerne	  København,	  
Århus	  og	  Svendborg,	  med	  hvem	  vi	  udvikler	  
kvalitetsmålingerne,	  samarbejder	  om	  udvikling	  af	  
netværksuddannelser	  og	  konsulenttilbud,	  fokusgrupper	  osv.,	  
og	  det	  er	  dem,	  som	  indgår	  som	  relevante	  interessenter	  i	  
projektet.	  

	  
• Løbende	  kommunikere	  den	  viden,	  der	  opnås	  i	  forbindelse	  

med	  vores	  netværksforsøg	  og	  sikre	  at	  denne	  anvendes	  i	  
optimering	  af	  netværksuddannelserne	  på	  diplomniveau,	  
konsulentbistand	  og	  undervisning	  og	  udvikling	  af	  
kvalitetsmål,	  der	  kan	  optimere	  de	  forpligtende	  netværk	  og	  
de	  tilknyttede	  institutioner.	  

	  
• Endelig	  vil	  vi	  med	  afsæt	  i	  projektets	  tiltag	  for	  at	  udvikle	  

forpligtende	  bæredygtige	  daginstitutionsmiljøer	  og	  de	  
tilknyttede	  kvalitetsmål	  perspektivere,	  hvad	  dette	  
indebærer	  -‐	  også	  i	  forhold	  til	  kommunal	  etablering	  af	  klynger	  
og	  områdeledelse.	  

	  
	  

	  
Projektets	  målgruppe(r):	  
	  

	  
Projektets	  målgruppe	  er	  de	  ca.	  900	  selvejende	  dagsinstitutioner	  i	  
Danmark	  og	  landets	  kommuner.	  Gennem	  projektet	  gennemføres	  en	  
ny	  ledelsesmodel	  i	  ca.	  10%	  af	  institutionerne,	  og	  resultaterne	  
udbredes	  til	  de	  øvrige	  og	  landets	  kommuner.	  
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Institutionernes	  aktører	  er	  i	  projektets	  sammenhæng	  primært	  
ledelser	  og	  bestyrelser,	  men	  der	  vil	  også	  ske	  inddragelse	  af	  
medarbejdere,	  forældre	  og	  øvrige	  	  interessenter.	  
	  
Der	  vil	  være	  et	  tæt	  samarbejde	  med	  partnerkommunerne,	  som	  
inddrages	  tæt	  i	  konstruktionen	  af	  en	  ny	  organiserings-‐	  og	  
ledelsesmodel	  for	  selvejende	  daginstitutioner,	  som	  skal	  sikre	  at	  de	  
selvejende	  institutioner	  mindst	  er	  kvalitetsmæssigt,	  
udviklingsmæssigt	  og	  ledelsesmæssigt	  på	  højde	  med	  de	  kommunale	  
og	  private	  institutioner	  –	  og	  dokumentation	  heraf.	  
	  
Ved	  at	  inddrage	  et	  bredt	  interessentfelt	  i	  modeludviklingen,	  
herunder	  forældre	  og	  lokalsamfund,	  understøttes	  
civilsamfundsorganisering	  og	  lokale	  inddragelse.	  Det	  er	  således	  ikke	  
alene	  institutionerne	  som	  organisationer,	  som	  vil	  blive	  påvirket	  af	  
projektet,	  men	  også	  forældre	  m.fl.,	  som	  vil	  blive	  opfordret	  og	  
udfordret	  til	  at	  tage	  og	  udvikle	  deres	  fælles	  ”ejerskab”	  af	  
institutionerne	  samt	  opbygge	  social	  kapital	  i	  lokalområdet.	  
	  
	  

Projektets	  overordnede	  
succeskriterier:	  
(Kvantitative	  og	  
kvalitative	  mål	  og	  
delmål	  i	  forhold	  til	  
tidsplanen	  i	  projektet).	  
	  

Den	  viden	  og	  de	  kompetencer,	  der	  opnås	  gennem	  projektet,	  skal	  
løbende	  formidles	  som	  modeltilgang	  til	  alle	  relevante	  
daginstitutionsmiljøer	  i	  Danmark	  –	  herunder	  særligt	  det	  selvejende	  
daginstitutionsmiljø.	  
	  
	  

Projektets	  aktiviteter	  og	  
metoder:	  
(Hvordan	  søges	  målene	  
opnået?)	  

	  

	  Følgende	  metodetænkning	  ligger	  bag	  projektet:	  
Selve	  projektet	  tænkes	  som	  aktionsforskning,	  hvor	  
professionshøjskolen	  UCC	  KLEO	  og	  samarbejdet	  omkring	  dem	  om	  
udvikling	  af	  relevant	  uddannelsestilbud	  på	  diplomniveau	  er	  
centrale.	  Der	  vil	  således	  blive	  arbejdet	  med	  aktionsforskning	  som	  
metode	  til	  at	  arbejde	  med	  forandringsprocesserne	  både	  i	  forhold	  til	  
at	  sætte	  netværkene,	  udvikle	  dem	  samt	  de	  tilknyttede	  relationer	  til	  
interessenterne	  som	  led	  i	  uddannelserne.	  Aktionsforskning	  går	  
længere	  end	  blot	  til	  at	  pege	  på,	  hvor	  noget	  skal	  forandres.	  
Aktionsforskning	  beskæftiger	  sig	  direkte	  med	  at	  forandre	  og	  sætte	  
forandringsprocesser	  i	  gang,	  der	  kan	  løse	  problemerne,	  samtidig	  
med	  at	  den	  bestræber	  sig	  på	  at	  producere	  viden.	  Det	  er	  denne	  
metode,	  som	  anvendes	  af	  UCC	  KLEO	  i	  netværksuddannelsen	  på	  
diplomniveau,	  som	  alle	  institutioner	  deltager	  i.	  	  
	  
Aktionsforskning	  er	  hverken	  værdifri	  eller	  neutral	  men	  baserer	  sig	  i	  
dette	  projekt	  på	  en	  deltagerorienteret	  demokratisk	  proces	  i	  en	  
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stræben	  efter	  at	  finde	  det,	  der	  er	  værdifuldt	  for	  de	  involverede.	  Der	  
er	  tale	  om	  en	  videnskabelig	  metode,	  der	  kan	  producere	  viden,	  som	  
er	  anvendelsesorienteret,	  gyldig,	  normativ	  og	  informativ	  med	  
hensyn	  til,	  hvordan	  vi	  kan	  ændre	  måden	  selvejende	  daginstitutioner	  
organiserer	  sig	  på	  ved	  at	  gå	  i	  forpligtende	  netværk	  og	  arbejde	  i	  disse	  
på	  en	  ny	  måde	  herunder	  	  i	  forhold	  til	  interessenterne.	  
	  
Aktionsforskning	  er	  særlig	  derved,	  at	  den	  

1. er	  deltagerorienteret,	  hvilket	  indebærer,	  at	  deltagerne	  er	  
inddraget	  som	  medforskere	  i	  nærmere	  aftalt	  omfang	  

2. forskeren	  iværksætter	  og	  studerer	  udviklingsbevægelser,	  
som	  løbende	  inddrages	  i	  forskningsprocessen.	  

	  
Det	  betyder,	  at	  der	  er	  et	  tæt	  samspil	  mellem	  forsker	  og	  felt.	  Det	  
indebærer	  også,	  at	  der	  stilles	  særlige	  krav	  til	  aktionsforskeren,	  da	  
denne	  både	  skal	  kunne	  igangsætte	  og	  agere	  i	  demokratiske	  
læreprocesser	  i	  et	  tæt	  samspil	  med	  deltagerne.	  Aktionsforskeren	  
skal	  altså	  have	  både	  forskerkompetencer	  og	  konsulentkompetencer	  
og	  kunne	  mobilisere	  til	  deltagelse	  i	  projektet.	  	  
	  
Den	  form	  for	  aktionsforskning,	  der	  i	  dette	  projekt	  ved	  UCC	  KLEO	  er	  i	  
spil,	  har	  et	  læringsteoretisk	  udgangspunkt	  og	  bygger	  fortrinsvis	  på	  
den	  tænkning	  som	  Argyrus	  (1993)15	  og	  Schön	  (2001)16	  har	  skabt.	  De	  
to	  anvender	  begrebet	  organisatorisk	  læring	  til	  beskrivelse	  af	  
sammenhængen	  mellem	  den	  enkelte	  ansatte	  og	  organisationen,	  og	  
det	  forhold,	  at	  når	  en	  organisation	  skal	  lære	  noget,	  så	  skal	  
organisationens	  enkeltindivider	  både	  hver	  for	  sig	  og	  sammen	  indgå	  i	  
en	  række	  læreprocesser.	  Disse	  skal	  lagres	  og	  forankres	  i	  
organisationens	  forestillinger	  og	  tanker	  samt	  i	  de	  begreber,	  der	  
anvendes	  til	  at	  fastholde	  en	  fælles	  faglig	  opfattelse,	  således	  at	  det	  
bliver	  en	  læring,	  der	  er	  forankret	  i	  organisationens	  miljø.	  
Aktionsforskeren	  skal	  medvirke	  til	  at	  sætte	  læreprocesser	  i	  gang	  i	  
organisationen	  dels	  med	  henblik	  på	  at	  anvende	  denne	  viden	  her	  og	  
nu,	  og	  dels	  for	  at	  udvikle	  ny	  viden.	  
	  
Deltagerne	  er	  aktive	  medskabere,	  hvis	  erfaringer	  og	  viden	  er	  en	  
grundlæggende	  ressource,	  der	  skal	  synliggøres	  og	  videreudvikles	  på	  
en	  sådan	  måde,	  at	  de	  kan	  arbejde	  mere	  systematisk.	  
	  
Netværksuddannelsen	  opbygges	  således,	  at	  lederne	  undervises	  og	  
superviseres	  men	  grundlæggende	  finder	  deres	  egen	  form,	  afsøger	  
og	  reflekterer	  over	  muligheder,	  evaluerer	  og	  finder	  frem	  til	  nye	  
samarbejder	  og	  opgavefordeling	  i	  projektet.	  Ledernes	  opgaver	  og	  
refleksion	  i	  forbindelse	  med	  undervisning	  og	  supervision	  indgår	  
således	  som	  værdifuld	  dokumentation.	  Det	  samme	  gør	  de	  
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involverede	  kommuners	  refleksion	  undervejs.	  Der	  er	  tale	  om	  et	  
projekt,	  der	  styres	  af	  processer,	  der	  gentages	  igen	  og	  igen,	  således	  
at	  der	  bliver	  tale	  om	  en	  slags	  spiraltænkning,	  dobbellooplæring,	  U-‐
teori	  o.lign.	  der	  hele	  tiden	  udvikler	  og	  kvalificerer	  projektet.	  
	  
Aktionsforskeren	  og	  feltet	  skal	  løbende	  således	  igennem	  følgende	  
processer:	  

• Undersøge	  den	  aktuelle	  problemstilling	  og	  nå	  frem	  til	  en	  
generel	  idé	  om	  problemernes	  karakter	  

• Undersøge	  disse	  ideer	  med	  alle	  tilgængelige	  midler	  
• Lave	  en	  plan	  (overordnet	  plan	  og	  løbende	  delplaner)	  
• Handle	  (aktionere)	  
• Evaluere	  handlingen	  (aktionen)	  –	  og	  få	  ny	  indsigt	  
• Planlægge	  næste	  skridt	  –	  hvis	  nødvendigt	  at	  korrigere	  den	  

overordnede	  plan	  
• Fortsætte	  i	  denne	  cirkel	  (undersøge,	  planlægge,	  handle,	  

analysere,	  korrigere)	  
	  
For	  at	  læring	  kan	  finde	  sted,	  må	  både	  forsker	  og	  felt	  handle,	  og	  
forskeren	  skal	  have	  kompetencer	  til	  at	  lede	  forandringsprocesser	  i	  
samarbejde	  med	  deltagerne,	  men	  det	  er	  feltets	  deltagere,	  der	  skal	  
opleve	  at	  have	  det	  primære	  ejerskab	  af	  forandringsindholdet	  og	  
lære	  gennem	  de	  handlinger,	  der	  sker	  undervejs.	  Derfor	  har	  løbende	  
mobilisering	  hos	  ledere,	  ansatte,	  bestyrelser	  særlig	  fokus	  både	  i	  
forhold	  til	  diplomuddannelsen,	  men	  også	  ved	  MDI	  som	  paraplys	  
tilbud	  i	  forhold	  til	  konsulentbistand,	  møder	  og	  
præsentation/implementering	  af	  værktøjer.	  
	  
Projektet	  vil	  derudover	  få	  en	  følgeforskning	  incl.	  evaluering	  ved	  
CBS/Institut	  for	  ledelse,	  politik	  og	  filosofi	  (LPF)	  med	  projektledelse	  
ved	  lektor	  Camilla	  Sløk	  fra	  LPF	  og	  EVA	  som	  sparringspart	  til	  
projektledelsen	  og	  de	  involverede	  institutioner	  og	  kommuner.	  De	  
metoder,	  der	  vil	  blive	  anvendt	  af	  forskerne	  fra	  LPF	  vil	  relatere	  sig	  til	  
denne	  praksisudvikling,	  men	  yderligere	  vil	  de	  anvendte	  
forskningsmetoder	  tage	  afsæt	  i	  den	  nyere	  forskning	  indenfor	  bl.a.	  
systemteori,	  der	  er	  opbygget	  på	  	  LPF	  om	  velfærdspartnerskaber	  
gennem	  de	  sidste	  5-‐7	  år,	  og	  som	  overskrider	  de	  hidtidige	  
økonomiske	  og	  juridiske	  teorier	  om	  forholdet	  offentlig/private	  og	  
betydningen	  af	  forskellige	  kontraktlige	  former.	  En	  tese	  der	  vil	  
forfølges	  er,	  hvordan	  partnerskaber	  til	  forskel	  fra	  klassiske	  formelle	  
kontrakter	  kan	  bygge	  bro	  mellem	  en	  lang	  række	  forskelligartede	  
diskurser	  og	  praksisfelter.	  Følgeforskningen	  vil	  være	  af	  en	  sådan	  
karakter,	  at	  den	  kan	  løftes	  op	  på	  et	  mere	  generelt	  niveau,	  så	  også	  
andre	  end	  dem,	  der	  har	  været	  til	  stede	  ved	  netværksuddannelsen	  
kan	  bruge	  de	  udviklede	  styringsteknologier	  som	  inspiration	  i	  deres	  
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selvejemiljø.	  Dette	  vil	  også	  kunne	  være	  til	  inspiration	  for	  
kommunale	  daginstitutioner.	  Projektet	  kommer	  på	  LPF	  til	  at	  indgå	  i	  
deres	  strategiske	  satsningsområde	  kaldet	  ”The	  Public/private	  
platform”,	  som	  bliver	  en	  tværinstitut	  satsning	  involverende	  mindst	  
20	  forskere.	  
	  
Der	  gennemføres	  i	  forbindelse	  med	  årlige	  kvalitetsmålinger	  
halvårlige	  kvalitative	  fokusgruppemøder	  ved	  konsulenter,	  hvor	  
deltagerne/lederne	  fra	  de	  selvejende	  daginstitutioner	  i	  henholdsvis	  
København,	  Svendborg	  og	  Århus	  uddyber	  og	  reflekterer	  over	  deres	  
målinger,	  og	  de	  handlinger	  de	  inviterer	  til.	  
	  
I	  alle	  fokusgrupper	  spørges	  kvalitativt	  ind	  til	  temaerne,	  der	  går	  igen	  i	  
uddannelsesforløb	  samt	  i	  kvalitetsmålingerne.	  Formålet	  er	  at	  
ledelsesværktøjerne	  udvikles,	  dokumenteres	  og	  implementeres,	  og	  
der	  etableres:	  

• En	  ledelsesmodel	  for	  selvejende	  daginstitutioner	  
• En	  kvalitetsmålingsmodel	  for	  selvejende	  daginstitutioner	  
• En	  perspektivering	  af,	  hvad	  der	  skal	  til	  for	  fortsat	  at	  udvikle	  

det	  selvejende	  daginstitutionsmiljø	  som	  attraktive	  
samarbejdspartnere	  for	  den	  offentlige	  sektor	  med	  afsæt	  i	  en	  
partnerskabelsestilgang	  og	  de	  underliggende	  
styringsteknologier	  som	  supplement/alternativ	  til	  
driftsoverenskomsten	  
	  	  

Alt	  dette	  med	  blik	  for	  en	  bred	  anvendelighed	  –	  samt	  tilegnelse	  af	  
viden	  om,	  hvad	  det	  særegne	  for	  selvejende	  netværk	  er,	  og	  hvad	  der	  
skal	  investeres	  i	  det	  for	  at	  få	  det	  til	  at	  virke.	  På	  samme	  måde	  som	  
der	  skal	  investeres	  i	  etablering	  af	  kommunale	  megafusioner/klynger	  
og	  områdeledelse,	  for	  at	  få	  det	  til	  at	  virke.	  
	  
Endvidere	  inddrages	  relevant	  faglitteratur	  og	  der	  sparres	  metodisk	  
med	  projektets	  Advisory	  Board	  og	  følgegrupper	  –	  således	  at	  
projektet	  forankres	  i	  den	  gældende	  viden	  på	  feltet.	  Det	  er	  således	  
en	  metodetriangulering,	  der	  præger	  projektet,	  hvis	  fremgangsmåde	  
dokumenteres	  i	  en	  udgivelse	  i	  slutfasen	  –	  så	  andre	  kan	  iværksætte	  
tilsvarende	  netværksforsøg.	  
	  
	  

Projektet	  vil	  	  gennemløbe	  tre	  overordnede	  faser:	  
	  
	  
	  

1) Planlægning	  og	  kick-‐off:	  
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1)Projektet	  indledes	  ved	  etablering	  af	  en	  projektgruppe,	  en	  
række	  følgegrupper,	  et	  Advisory	  Board	  (se	  videre	  under	  
projektets	  organisatoriske	  rammer)	  

	  
2)	  Der	  udarbejdes	  en	  detaljeret	  implementeringsplan	  for	  
etablering	  af	  de	  forpligtende	  netværk,	  udvikling	  og	  
gennemførelse	  af	  	  diplommoduler	  i	  netværksledelse17	  samt	  
understøttende	  konsulenttilbud	  og	  værktøjer.	  	  
	  
3)	  Kvalitetsmålingerne	  udvikles	  i	  et	  samarbejde	  med	  de	  3	  
involverede	  kommuner,	  der	  alle	  i	  større	  eller	  mindre	  grad	  
har	  erfaring	  hermed	  ligesom	  de	  fleste	  af	  de	  involverede	  
institutioner.	  Formålet	  er	  at	  søge	  at	  få	  fælles	  linie	  i	  tilgangen	  
til	  kvalitetsmålingerne	  i	  de	  involverede	  kommuner	  og	  
institutioner	  i	  projektet.	  Københavns	  kommune	  er	  særlig	  
derved	  at	  den	  i	  efteråret	  2010	  fik	  en	  bevilling	  på	  ca.	  24	  
mill.kr.	  til	  udvikling	  af	  kvalitetsmålinger,	  Århus	  kommune	  har	  
gennem	  flere	  år	  arbejdet	  med	  kvalitetsmålinger	  –	  det	  
samme	  har	  Svendborg	  kommune	  i	  et	  vist	  omfang.	  Disse	  
erfaringer	  og	  udviklingstiltag	  der	  ligger	  i	  forlængelse	  heraf	  
kommer	  til	  at	  spille	  sammen	  med	  MDI’s	  udvikling	  af	  
kvalitetsmålinger	  og	  booster	  udviklingen	  af	  disse.	  

	  
4)	  Mobilisering	  af	  ledere	  og	  bestyrelser	  i	  de	  selvejende	  
daginstitutioner	  samt	  embedsmænd	  og	  politikere	  i	  de	  
involverede	  kommuner.	  Der	  gennemføres	  opstarts-‐	  og	  
dialogmøder	  og	  kick-‐off	  arrangementer	  i	  	  2011.	  	  
	  
Kvalitetsmålingerne	  bringes	  gennemgående	  i	  anvendelse	  
både	  kvantitativt	  og	  kvalitativt:	  
	  
Kvantitativ	  dataindsamling:	  
På	  baggrund	  af	  allerede	  høstede	  erfaringer	  omkring	  
kvalitetsmålinger	  og	  nødvendige	  fokuspunkter	  fra	  de	  
involverede	  kommuner	  og	  institutioner	  planlægges,	  teknisk	  
og	  indholdsmæssigt,	  første	  udkast	  af	  kvalitetsmålingerne	  til	  
gennemførelse	  ultimo	  2011/primo	  2012	  –	  et	  
evalueringsredskab,	  der	  indgår	  som	  en	  del	  af	  leder-‐	  og	  
netværksudviklingen.	  
	  
Kvalitativ	  dataindsamling:	  
Resultaterne	  fra	  kvalitetsmålingerne	  uddybes	  gennem	  
refleksion	  i	  fokusgrupper/ved	  møder	  og	  
diplomuddannelserne.	  Ledernes	  og	  bestyrelsernes	  
refleksioner	  nedskrives	  og	  indgår	  som	  datamateriale	  –	  der	  
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giver	  input	  til	  planlægningen	  af	  det	  videre	  forløb	  –	  og	  til	  
senere	  evaluering	  af	  projektet.	  
	  
	  

2) Uddannelsen	  på	  diplomniveau	  gennemføres:	  
Første	  del	  af	  diplom/efter-‐uddannelses-‐fasen	  gennemføres	  i	  
efteråret	  2011-‐foråret	  2012.	  Forud	  er	  gået	  forskellige	  tiltag	  
der	  skal	  mobilisere	  og	  udvikle	  netværkene.	  Der	  undervises	  
og	  gives	  supervision	  af	  erfarne	  konsulenter.	  Nye	  metoder	  
udvikles,	  idet	  det	  er	  afgørende,	  at	  lederne	  er	  aktive	  
medskabere,	  reflekterer	  over	  og	  finder	  frem	  til	  deres	  egen	  
indbyrdes	  organisering	  og	  arbejdsfordeling	  i	  skabelsen	  af	  de	  
forpligtende	  netværk.	  Der	  reflekteres	  over	  hvilke	  yderligere	  
støttende	  behov	  der	  er	  behov	  for	  i	  form	  af	  evt.	  yderligere	  
diplomtiltag	  om	  netværksledelse,	  andre	  uddannelsestiltag,	  
evt.	  tiltag	  i	  forlængelse	  af	  kvalitetsmålingerne	  osv.	  
	  
Netværkene	  etableres	  –	  der	  laves	  planer	  og	  
arbejdsfordeling.	  Der	  udarbejdes	  kontrakter	  m.m.,	  hvor	  
lederne	  i	  hvert	  netværk	  forpligter	  sig	  på	  fællesskabet	  og	  
kommunen.	  Der	  vælges	  endvidere	  repræsentanter	  for	  hvert	  
netværk,	  der	  er	  med	  i	  en	  koordinatorgruppe.	  	  
	  
Kvalitetsmålinger	  gennemføres	  efter	  diplomuddannelsen	  
med	  afslutning	  i	  foråret	  2012	  med	  henblik	  på	  refleksion	  og	  
udvikling.	  
	  
	  

3) Planen	  udfoldes	  i	  hverdagens	  praksis:	  	  
Lederne	  har	  aftalt	  hvor	  ofte	  de	  mødes,	  de	  gennemfører	  
arbejdsfordeling	  osv.	  
	  	  
Denne	  fase	  i	  projektet	  er	  afgørende	  og	  der	  reflekteres,	  
videndeles	  og	  evalueres	  løbende	  dels	  gennem	  og	  i	  
forbindelse	  med	  kvalitetsmålinger,	  dels	  gennem	  møder	  med	  
koordinatorgruppen	  samt	  ved	  et	  netværkstræf	  –	  	  pr.	  år	  over	  
3	  år,	  der	  dokumenteres	  og	  indgår	  i	  datamaterialet.	  
	  
Der	  er	  således	  både	  et	  kvantitativt	  og	  kvalitativt	  fokus	  i	  
projektet,	  der	  samtidig	  har	  aktionsforskningskarakter.	  
	  
	  
Sammenlignelighed	  –	  Århus,	  Svendborg	  og	  København:	  
	  
Projektet	  er	  et	  modelprojekt.	  Det	  vil	  sige,	  at	  Århus-‐forsøget	  
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og	  de	  spirende	  erfaringer	  man	  har	  gjort	  sig	  i	  København	  og	  
Svendborg,	  og	  som	  MDI	  løbende	  har	  fulgt	  og	  været	  
involveret	  i,	  tjener	  som	  inspiration	  og	  grundlag	  for	  det	  
forløb,	  der	  startes	  op	  med	  projektet.	  Der	  vil	  endvidere	  
kunne	  drages	  viden	  ud	  af	  en	  sådan	  komparativ	  tilgang	  til	  
udvikling	  af	  netværkstanken	  i	  forbindelse	  med	  en	  
selvejemodel.	  
	  
Udviklingen	  af	  kompetencegivende	  lederefteruddannelse	  og	  
kvalitetsmålinger	  omfatter	  netværk	  både	  i	  København,	  
Svendborg	  og	  Århus,	  med	  den	  forskel	  at	  de	  forskellige	  
netværk	  fra	  de	  forskellige	  byer	  står	  på	  forskellig	  tradition	  for	  
at	  samarbejde	  i	  netværk.	  Man	  vil	  således	  kunne	  se,	  hvordan	  
gensidigt	  forpligtende	  netværk	  fungerer	  i	  forskellige	  faser	  og	  
forløb	  og	  afdække	  kompleksiteten	  i	  forskellige	  kontekster.	  
Og	  på	  baggrund	  heraf	  udfolde	  tanken	  om	  gensidigt	  
forpligtende	  netværk	  på	  senere	  stadier.	  Under	  hensyntagen	  
til	  den	  særlige	  sammenhæng,	  man	  befinder	  sig	  i,	  og	  med	  
fokus	  på	  de	  interessenter,	  der	  er.	  
	  	  
Fælles	  for	  Århus,	  Svendborg	  og	  København	  vil	  være:	  
Lederne	  i	  institutionerne	  gennemgår	  et	  
efteruddannelsesforløb	  i	  netværksledelse	  med	  undervisning	  
og	  supervision.	  Og	  kvalitetsmålingerne	  udvikles,	  afprøves	  og	  
justeres	  på	  baggrund	  af	  erfaringerne	  løbende.	  Men	  i	  Århus	  
vil	  efteruddannelsen	  bære	  præg	  af,	  at	  man	  allerede	  er	  i	  
netværk	  –	  det	  samme	  er	  man	  i	  Svendborg	  -‐	  og	  dermed	  i	  
forløbet	  kan	  reflektere	  over	  og	  videreudvikle	  netværket.	  En	  
viden	  der	  derved	  kan	  bruges	  også	  for	  nystartede	  netværk,	  
herunder	  i	  København.	  
	  
	  

Projektets	  tidsplan:	  
	  

	  	  
1) 2011	  

Forberedelse	  og	  introduktion	  
• Gennemførelse	  af	  intromøder	  med	  de	  forskellige	  

kommuner,	  fagbevægelsen	  og	  potentielle	  institutioner	  –	  
ledere	  som	  bestyrelser,	  der	  skal	  eller	  kan	  indgå	  i	  netværk	  
m.h.b.p.	  mobilisering	  og	  forventningsafstemning	  samt	  
praktisk	  planlægning.	  Her	  sættes	  rammerne	  for	  de	  
forskellige	  følgegrupper;	  se	  under	  ”Organisatoriske	  
rammer	  og	  evt.	  samarbejdspartnere”.	  

	  
• Udarbejdelse	  af	  ny	  bestyrelseshåndbog	  målrettet	  både	  

ledere	  og	  bestyrelser	  for	  at	  understøtte	  og	  forklare	  
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arbejdet	  i	  det	  forpligtende	  netværk.	  Møder	  for	  
bestyrelser	  og	  ledere	  herom.	  	  
	  

• Introduktion	  til	  videreuddannelsen/netværksdiplom	  og	  
projektideen	  om	  udvikling/etablering	  forpligtende	  
netværk	  –	  herunder	  arbejdet	  med	  kvalitetsmål,	  
diplomuddannelse	  i	  netværksledelse	  og	  
konsulentunderstøttelse	  overfor	  institutionerne.	  
	  

• Planlægningsmøder	  med	  de	  involverede	  kommuner	  for	  
udvikling	  af	  en	  fælles	  tilgang	  til	  forståelsen	  af	  
forpligtende	  netværk,	  interessen	  for	  disse,	  arbejdet	  og	  
indhold	  i	  disse	  samt	  udvikling	  af	  fælles	  forståelse	  for	  
kvalitetsmålinger	  og	  kontraktforhold	  internt	  i	  
netværkene	  og	  overfor	  kommunen	  om	  det	  at	  gå	  i	  
forpligtende	  netværk.	  
	  

• Design	  for	  systematisering	  og	  planlægning	  af	  
perspektivering.	  
	  

	  Uddannelse	  
• Udvikling	  af	  en	  studieplan	  og	  et	  undervisningsforløb	  i	  

netværksledelse	  med	  fokusgruppemøder	  med	  
potentielle	  institutioner	  fra	  de	  respektive	  kommuner	  
samt	  drøftelse	  med	  kommunerne	  for	  relevans	  og	  input.	  
Gennemførelse	  af	  diplomuddannelse	  i	  efterår	  2011/forår	  
2012.	  Der	  afsluttes	  med	  eksamen,	  der	  indebærer	  
præsentation	  af	  en	  færdig	  plan	  for	  etablering	  af	  netværk	  
/	  en	  plan	  for	  videreudvikling	  af	  netværk	  herunder	  
samarbejdet	  internt	  i	  netværket	  og	  kontrakten	  med	  
kommunen.	  

	  	  
Kvalitetsmål	  
• I	  efteråret	  2011	  udvikles	  videre	  på	  kvalitetsmålene	  –	  

første	  måling	  gennemføres	  som	  pilotprojekt	  indenfor	  
områderne	  HR,	  økonomi,	  interessenter,	  
faglighed/pædagogik	  og	  civilsamfund.	  Den	  dertil	  knyttet	  
teknologi	  udvikles	  videre	  og	  testes.	  Kvalitetsmål	  
gennemføres	  ultimo	  2011.	  EVA	  er	  sparringspart	  sammen	  
med	  MDI’s	  projektledelse.	  

	  
	  Understøttende	  konsulent-‐	  og	  kursustilbud	  
• Konsulent-‐	  og	  kursustilbud	  tilbydes,	  justeres	  og	  udvikles	  i	  

MDI-‐regi	  og	  tilbydes	  institutionerne	  i	  forbindelse	  med	  at	  
de	  skal	  sætte	  deres	  netværk	  og	  gennemføre	  diverse	  
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forandringer	  som	  fx	  fusioner,	  nye	  fysiske	  ramme,	  nye	  
samarbejdsaftaler,	  nye	  jobbeskrivelser,	  nye	  vedtægter	  
og	  driftoverenskomster	  m.m..	  Det	  understøttende	  
konsulent-‐	  og	  kursustilbud	  har	  også	  til	  formål	  at	  afklare,	  
hvad	  der	  supplerende	  er	  behov	  for	  af	  støtte	  til	  udvikling	  
og	  vedligeholdelse	  af	  netværkene	  ud	  over	  de	  ydelser,	  
der	  er	  beskrevet	  i	  administrationsbidraget.	  	  

	  
	  

2) Efterår	  2011-‐2013	  
Gennemførelse/implementering	  	  
• Løbende	  forpligtende	  møder	  i	  netværkene.	  Kvartalsvise	  

møder	  med	  netværkskoordinatorerne.	  Netværkstræf	  
hhv.	  forår	  2012	  og	  2013	  –	  med	  vidensdeling	  og	  
refleksion.	  

• Løbende	  møder	  med	  de	  øvrige	  følgegrupper	  se	  under	  
”Organisatoriske	  rammer	  og	  evtuelle	  
samarbejdspartnere”.	  
	  

• Kvalitetsmålinger	  gennemføres	  årligt	  og	  tilpasses	  efter	  
evaluering.	  Resultater	  analyseres.	  I	  efteråret	  2012/forår	  
2013	  gennemføres	  en	  diplomuddannelse	  for	  
udviklingspædagoger	  omkring	  æstetik,	  pædagogik	  og	  
udvikling	  værdier.	  Formålet	  er	  indenfor	  de	  nye	  
organisatoriske	  rammer,	  der	  er	  sat	  med	  netværkene	  og	  
hvor	  koordinatorer	  sikrer	  større	  bæredygtighed	  m.m.	  at	  
skabe	  et	  rum	  for	  særlig	  udvikling	  af	  den	  pædagogiske,	  
æstetiske	  og	  værdimæssige	  dimension	  mhbp	  udvikling	  
dette	  felt	  i	  institutionen/netværket	  og	  skabe	  tydelighed	  
overfor	  forældre,	  ansatte,	  omverden	  og	  mobilisering	  
civilsamfund.	  Tilgangen	  er	  inspireret	  af	  den	  måde	  som	  
daginstitutionsområdet	  er	  blevet	  organiseret	  på	  i	  
norditalien	  gennem	  30	  år	  i	  Pistoia/Firenze	  som	  både	  MDI	  
og	  Svendborg	  kommune	  har	  særlig	  samarbejde	  og	  
inspiration	  af.	  MDI	  og	  Svendborg	  kommune	  vil	  da	  også	  
sammen	  være	  primus	  motor	  i	  udvikling	  af	  dette	  
uddannelsestilbud	  sammen	  med	  UCC	  KLEO.	  

	  
• I	  perioden	  udvikles	  og	  evalueres	  løbende	  det	  

understøttende	  konsulent-‐	  og	  kursustilbud,	  der	  har	  også	  
til	  formål	  at	  afklare,	  hvad	  der	  supplerende	  er	  behov	  for	  
af	  støtte	  til	  udvikling	  og	  vedligeholdelse	  af	  netværkene	  
ud	  over	  de	  ydelser,	  der	  er	  beskrevet	  i	  
administrationsbidraget	  og	  det	  den	  interne	  fordeling	  af	  
midler	  til	  institutionerne	  umiddelbart	  foreskriver	  i	  de	  
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enkelte	  netværk.	  Der	  søges	  at	  udvikle	  et	  forslag	  til	  en	  
model	  herfor.	  

	  
	  
• Der	  gennemføres	  endvidere	  i	  denne	  periode	  

interviews/fokusgrupper	  (kvalitativt)	  halvårligt,	  
afrapporteres	  halvårligt	  og	  afsluttes	  med	  en	  
afrapportering,	  der	  ligeledes	  udkommer	  i	  bogform	  –	  
med	  de	  høstede	  erfaringer	  og	  viden	  om	  netværksledelse	  
i	  selvejende	  daginstitutioner.	  Der	  dokumenteres	  løbende	  
med	  metodetriangulering	  og	  evalueres	  gennem	  
fokusgruppesamlinger	  og	  kvalitetsmålinger.	  

	  
	  
	  

Organisatoriske	  rammer	  
og	  eventuelle	  
samarbejdsparter:	  
	  

	  
Projektet	  afvikles	  af	  MDI	  i	  samarbejde	  med	  LPF	  ved	  projektleder	  Camilla	  Sløk	  og	  

forskningskonsulent	  Annette	  Kirsten	  Michelsen	  Dornonville	  de	  la	  Cour 	  
samt	  med	  sparring	  fra	  EVA.	  

Der	  etableres	  i	  projektets	  indledende	  fase	  følgende	  grupper:	  
	  
Projektgruppe	  
En	  projektgruppe18	  bestående	  bl.a.	  af	  projektleder	  Camilla	  Sløk	  LPF,	  
forskningskonsulent	  Annette	  Kirsten	  Michelsen	  Dornonville	  de	  la	  
Cour,	  generalsekretær	  Charlotte	  Biil	  MDI/direktør	  Anders	  Zorck	  
MDI.	  Gruppen	  modtager	  løbende	  sparring	  fra	  EVA	  ved	  bl.a.	  
udviklingskonsulent	  Frederik	  Kiørboe.	  Gruppens	  opgave	  er	  at	  styre	  
det	  praktiske	  forløb	  og	  sørge	  for,	  at	  tidsplan	  og	  projektets	  
forskellige	  dele	  spiller	  sammen.	  	  
	  
Kommunal	  følge/styregruppe	  
Følge/styregruppe	  der	  har	  til	  formål	  at	  sikre	  udvikling	  af	  projektet,	  
forbereder	  ad.board	  møder	  og	  hvortil	  de	  3	  arbejdsgrupper	  om	  
henholdsvis	  af	  a)	  udvikling	  kvalitetsmål,	  b)	  kontraktsudvikling	  og	  c)	  
udvikling	  netværksuddannelsen	  og	  udviklingspædagoguddannelsen	  
rapporterer.	  Består	  af	  embedsmænd	  fra	  administrationen	  fra	  de	  
respektive	  kommuner	  og	  MDI,	  der	  sammen	  udvikler	  og	  følger	  
kvalitetsmålingerne	  og	  drøfter	  de	  tilbagemeldinger,	  der	  er	  kommet	  
fra	  respektivt	  selvejemiljø	  og	  kommunalt	  miljø.	  Mødes	  halvårligt	  –	  i	  
opstartsåret	  kvartalsvis.	  
	  
Arbejdsgruppe	  om	  udvikling	  kvalitetsmål	  
Består	  af	  MDI,	  København,	  Svendborg	  og	  Århus	  kommuner	  og	  har	  
til	  formål	  at	  udvikling	  kvalitetsmål	  indenfor	  HR,	  Økonomi,	  Ledelse,	  
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faglighed/værdier	  og	  civilsamfund.	  Gruppen	  modtager	  sparring	  fra	  
EVA	  og	  MDI’s	  projektledelse.	  
	  
	  
Arbejdsgruppe	  om	  kontraktsudvikling	  
Består	  af	  MDI,	  København	  og	  Svendborg	  kommune.	  Har	  til	  formål	  
med	  afsæt	  i	  en	  partnerskabstilgang	  og	  de	  dertil	  knyttede	  
teknologier	  (under	  udvikling	  i	  projektet)	  at	  evaluere	  
driftoverenskomsten	  som	  styringsværktøj	  og	  udvikle	  supplerende	  
teknologier	  samt	  indstille	  forslag	  til	  modernisering.	  Skal	  også	  
overveje	  evaluering	  og	  udvikling	  af	  det	  løbende	  understøttende	  
konsulent-‐	  og	  kursustilbud	  i	  projektperioden,	  og	  dermed	  søge	  at	  
afklare,	  hvad	  der	  supplerende	  er	  behov	  for	  af	  støtte	  til	  udvikling	  og	  
vedligeholdelse	  af	  netværkene	  ud	  over	  de	  ydelser,	  der	  er	  beskrevet	  
i	  administrationsbidraget	  og	  det	  den	  interne	  fordeling	  af	  midler	  til	  
institutionerne	  umiddelbart	  foreskriver	  i	  de	  enkelte	  netværk.	  Der	  
søges	  at	  udvikle	  et	  forslag	  til	  en	  model	  herfor.	  
	  
Arbejdsgruppe	  om	  udvikling	  netværksuddannelsen	  og	  
udviklingspædagoguddannelsen	  
Består	  af	  MDI	  med	  repræsentation	  fra	  bestyrelse,	  sekretariat	  og	  
institutionsledere,	  Svendborg	  kommune,	  UCC	  KLEO	  og	  eksterne	  
konsulenter	  med	  erfaring	  i	  arbejdet	  udvikling	  netværk,	  
koordinatorer	  og	  udviklingspædagoger	  for	  disse,	  herunder	  arbejdet	  
med	  og	  mobilisering	  af	  civilsamfund	  inspireret	  af	  måden	  
daginstitutionerne	  er	  organiseret	  på	  i	  kommunen	  Pistoia/Firenze	  i	  
Norditalien	  hvor	  Svendborg	  kommune	  og	  involveret	  ekstern	  
konsulent	  fra	  Næstved/Kalundborg	  kommune	  har	  
partnerskabserfaringer.	  Udvikler,	  evaluerer	  og	  følger	  arbejdet	  med	  
diplom	  i	  netværksledelse/ressourcepædagoger	  i	  æstetik	  m.m.	  og	  de	  
tilpasningsbehov,	  der	  er	  samt	  har	  fokus	  på	  udvikling	  af	  
opfølgningsforløb	  for	  de	  uddannede	  koordinatorer	  og	  
udviklingspædagoger.	  
	  
Tovholdergruppe	  med	  netværksrepræsentanterne	  og	  
udviklingspædagoger	  
Der	  etableres	  to	  tovholdergrupper	  for	  respektivt	  koordinatorer	  og	  
udviklingspædagoger	  med	  repræsentation	  fra	  alle	  netværk.	  
Formålet	  med	  disse	  grupper	  er	  løbende	  at	  drøfte	  og	  sikre	  
vedligeholdelse	  og	  udvikling	  af	  de	  tilførte	  kompetencer	  som	  led	  i	  
uddannelserne.	  Formålet	  er	  at	  de	  nye	  organisatoriske	  strukturer	  for	  
netværk	  vedligeholdes	  og	  udvikles	  og	  at	  det	  gør	  indholdet	  og	  
arbejdsdelingen	  også	  –	  og	  at	  der	  sker	  en	  særlig	  mobilisering	  via	  
ressourcepædagogerne	  omkring	  æstetik,	  værdier	  og	  pædagogik.	  
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Advisory	  Board	  
Et	  Advisory	  board	  bestående	  af	  p.t.	  formand	  Peter	  Birch	  og	  
næstformand	  Jens	  Pheiffer	  fra	  MDI,	  Peter	  Duetoft	  der	  har	  en	  bred	  
civilsamfundsforståelse	  fra	  forskelligt	  frivilligt	  arbejde	  som	  fx	  DLO,	  
engagement	  i	  forskellige	  ngo-‐sammenhænge	  og	  politisk	  arbejde,	  
BUPL	  ved	  politisk	  rejsesekretær	  Søren	  Winther,	  arbejdsmarkeds-‐	  og	  
socialchef	  Knud	  Årup	  fra	  Randers	  kommune,	  Formand	  for	  børne-‐	  og	  
kulturchefforeningen	  Flemming	  Olsen,	  Stabschef	  René	  Bugge	  og	  
områdechef	  Kate	  Obeid	  fra	  Københavns	  kommune,	  Dagtilbudschef	  
Ole	  Kiil	  Jacobsen	  fra	  Århus	  kommune,	  Dagtilbudschef	  Birgit	  
Lindberg	  fra	  Svendborg	  kommune,	  OPS	  chef	  Marie	  Louise	  
Løvengreen	  Rasmussen/fagchef	  Jon	  Krog	  fra	  Dansk	  Erhverv,	  lektor	  
Peter	  Rod	  og	  Ida	  Balling	  fra	  UCC	  KLEO,	  informationschef	  Lars	  
Lydholm	  fra	  Frelsens	  Hær,	  generalsekretær	  Hanne	  Thomsen	  fra	  
Diakonissestiftelsen,	  direktør	  Bo	  Kristiansen	  fra	  Mariehjemmene,	  
fuldmægtig	  Thomas	  Rasmussen	  og	  fuldmægtig	  Lene	  Østergård	  fra	  
Socialministeriet	  samt	  professor	  Niels	  Åkerstrøm	  og	  Holger	  Højlund	  
fra	  LPF,	  hvis	  opgave	  det	  er,	  at	  sikre	  projektets	  opbakning	  samt	  
forankring	  blandt	  relevante	  interessenter	  og	  bidrage	  med	  sparring	  
politisk,	  strategisk	  og	  organisatorisk.	  
	  
	  

Forankring	  -‐	  Hvordan	  
søges	  forankring	  
(eksempelvis	  erfarings-‐	  
og	  resultatspredning)	  
opnået?	  
	  

	  
• Projektet	  vil	  afslutningsvis	  blive	  formidlet	  i	  et	  såkaldt	  

”metodeskrift”,	  der	  er	  en	  handlingsrettet	  rapport	  med	  
evaluering	  i	  forhold	  til	  udvikling	  af	  en	  ny	  ledelsesmodel,	  en	  
kvalitetsmålingsmodel	  og	  en	  perspektivering	  af	  en	  
partnerskabstilgang	  med	  tilknyttede	  teknologier	  som	  
alternativ/supplement	  til	  driftoverenskomsten,	  og	  hvad	  det	  
indebærer	  i	  forhold	  til	  forståelsen	  af	  ydelser	  til	  
selvejemiljøet.	  Formålet	  er,	  at	  gøre	  det	  muligt	  at	  anvende	  
partnerskabs-‐	  og	  netværksmodellen	  i	  selvejemiljøet	  
generelt,	  og	  også	  udenfor	  selvejemiljøet	  til	  inspiration	  for	  
andre.	  

	  
• Projektets	  resultater	  og	  metoder	  vil	  løbende	  blive	  lagt	  ud	  og	  

formidlet	  på	  MDI´s,	  LPF’s	  samt	  UCC	  KLEO´s	  hjemmesider,	  
der	  er	  tilgængelige	  for	  alle	  -‐	  hvor	  også	  institutioner,	  
paraplyer	  og	  kommuner,	  der	  ikke	  er	  med	  i	  projektet	  kan	  
finde	  inspiration	  til	  bæredygtig	  ledelse	  og	  organisering.	  

	  
• Artikler	  i	  fagtidsskrifter:	  Disse	  artikler	  vil	  blive	  udarbejdet	  i	  

slutningen	  af	  projektet,	  som	  en	  del	  af	  lancering	  og	  
udbredelse	  af	  projektet.	  

	  



 23 

• Projektet	  vil	  indgå	  som	  en	  fortsat	  integreret	  del	  af	  MDI´s	  
måde	  at	  arbejde	  med	  ledelse	  på,	  gennem	  kurser,	  
uddannelse,	  kvalitetsmålinger,	  udgivelser	  og	  supervision.	  
Hermed	  sikres,	  at	  personale	  fastholdes	  og	  tiltrækkes	  –	  og	  at	  
det	  selvejende	  daginstitutionsmiljø	  fremtidssikres.	  Projektet	  
afspejler	  en	  organisationsstrategi,	  MDI	  har	  arbejdet	  med	  ved	  
årsmøder,	  årberetning,	  medlemsblade,	  gennem	  
kampagneskrifter	  og	  samarbejde	  med	  andre	  
paraplyorganisationer.	  På	  MDI´s	  årsmøde	  i	  maj	  2010	  
afholdtes	  temadag	  ud	  fra	  emnet	  fællesskab	  –	  herunder	  nye	  
organisationsformer	  og	  gensidigt	  forpligtende	  netværk.	  
Også	  til	  MDI’s	  repræsentantskabsmøde	  i	  maj	  2011	  var	  
forpligtende	  netværksledelse	  et	  hovedtema.	  Der	  vil	  fortsat	  
være	  fokus	  herpå	  i	  disse	  sammenhænge	  i	  MDI	  og	  gerne	  
sammen	  med	  interessenterne	  i	  Advisory	  Board.	  

	  
• Der	  afholdes	  3	  konferencer/netværkstræf	  for	  lederne	  og	  

bestyrelserne	  i	  de	  deltagende	  kommuner	  –	  hvor	  også	  andre	  
interessenter	  inviteres	  i	  løbet	  af	  projektperioden	  for	  
formidling	  af	  resultaterne.	  

	  
	  
	  

Nytænkende	  -‐	  Hvordan	  
er	  projektet	  
nytænkende?	  
	  

	  
Hvordan	  er	  projektet	  nytænkende?	  
	  
Der	  er	  ikke	  hidtil	  arbejdet	  med	  netværksledelse	  indenfor	  
selvejemiljøet	  i	  en	  så	  eksplorativ	  systematisk	  grad,	  som	  der	  her	  
lægges	  op	  til.	  Med	  netværkserfaringerne	  i	  Århus/SESAM,	  
København	  og	  Svendborg	  er	  der	  taget	  hul	  på	  en	  afsøgning	  af	  
mulighederne	  for	  at	  sikre	  bæredygtigheden	  i	  selvejemiljøet	  og	  
dermed	  for	  mangfoldigheden	  på	  daginstitutionsområdet	  generelt.	  
	  
Der	  arbejdes	  systematisk	  med:	  
	  

• Interne	  konsulentfunktioner	  
• Faglig	  specialisering	  
• Nye	  rolledelinger	  og	  dermed	  nye	  interne	  relationer	  i	  

daginstitutioner	  
• Udvikling	  af	  en	  kvalitetsmålingsmodel,	  som	  kan	  anvendes	  til	  

måling	  af	  kvaliteten	  i	  bl.a.	  selvejeformen	  
• Interne	  og	  eksterne	  kontrakter	  med	  interessenterne	  
• Ressourcefinding	  indenfor	  egne	  rammer	  
• Tværgående	  faglige	  netværk	  
• Ressourcer	  –	  ikke	  fejlfinding	  
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• Fokusering	  på	  relationer,	  æstetik	  og	  værdier	  –	  inklusion	  og	  
anerkendelse	  frem	  for	  problemer	  

• 	  
• Derudover	  ønsker	  vi	  at	  se	  på:	  
• Mobilisering	  af	  civilsamfundet,	  hvilket	  her	  vil	  sige,	  at	  se	  på,	  

hvordan	  inddragelsen	  af	  frivillige	  tilfører	  en	  særlig	  kvalitet	  til	  
selvejeformen	  og	  derfor	  er	  en	  kvalitet,	  der	  inddrages	  i	  
kvalitetsmålingsmodellen.	  

• En	  perspektivering	  ved	  at	  organisere	  selvejende	  
daginstitutioner	  ind	  i	  forpligtende	  netværk.	  
	  

Der	  findes	  ikke	  i	  dag	  en	  model	  for,	  hvordan	  man	  løbende	  dynamisk	  
kan	  udvikle	  og	  vedligeholde	  en	  stærk	  forpligtelse	  i	  netværk	  via	  en	  
partnerskabsmodel	  med	  fokus	  på	  styringsteknologier	  som	  
kvalitetsmål,	  interne	  og	  eksterne	  kontrakter	  der	  cementerer	  og	  
udfolder	  forpligtelsen,	  konsulentbistand,	  kurser	  og	  diplom	  o.lign.	  I	  
dag	  er	  der	  alene	  fokus	  på	  driftoverenskomsten	  som	  
styringsteknologi.	  Mange	  selvejende	  netværk	  kritiseres	  imidlertid	  
for	  at	  være	  for	  ”løse”	  og	  uforpligtende	  til	  reelt	  at	  kunne	  matche	  den	  
forpligtelse,	  der	  ligger	  i	  de	  alternative	  kommunale	  løsninger	  som	  
megafusioner/klynger	  eller	  områdeledelse	  og	  de	  
styringsteknologier	  der	  knytter	  til.	  Udvikling	  af	  
partnerskabsprojektet	  med	  de	  tilknyttede	  teknologier	  er	  et	  forsøg	  
på	  at	  være	  en	  alternativ	  samarbejdstilgang	  for	  et	  selvejende	  
daginstitutionsmiljø	  til	  kommunale	  klynger	  og	  megafusioner	  men	  
hvor	  det	  er	  muligt	  for	  kommunerne	  at	  få	  ønsker	  omkring	  
bæredygtighed	  og	  styring	  tilgodeset	  ligesåvel	  som	  det	  giver	  
mulighed	  for	  det	  samme	  indad	  for	  selvejemiljøet	  selv.	  	  
	  
	  
	  

Evaluering	  -‐	  Hvordan	  
evalueres	  projektet	  ud	  
over	  ministeriets	  tiltag?	  
	  

	  
Der	  evalueres	  på	  følgende	  kriterier,	  der	  skal	  være	  opfyldt	  i	  
projektperioden:	  
	  

• 80-‐90	  %	  af	  MDI’s	  institutioner	  svarende	  til	  ca.	  10%	  af	  det	  
samlede	  selvejemiljø	  indenfor	  daginstitutionsområdet	  
indgår	  i	  projektet	  med	  forpligtende	  netværk	  pr.	  januar	  2012.	  

• Der	  vil	  i	  slutfasen	  være	  udgivet	  et	  metodeskrift,	  der	  
dokumenterer	  og	  beskriver,	  hvordan	  man	  i	  et	  
partnerskab/en	  partnerskabelsesproces	  med	  de	  involverede	  
kommuner	  som	  alternativ	  til	  driftoverenskomsten	  som	  
styringsteknologi	  har	  udviklet	  forpligtende	  netværk,	  udviklet	  
og	  anvendt	  en	  ny	  ledelsesmodel,	  udviklet	  og	  anvendt	  
kvalitetsmål	  samt	  perspektivere	  hvordan	  samarbejdet	  kan	  
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understøttes	  ydelsesmæssigt	  i	  forhold	  til	  den	  gængse	  
opfattelse	  af	  driftoverenskomst	  og	  administrationsbidrag.	  

• Kvalitetsmål	  er	  endelig	  udviklet,	  afprøvet	  og	  formidlet	  til	  
netværket	  ultimo	  2013,	  hvor	  der	  vil	  være	  gennemført	  3	  
kvalitetsmålinger,	  som	  et	  pilotprojekt	  for	  interessenterne	  i	  
projektet.	  

• Kvalitetsmål	  producerer	  viden	  kvantitativt	  og	  kvalitativt.	  
Således	  at	  netværkene	  forankres	  og	  organisationen	  MDI,	  
herunder	  lederudviklingen	  i	  netværkene	  -‐	  styrkes.	  

• Kvalitetsmålingerne	  fungerer	  som	  selvevaluering	  for	  
institutionerne	  og	  understøtter	  kommunernes	  
tilsynsforpligtelse	  og	  styring	  af	  området.	  	  

• Væsentlige	  aktører	  spørges	  efter	  projektets	  afslutning	  jan.	  
2014	  om	  og	  i	  hvilken	  forstand,	  de	  oplever,	  at	  partnerskabet	  
som	  alternativ	  og	  supplement	  til	  driftsoverenskomsten	  med	  
de	  styringsteknologier	  det	  indeholder	  og	  har	  udviklet	  
undervejs	  har	  styrket	  daginstitutionsmiljøet	  i	  de	  forpligtende	  
netværk	  og	  de	  dertil	  knyttede	  værkstøjer	  er	  brugbare:	  
bestyrelserne,	  ledelsen	  i	  institutioner,	  forældre,	  de	  
involverede	  kommuner	  m.fl.	  	  
Et	  væsentligt	  succeskriterie	  er,	  at	  relationen	  ml.	  institution,	  
netværk,	  paraply	  og	  kommune	  opleves	  styrket.	  

• De	  forpligtende	  netværk	  skal	  være	  etableret	  og	  være	  
velfungerende	  2013:	  Dette	  skal	  fremgå	  dels	  af	  
selvevaluering	  i	  kvalitetsmålinger	  kvantitativt,	  dels	  i	  
opfølgende	  kvalitative	  fokusgruppesamtaler	  	  -‐	  der	  vil	  blive	  
afrapporteret.	  

• Der	  skal	  i	  2014	  være	  udviklet	  kursus-‐	  og	  konsulenttilbud	  i	  
MDI-‐regi,	  samt	  et	  netværksdiplom	  for	  koordinatorer	  og	  
udviklingspædagoger,	  som	  modsvarer	  de	  behov	  der	  er,	  når	  
man	  som	  leder	  og	  daginstitution	  arbejder	  med	  gensidigt	  
forpligtende	  netværk.	  Hvorvidt	  dette	  lykkes	  vil	  fremgå	  dels	  
kvantitativt	  af	  kvalitetsmålingerne,	  dels	  kvalitativt	  af	  de	  
opfølgende	  fokusgrupper	  –	  heraf	  følgende	  afrapportering.	  

• Endelig	  skal	  der	  primo	  2014	  foreligge	  en	  perspektivering	  der	  
knytter	  an	  til	  etablering	  og	  drift	  af	  forpligtende	  netværk	  som	  
alternativ	  til	  megafusioner/klynger	  og	  områdeledelse.	  

	  
Det	  fremgår	  af	  
ansøgningsvejledningen,	  
at	  tilskud	  til	  tema	  1	  
”udsatte	  børn”	  først	  og	  
fremmest	  ydes	  til	  
kommuner,	  der	  har	  
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dagtilbud	  med	  familier	  
eller	  områder,	  hvor	  der	  
er	  høj	  arbejdsløshed	  
(over	  40	  pct.	  
arbejdsløse)	  og	  en	  lav	  
indkomst	  pr.	  indbygger	  
(under	  150.000	  kr.).	  
Hvis	  der	  søges	  om	  
tilskud	  til	  tema	  1	  skal	  
dette	  dokumenteres	  
eller	  der	  skal	  redegøres	  
for,	  at	  der	  tale	  om	  en	  
særlig	  udsathed:	  
	  
	  
Beskrivelse	  af	  projektet	  (max.	  1	  ½	  side):	  
	  
Projektets	  mål	  er	  at	  styrke	  og	  udvikle	  forpligtigende	  bæredygtige	  netværk	  blandt	  selvejende	  
daginstitutioner	  som	  alternativ	  til	  klynger/megafusioner	  og	  områdeledelse.	  Dette	  ved	  at	  udvikle	  
ledernes	  kompetencer	  –	  blandt	  andet	  konkret	  gennem	  udvikling	  af	  en	  diplomuddannelse	  i	  
netværksledelse	  -‐	  i	  bæredygtige	  selvejende	  daginstitutioner.	  Og	  som	  supplement	  hertil	  at	  udvikle	  
kvalitetsmålinger,	  der	  gør	  lederne	  og	  institutionerne	  i	  stand	  til	  at	  reflektere	  over	  egen	  praksis,	  
forholde	  sig	  realistisk	  til	  institutionens	  bæredygtighed	  på	  flere	  parametre,	  sådan	  at	  selvejemiljøet	  
forankres	  i	  viden,	  der	  kan	  styrke	  det,	  der	  fungerer	  og	  skabe	  forandring.	  Desuden	  udvikles	  kursus	  og	  
konsulenttilbud,	  der	  understøtter	  det	  bæredygtige	  gensidigt	  forpligtende	  netværk.	  Dermed	  styrkes	  
det,	  selvejemiljøet	  har	  som	  noget	  særligt	  og	  helt	  afgørende	  vigtigt	  at	  bidrage	  med.	  Endelig	  
perspektiveres	  udvikling	  af	  forpligtende	  netværk.	  I	  sidste	  ende	  handler	  det	  om	  at	  dygtiggøre	  
morgendagens	  ledere	  i	  daginstitutionerne,	  så	  de	  kan	  udvikle	  bæredygtige	  daginstitutionsmiljøer	  og	  
dermed	  imødekomme	  en	  virkelighed	  præget	  af	  demokrati	  og	  plads	  til	  mangfoldighed.	  
	  
Selvejemiljøet	  er	  udfordret	  på	  at	  være	  bæredygtig	  ledelsesmæssigt,	  økonomisk	  og	  pædagogisk.	  
Mange	  kommuner	  har	  eksperimenteret	  med	  og	  afsøger	  fortsat	  nye	  organisationsformer	  i	  form	  af	  
f.eks.	  fusioner	  og	  distriktsledelse	  for	  at	  få	  en	  mere	  robust	  organisationsstruktur.	  For	  selvejende	  
daginstitutioner	  kan	  nye	  organisationsformer	  som	  områdeledelse	  og	  megafusioner/klynger	  være	  
en	  ekstra	  udfordring,	  da	  den	  selvejende	  daginstitution	  netop	  er	  karakteriseret	  ved	  et	  særligt	  
værdigrundlag	  og	  egen	  bestyrelse	  som	  arbejdsgiver,	  hvor	  den	  kommunale	  daginstitution	  har	  
kommunen	  som	  arbejdsgiver.	  Skal	  selvejende	  daginstitutioner	  indgå	  i	  den	  kommunale	  kontekst	  vil	  
det	  ofte	  indebære	  en	  kommunalisering.	  	  
	  
På	  baggrund	  af	  casen	  netværksforsøget	  SESAM	  i	  Århus	  i	  perioden	  2006-‐2011	  og	  de	  spirende	  
netværksforsøg	  i	  Svendborg	  og	  København,	  er	  det	  erfaringen,	  at	  det	  selvejende	  miljø	  har	  noget	  
væsentligt	  at	  byde	  ind	  med	  i	  dagens	  daginstitutionsmiljø.	  Undersøgelser	  på	  bl.a.	  
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forældretilfredsheden	  i	  Århus	  har	  vist,	  at	  de	  selvejende	  i	  netværket	  scorer	  højt.	  Lederne	  oplever	  
selv	  større	  arbejdsglæde,	  der	  tilskrives	  det	  gensidigt	  forpligtende	  netværk,	  hvor	  opgaverne	  er	  
fordelt,	  sådan	  at	  der	  i	  hverdagen	  bliver	  tid	  til	  de	  pædagogiske	  opgaver,	  nærværet,	  
opmærksomheden	  på	  det	  enkelte	  barn	  og	  kontakten	  til	  forældrene19.	  
	  
Betydningen	  af	  og	  traditionen	  for	  bevidst	  værdiledelse	  i	  de	  selvejende	  miljøer	  kan	  ses,	  og	  nævnes	  
også	  i	  de	  foreløbige	  meldinger	  fra	  Århus,	  som	  en	  central	  grund	  og	  drivkraft	  til,	  at	  der	  skabes	  
bæredygtige	  forpligtende	  netværk	  båret	  af	  mennesker,	  der	  brænder	  for	  selveje	  og	  den	  autonomi,	  
der	  ligger	  i	  at	  definere	  værdierne	  ud	  fra	  kendskab	  til	  nærmiljøet,	  forældrene	  og	  ikke	  mindst	  det	  
enkelte	  barn.	  I	  dag	  tilbringer	  barnet	  den	  største	  del	  af	  sin	  vågne	  tid	  i	  daginstitutionen,	  så	  det	  er	  
ikke	  lige	  gyldigt,	  hvilke	  værdier	  der	  er	  med	  til	  at	  definere	  rammerne	  for	  barnets	  opvækst.	  En	  
selvejemodel	  med	  fokus	  på	  bæredygtig	  forpligtende	  netværksledelse	  kan	  være	  med	  til	  at	  sikre	  et	  
rum,	  der	  anerkender	  menneskets	  styrke	  som	  indidivid	  –	  og	  som	  borger	  i	  et	  demokratisk	  samfund	  
med	  plads	  til	  mangfoldighed.	  	  	  
	  
Med	  erfaringerne	  fra	  Århus/SESAM-‐forsøgets	  første	  fase	  som	  baggrund	  og	  de	  spirende	  netværk	  i	  
Svendborg	  og	  København	  ønsker	  Menighedernes	  Daginstitutioner	  nu	  at	  videreudvikle	  et	  koncept	  
for	  et	  gensidigt	  forpligtende	  selvejende	  netværk	  af	  daginstitutioner,	  der	  kan	  overtages	  af	  andre	  
institutioner	  og	  kommuner.	  Dette	  vil	  vi	  gøre	  ved	  at	  lave	  forsøg	  med	  ca.	  100-‐120	  selvejende	  
daginstitutioner	  i	  København,	  Svendborg	  og	  Århus	  svarende	  til	  ca.	  10%	  af	  alle	  selvejende	  
daginstitutioner	  i	  Danmark.	  
	  
Der	  er	  både	  et	  kvantitativt	  og	  kvalitativt	  fokus	  i	  projektet,	  der	  samtidig	  har	  aktionsforskings-‐
karakter	  hvortil	  der	  ved	  LPF	  på	  CBS	  tilknyttes	  følgeforskning	  der	  tager	  afsæt	  i	  systemteori	  og	  den	  
forskning	  der	  på	  instituttet	  gennem	  de	  seneste	  5-‐7	  år	  er	  opbygget	  omkring	  velfærdspartnerskaber	  
og	  de	  særlige	  styringsteknologier,	  der	  kan	  knytte	  an	  hertil.	  

	  
Projektet	  afrundes	  med	  konference	  samt	  udgivelser,	  der	  sikrer	  forankring	  af	  projektet	  og	  
formidling	  af	  metoder,	  så	  andre	  kan	  etablere	  tilsvarende	  bæredygtige	  gensidigt	  forpligtende	  
netværk.	  
	  
	  
	  
5.	  Kort	  resume	  af	  projektet	  
	  
	  
Kort	  resume	  af	  projektet	  skal	  indeholde	  (max.	  ½	  side):	  
	  
Et	  model-‐projekt	  	  
Med	  erfaringer	  fra	  Århus/SESAM-‐forsøgets	  første	  fase	  samt	  de	  spirende	  netværk	  i	  København	  og	  
Svendborg	  som	  baggrund	  ønsker	  Menighedernes	  Daginstitutioner	  at	  videreudvikle	  et	  
partnerskabskoncept	  med	  kommunerne	  København,	  Svendborg	  og	  Århus	  for	  etablering	  og	  
udvikling	  af	  forpligtende	  selvejende	  netværk	  af	  daginstitutioner,	  der	  kan	  overtages	  af	  andre	  
institutioner	  og	  kommuner.	  Dette	  vil	  vi	  gøre	  ved	  at	  lave	  forsøg	  med	  ca.	  100-‐120	  selvejende	  
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daginstitutioner	  i	  København,	  Svendborg	  og	  Århus	  svarende	  til	  ca.	  10%	  af	  de	  selvejende	  
daginstitutioner	  i	  Danmark.	  
	  
Gensidigt	  forpligtende	  netværk	  
Projektets	  mål	  er	  at	  styrke	  og	  udvikle	  forpligtigende	  bæredygtige	  netværk	  blandt	  selvejende	  
daginstitutioner	  understøttet	  af	  en	  række	  styringsteknologier	  med	  afsæt	  i	  en	  partnerskabsdialog	  
om	  udvikling	  af	  disse	  med	  de	  involverede	  kommuner.	  	  
	  
De	  forpligtende	  netværk	  skal	  udvikles	  og	  styrkes	  ved	  hjælp	  af	  en	  række	  styrings-‐	  og	  
ledelsesteknologier	  med	  bl.a.	  fokus	  på	  at	  udvikle	  ledernes	  kompetencer	  –	  blandt	  andet	  konkret	  
gennem	  udvikling	  af	  diplomuddannelse	  i	  netværksledelse	  -‐	  i	  bæredygtige	  selvejende	  
daginstitutioner.	  Som	  supplement	  hertil	  udvikles	  og	  understøttes	  med	  kvalitetsmålinger,	  der	  gør	  
lederne	  og	  institutionerne	  i	  stand	  til	  at	  reflektere	  over	  egen	  praksis,	  forholde	  sig	  realistisk	  til	  
institutionens	  bæredygtighed	  på	  flere	  parametre,	  sådan	  at	  selvejemiljøet	  og	  de	  involverede	  
kommuner	  kan	  forankres	  i	  viden,	  der	  kan	  styrke	  det,	  der	  fungerer	  og	  skabe	  forandring.	  Desuden	  
udvikles	  kursus-‐	  og	  konsulenttilbud,	  der	  understøtter	  det	  bæredygtige	  gensidigt	  forpligtende	  
netværk	  og	  de	  nødvendige	  forandringer	  i	  institutionsmiljøet.	  Dermed	  styrkes	  det,	  selvejemiljøet	  
har	  som	  noget	  særligt	  og	  helt	  afgørende	  vigtigt	  at	  bidrage	  med.	  I	  sidste	  ende	  handler	  det	  om	  at	  
dygtiggøre	  morgendagens	  ledere	  i	  daginstitutionerne	  og	  de	  tilknyttede	  bestyrelser	  og	  
civilsamfund,	  så	  de	  kan	  udvikle	  bæredygtige	  daginstitutionsmiljøer	  og	  dermed	  imødekomme	  en	  
virkelighed	  præget	  af	  demokrati	  og	  plads	  til	  mangfoldighed.	  Men	  også	  om	  at	  udvikle	  et	  attraktivt	  
samarbejdsmiljø	  og	  vilkårerne	  for	  dette	  mellem	  kommuner	  og	  de	  selvejende	  daginstitutioner.	  
	  
	  
	  
6.	  Underskrift	  
	  
Undertegnede	  ansøger	  erklærer,	  at	  oplysningerne	  i	  bilag	  og	  ansøgningsskemaet	  er	  
korrekte.	  Samtidig	  erklæres	  det,	  at	  undertegnede	  opfylder	  kravene	  i	  vejledningen	  og	  
er	  indstillet	  på	  at	  levere	  dokumentation	  for	  proces	  og	  resultater	  samt	  at	  blive	  
omfattet	  af	  en	  generel	  evaluering	  foretaget	  af	  Familie-‐	  og	  Forbrugerministeriets	  
Evaluerings-‐	  og	  Rådgivningsfunktion.	  
	  
	  
	  
	  
Dato	  og	  underskrift	  
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Bilag	  3	  

Indledning	  
Kapløbet	  om	  den	  næste	  generation	  

Historien	  om	  pensionisten	  Erna	  Gudsø	  fra	  Svendborg,	  som	  forærede	  sin	  kolonihave	  væk	  til	  et	  lille	  netværk	  af	  
MDI-‐daginstitutioner	  (Fyrtårnet),	  gav	  anledning	  til	  en	  hel	  del	  presse	  og	  forundring	  hen	  over	  efteråret	  2012,	  men	  
også	  bred	  opbakning	  fra	  både	  kommunens	  borgmester,	  det	  lokale	  civilsamfund:	  byggemarkeder,	  forretninger,	  
forældre	  og	  ansatte,	  der	  alle	  bakkede	  op	  med	  materialer	  og	  arbejdskraft	  for	  at	  gøre	  kolonihaven	  til	  et	  godt	  sted	  at	  
være	  for	  børnene.	  Hvad	  var	  det,	  som	  denne	  historie	  satte	  på	  spidsen?	  For	  at	  besvare	  det	  spørgsmål,	  må	  man	  først	  
kigge	  på	  konteksten.	  

Daginstitutionerne	  er	  nogle	  af	  samfundets	  helt	  store	  dannelses-‐	  og	  læringsinstitutioner,	  og	  der	  er	  et	  pres	  på	  dem	  
som	  aldrig	  før	  til	  at	  favne	  dette.	  Børn	  i	  dag	  vokser	  op	  i	  en	  tid,	  hvor	  de	  skal	  forberedes	  til	  at	  være	  
samfundsborgere	  i	  en	  global	  verden.	  Det	  kapløb	  deltager	  også	  andre	  lande	  og	  kulturer	  i,	  alle	  med	  håbet	  om,	  at	  
netop	  deres	  kommende	  generationer	  vil	  stå	  stærkt	  internationalt	  og	  afværge	  fremtidens	  kriser.	  	  
	  

Globalt	  parate	  børn	  

Der	  er,	  med	  andre	  ord,	  stor	  konkurrence	  mellem	  landene,	  om	  at	  levere	  de	  mest	  globalt	  parate	  børn.	  Der	  måles	  og	  
vejes	  –	  og	  vi	  kan	  i	  Danmark	  blive	  slået	  helt	  ud,	  når	  en	  PISA	  undersøgelse	  ikke	  scorer	  vores	  børn,	  som	  vi	  håber	  på.	  
Der	  er	  ikke	  noget	  at	  sige	  til,	  at	  der	  er	  pres	  på	  både	  daginstitutioner	  og	  skoler	  til	  at	  forme	  vores	  børn,	  så	  de	  kan	  
lykkes.	  Og	  der	  er	  pres	  på	  familierne	  til	  at	  forstå,	  hvad	  det	  er	  deres	  børn	  skal	  lykkes	  til.	  

Men	  både	  børn	  og	  familier	  er	  mere	  end	  et	  kommende	  produktionsapparat.	  	  

I	  vores	  kultur,	  baseret	  på	  en	  kristen	  tradition,	  er	  et	  menneske	  værdifuldt	  i	  sig	  selv.	  Det	  betyder,	  at	  vi	  værner	  om	  
barndommen,	  ikke	  som	  en	  gennemgangslejr	  eller	  en	  forberedelsestid,	  men	  en	  værdifuld	  livsfase	  i	  sin	  egen	  ret.	  
Den	  respekt	  for	  den	  enkelte,	  udspringer	  af	  fællesskabets	  rummelighed	  og	  forståelse;	  et	  fællesskab	  som	  vi	  
mennesker	  er	  skabt	  til.	  Derfor	  er	  det	  afgørende,	  at	  det	  enkelte	  barn	  lærer	  at	  forstå	  sig	  selv	  som	  en	  del	  af	  noget	  
større.	  Barnet	  i	  daginstitutionen	  skal	  møde	  en	  dannelse,	  der	  handler	  om	  at	  forstå	  sig	  som	  både	  ansvarlig	  og	  
forpligtet	  overfor	  fællesskabet.	  	  
Eksistentielle	  spørgsmål	  og	  svar	  er	  en	  del	  af	  barnets	  identitetsdannelse,	  og	  daginstitutionen	  er	  ofte	  det	  sted,	  hvor	  
de	  store	  spørgsmål	  første	  gang	  melder	  sig	  for	  barnet:	  Hvem	  er	  jeg?	  Hvorfor	  skal	  jeg	  behandle	  andre	  retfærdigt?	  
Hvad	  kan	  jeg	  bidrage	  med?	  
	  

Nyt	  fællesskab	  omkring	  daginstitutionen	  

Dét,	  der	  gjorde	  historien	  om	  Ernas	  kolonihave	  interessant,	  og	  det,	  som	  fik	  både	  kommune,	  civilsamfund,	  ansatte	  
og	  familier	  til	  at	  engagere	  sig	  så	  meget	  var,	  at	  børnene	  og	  de	  voksne	  i	  og	  omkring	  haven	  fik	  en	  virkelig	  historie	  
som	  inspiration	  til	  at	  give	  noget	  væk	  for	  andres	  skyld.	  Historien	  om	  gaven	  satte	  et	  menneskesyn	  i	  spil,	  som	  var	  
med	  til	  at	  fortælle	  børnene,	  hvem	  de	  selv	  er:	  en	  del	  af	  et	  samfund,	  hvor	  man	  hjælper	  hinanden	  og	  sætter	  omsorg	  
og	  generøsitet	  over	  ejerfornemmelser	  og	  lukkethed.	  	  
Ud	  af	  historien	  opstod	  et	  nyt	  fællesskab	  knyttet	  sammen	  af	  mødet	  mellem	  alle	  de,	  der	  involverede	  sig.	  Det	  er	  
dette	  møde	  i	  og	  omkring	  daginstitutionen,	  som	  MDI	  gerne	  vil	  være	  med	  til	  at	  udfordre,	  forme	  og	  diskutere.	  

Historisk	  forsøg	  på	  at	  finde	  nye	  veje	  
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Med	  MDI’s	  partnerskabsprojekt	  'Det	  gode	  børneliv'	  er	  det	  for	  første	  gang	  muligt	  at	  udfordre	  denne	  indretning	  af	  
Dagtilbudslovgivningen,	  der	  reelt	  gennem	  flere	  årtier	  har	  fungeret	  som	  afvikling	  for	  selveje1,	  fordi	  projektet	  
giver	  mulighed	  for,	  i	  et	  forsøg	  på	  3	  år,	  at	  ændre	  de	  roller	  som	  både	  selvejende	  daginstitutioner	  og	  en	  
paraplyorganisation	  som	  MDI	  ellers	  har	  haft.	  	  
	  
Vi	  kan	  allerede	  nu	  se,	  at	  med	  relativt	  få	  tiltag,	  kan	  der	  gøres	  en	  stor	  forskel	  både	  i	  forhold	  til	  involvering	  af	  
civilsamfund,	  aktivt	  medborgerskab,	  kompetenceløft	  af	  ledere,	  ansatte	  og	  bestyrelser	  og	  i	  arbejdet	  med	  værdier	  
og	  kvalitet	  på	  nye	  måder,	  der	  dokumenteres.	  	  
	  
En	  af	  de	  mere	  alvorlige	  erkendelser	  i	  dette	  projekt	  er,	  at	  skal	  vi	  have	  nogen	  varig	  glæde	  af	  disse	  lovende	  effekter,	  
til	  gavn	  for	  udviklingen	  af	  vores	  velfærdssamfund	  og	  inspiration	  i	  en	  større	  sammenhæng,	  kalder	  det	  på	  en	  ny	  
reguleringsmodel	  for	  selvejeområdet.	  Det	  bliver	  derfor	  MDI’s	  politiske	  mærkesag,	  i	  årene	  der	  kommer,	  at	  bruge	  
partnerskabsprojektet	  til	  at	  løfte	  denne	  dagsorden	  ind	  i	  vores	  politiske	  arbejde	  og	  i	  samarbejdet	  med	  vores	  
interessenter.	  	  	  

	  
	  

Hvad	  har	  MDI	  opnået	  siden	  sidst?	  
	  
	  
Et	  politisk	  sporskifte	  
	  
I	  MDI	  har	  vi	  de	  seneste	  par	  år	  talt	  om,	  at	  vi	  har	  behov	  for	  et	  sporskifte	  der	  handler	  om,	  at	  der	  -‐	  på	  en	  helt	  anden	  
måde	  end	  i	  dag	  -‐	  bliver	  plads	  til	  ikke	  kommunale	  daginstitutioner,	  selvejende	  som	  private.	  Ikke	  bare	  fordi	  der	  
skal	  være	  mangfoldighed	  til	  andet	  end	  kommunale	  daginstitutioner,	  men	  fordi	  ethvert	  område	  –	  også	  
daginstitutionsområdet	  og	  det	  sociale	  område	  -‐	  har	  godt	  af	  at	  blive	  udfordret	  på	  selvforståelsen.	  Dét	  har	  vi	  
løbende	  arbejdet	  på	  at	  bidrage	  til	  i	  MDI,	  og	  det	  har	  vi	  haft	  fokus	  på,	  hver	  gang	  vi	  har	  været	  i	  dialog	  med	  politikere,	  
embedsmænd	  og	  til	  møde	  med	  ministeren.	  Vi	  forsørger	  også	  at	  tale	  de	  værdier	  op	  i	  medierne,	  vi	  som	  selvejende	  
har	  særlig	  godt	  styr	  på,	  især	  civilsamfundsengagementet,	  som	  er	  hel	  fundamental	  at	  synliggøre,	  hvis	  selveje	  skal	  
have	  en	  værdi	  for	  fremtidens	  velfærdssamfund.	  
	  
Selvom	  det	  er	  blevet	  sværere	  at	  være	  ikke	  kommunal	  daginstitution,	  har	  det	  været	  en	  stor	  opmuntring,	  at	  opleve	  
en	  voksende	  politisk	  opmærksomhed	  på,	  at	  det	  kommunale	  monopol	  nok	  bør	  udfordres.	  Vi	  mærker	  en	  positiv	  
nysgerrighed	  på	  at	  forstå,	  hvad	  det	  egentlig	  er	  for	  en	  daginstitutionsverden	  vi	  har	  fået	  bygget	  op,	  og	  hvad	  det	  er	  
for	  et	  velfærdssamfund,	  vi	  har	  fået	  indrettet.	  Sammensætninger,	  der	  ikke	  er	  selvfølger	  og	  måske	  kan	  -‐	  og	  bør	  -‐	  
være	  anderledes.	  
	  
Finanslovsprojekter	  skaber	  løbende	  læring	  
	  
Vi	  var	  i	  sin	  tid	  med	  til	  at	  få	  på	  Finansloven,	  at	  der	  skulle	  ske	  en	  udredning	  af	  de	  selvejende	  daginstitutioners	  
rammebetingelser.	  Her	  fik	  vi	  rollen	  som	  forhandler	  på	  vegne	  af	  alle	  selvejende	  daginstitutioner	  i	  Danmark,	  og	  vi	  
sad	  med	  i	  følgegruppen	  til	  det	  arbejde,	  der	  endte	  med	  at	  blive	  til	  1Rambøll	  Rapporten	  i	  2011.	  Rapportens	  
konklusion	  var,	  at	  de	  selvejende	  daginstitutioner	  er	  trængte,	  men	  at	  et	  alternativ	  kunne	  være	  partnerskab.	  
	  
Med	  Finansloven	  fra	  2010	  fik	  vi	  en	  bevilling	  til	  at	  lave	  et	  sådan	  partnerskabsforsøg	  med	  kommunerne	  
København,	  Århus	  og	  Svendborg	  over	  en	  3-‐årig	  periode	  sammen	  med	  en	  række	  selvejende	  daginstitutioner	  samt	  
selveje	  fra	  Haslev.	  Det	  er	  et	  spændende	  forsøg,	  som	  vi	  også	  i	  2012	  lærte	  meget	  af,	  og	  fortsat	  høster	  erfaringer	  fra,	  
ikke	  kun	  internt	  i	  MDI	  familien,	  men	  også	  i	  de	  tilknyttede	  kommuner	  og	  de	  mange	  interessenter	  fra	  
fagbevægelse,	  myndigheder	  m.m.,	  der	  er	  involveret	  via	  vores	  Advisory	  Board.	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1	  Ander	  La	  Cour	  i	  ”The	  Love	  Affair	  Between	  the	  Policy	  and	  the	  Voluntary	  Organizations”fra	  ”Hybrid	  Forms	  of	  Governance”	  af	  Niels	  Åkerstrøm	  
Andersen	  og	  Inger-‐Johanne	  Sand,	  år	  2012,	  Plagrave	  Macmillan	  og	  Peter	  Bundesen,	  Lars	  Skov	  Henriksen	  og	  Anja	  Jørgensen	  I	  “Filantropi,	  selvhjælp	  og	  
interesseorganisering:	  Frivillige	  organisationer	  I	  dansk	  socialpolitik	  1949-‐1990’erne”,	  år	  2001,	  Odense	  Universitetsforlag.	  
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To	  nye	  netværk	  i	  Dansk	  Erhverv	  skal	  støtte	  selveje	  
	  
En	  af	  de	  bedrifter	  vi	  kan	  se	  tilbage	  på	  i	  den	  forløbne	  tid,	  er	  vores	  deltagelse	  i	  opstarten	  af	  Det	  Socialpolitiske	  
Netværk	  i	  Dansk	  Erhverv.	  Her	  er	  vi	  gået	  i	  fællesskab	  med	  en	  samling	  frivillige	  non-‐profit	  organisationer,	  der	  
sammen	  arbejder	  for	  bedre	  betingelser	  for	  hele	  sektoren.	  	  
	  
2012	  var	  året,	  hvor	  MDI	  var	  med	  til	  at	  starte	  brancheforeningen	  Selveje.dk	  op	  i	  regi	  af	  Dansk	  Erhverv,	  hvor	  vi	  
varetager	  næstformandsposten	  for	  organisationer,	  der	  hviler	  på	  en	  selvejende	  konstruktion.	  Det	  har	  vi	  gjort	  i	  
erkendelse	  af,	  at	  hvis	  vi	  for	  alvor	  skal	  have	  vendt	  udviklingen	  for	  selvejende	  institutioner	  i	  Danmark,	  så	  kræver	  
det	  en	  stærk	  politisk	  platform,	  der	  kan	  hjælpe	  os.	  	  
	  
	  
Velfærdens	  Årsdag	  2012	  

Velfærdens	  Årsdag	  2012,	  som	  MDI	  deltog	  i,	  blev	  arrangeret	  af	  Dansk	  Erhverv,	  der	  i	  flere	  år	  har	  arbejdet	  med	  den	  
frivillige	  sektor,	  som	  er	  ved	  at	  blive	  et	  af	  de	  store	  medlemsområder.	  I	  år	  havde	  konferencen	  fokus	  på	  kvalitet,	  
dokumentation	  og	  effektmåling.	  	  

Årsdagen	  bød	  på	  indspark	  fra	  bl.a.	  social-‐	  og	  integrationsminister	  Karen	  Hækkerup,	  professor	  Peter	  Dahler-‐
Larsen	  fra	  Syddansk	  Universitet,	  Direktør	  Knud	  Aarup	  fra	  Socialstyrelsen,	  direktør	  i	  SFI,	  Jørgen	  Søndergaard	  og	  
Michael	  Hansen	  fra	  Den	  Sociale	  Udviklingsfond.	  

	  
Målingsværktøjer	  styrker	  institutionen	  
	  
Vi	  var	  ved	  konferencen	  især	  spændte	  på	  at	  høre	  Inger	  Zapffe,	  leder	  ved	  Centerbørnehaven	  på	  Østerbro,	  som	  er	  
tilknyttet	  MDI,	  give	  et	  oplæg	  omkring	  standardiserede	  målingsværktøjer	  som	  GMFM	  (Gross	  Motor	  Function	  
Measure),	  der	  er	  alfa	  og	  omega	  for	  at	  skræddersy	  og	  dokumentere	  behov	  og	  behandling	  til	  børn	  med	  handicap	  i	  
institutionen.	  Som	  selvejende	  har	  institutionen	  desuden	  den	  fordel,	  let	  at	  kunne	  starte	  nye	  samarbejder	  op,	  og	  
det	  har	  bl.a.	  har	  fået	  dem	  med	  i	  forskellige	  forskningsprojekter	  i	  ind-‐	  og	  udland	  også	  takket	  være	  institutionens	  
og	  lederens	  store	  fokus	  på	  civilsamfundsengagement	  og	  evne	  til	  at	  skabe	  opbakning.	  Centerbørnehaven	  
kvalitetsmåler	  desuden	  hos	  forældre	  og	  personale	  via	  MDI’s	  kvalitetsmålinger.	  	  
	  
Institutionens	  erfaring	  er,	  at	  målingsværktøjer	  styrker	  den	  fælles	  kommunikation	  på	  tværs	  af	  faggrupper	  og	  
endda	  landegrænser.	  Ved	  at	  sætte	  informationer	  ind	  i	  en	  sammenlignelig	  kontekst	  og	  gøre	  dem	  mere	  konkrete,	  
blev	  det	  nemmere	  at	  formidle	  resultater	  og	  behov,	  og	  på	  den	  måde	  finde	  opbakning	  der,	  hvor	  beslutningstagerne	  
er.	  Håbet	  er,	  at	  målinger	  kan	  give	  input	  og	  dokumentation	  til	  både	  det	  daglige	  overblik	  i	  institutionen,	  til	  
videreudviklingen	  internt	  og	  skabe	  forståelse	  eksternt.	  
	  

Katalysator	  for	  en	  ny	  samarbejdsform	  
	  
Ude	  omkring	  i	  institutionerne,	  har	  lederne	  arbejdet	  med	  kvalitetsmålinger,	  der	  har	  været	  præget	  af	  flotte	  
resultater	  og	  givet	  afsæt	  for	  selvreflektion.	  De	  har	  afsluttet	  deres	  netværkslederuddannelse,	  som	  har	  rustet	  dem	  
til	  det	  forpligtende	  netværkssamarbejde	  bl.a.	  i	  forhold	  til	  det	  pædagogiske	  personale,	  i	  forhold	  til	  
bestyrelsesarbejdet	  og	  på	  sigt	  også	  til	  andre	  dele	  af	  institutionens	  aktiviteter.	  	  
Netværksarbejdet	  har	  også	  markeret	  sig	  ift.	  det	  kommunale	  samarbejde,	  hvor	  nye	  former	  har	  været	  afprøvet.	  Det	  
gælder	  både	  den	  repræsentative	  rolle	  som	  netværkskoordinatorerne	  har	  fået	  tildelt	  og	  en	  øget	  strategisk	  
bevidsthed	  omkring	  samarbejdet.	  Samarbejdspotentialet	  med	  kommunerne	  er	  på	  den	  ene	  side	  blevet	  godt	  løftet,	  
samtidig	  med	  at	  det	  også	  er	  blevet	  langt	  tydeligere,	  hvor	  udfordringerne	  ligger.	  	  
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Den	  forståelse	  er	  vi	  nået	  frem	  til	  både	  gennem	  selve	  projektforsøget	  ude	  i	  institutionerne,	  men	  også	  via	  sparring	  
med	  mange	  interessenter	  fra	  Det	  Danske	  Evalueringsinstitut,	  Socialstyrelsen,	  Ministeriet	  for	  Børn	  og	  
Undervisning,	  CBS	  Institut	  for	  Ledelse,	  Politik	  og	  Filosofi,	  de	  involverede	  kommuner	  og	  professionshøjskolen	  
UCC-‐KLEO,	  som	  vi	  har	  udviklet	  uddannelsestiltagene	  med.	  	  En	  sparring	  der	  peger	  hen	  imod	  en	  ny	  måde	  at	  
samarbejde	  på	  mellem	  selvejende	  daginstitutioner,	  kommuner,	  og	  	  en	  paraplyorganisation	  som	  MDI.	  En	  
funktionel	  model	  er	  indenfor	  rækkevidde,	  men	  kan	  ikke	  tilpasses	  den	  eksisterende	  Dagtilbudslovgivning	  	  
	  
Politisk	  strategisk	  fokusskifte	  

For	  os	  i	  MDI	  er	  der	  ingen	  tvivl	  om,	  at	  der	  er	  behov	  for	  et	  strategisk	  fokusskifte,	  hvor	  vi	  genopfinder	  et	  nyt	  
samarbejde	  mellem	  civilsamfund	  og	  offentlig	  sektor	  i	  forhold	  til	  nogle	  af	  vores	  sociale	  kerneydelser.	  Her	  kan	  de	  
selvejende	  daginstitutioner	  og	  paraplyorganisationer	  komme	  til	  at	  spille	  en	  central	  rolle	  som	  afgørende	  
forandringsagenter.	  Men	  det	  giver	  ikke	  sig	  selv	  med	  de	  rammer	  Dagtilbudslovgivningen	  sætter	  i	  dag.	  Der	  kræves	  
en	  ny	  styringsmodel	  på	  det	  sociale	  område,	  som	  kan	  håndtere	  samspillet	  mellem	  de	  selvejende	  institutioner	  og	  
den	  offentlige	  sektor,	  og	  det	  forudsætter	  lovgivningsmæssige	  ændringer	  og	  understøttende	  tiltag.	  Derfor	  er	  det	  
positivt,	  at	  vi	  nu	  ser	  tegn	  på	  et	  politisk	  tøbrud.	  
	  
2012	  var	  året,	  hvor	  regeringen	  iværksatte	  et	  udredningsarbejde	  af	  ejerformerne	  på	  daginstitutionsområdet,	  
hvoraf	  selveje	  er	  en	  af	  de	  væsentlige,	  ligesom	  også	  private	  institutioner	  er	  det.	  MDI	  afgav	  høringssvar	  og	  var	  til	  
samtale	  med	  ministeriet	  om	  tankerne	  i	  udredningsarbejdet.	  	  
I	  Socialstyrelsen	  er	  et	  større	  strategisk	  fokusskifte	  i	  gang	  i	  forhold	  til,	  at	  forstå	  kvalitet	  og	  muligheden	  for	  at	  
mobilisere	  et	  aktivt	  medborgerskab	  i	  langt	  større	  omfang	  på	  det	  sociale	  område.	  Det	  er	  en	  dagsorden,	  det	  er	  
oplagt	  for	  MDI	  og	  de	  selvejende	  daginstitutioner	  at	  byde	  ind	  på.	  	  
	  
MDI	  var	  til	  mange	  møder	  med	  politiske	  interessenter	  fra	  ministeren	  til	  folketingspolitikere,	  embedsmænd,	  
intereseorganisationer	  osv.	  Dette	  arbejde	  vil	  vi	  fortsætte	  i	  2013	  og	  intensivere,	  for	  det	  er	  i	  disse	  år,	  at	  nye	  
rammer	  vil	  blive	  sat	  for	  fremtidens	  velfærdsarbejde	  i	  Danmark.	  Rammer	  vi	  ønsker	  at	  have	  indflydelse	  på.	  	  
	  

	  

MDI’s	  serviceydelser	  og	  udvikling	  
	  

Styrket	  service	  og	  lettere	  økonomistyring	  

En	  stor	  overskrift	  i	  2012	  var	  styrkelse	  og	  udvikling	  af	  vores	  serviceydelser.	  Det	  er	  det	  også	  i	  år.	  

At	  levere	  den	  bedste	  service	  er	  et	  primært	  mål	  for	  os.	  Vi	  arbejder	  med	  fælles	  processer,	  læringsrum,	  tværfagligt	  
samarbejde,	  undervisning	  m.v.,	  som	  til	  sammen	  understøtter	  de	  behov	  og	  udfordringer,	  vores	  kunder	  står	  over	  
for	  i	  dagligdagen.	  I	  forhold	  til	  redskaber,	  har	  vi	  lyttet	  til	  ønsker	  om	  tilpasninger	  af	  økonomiredskabet,	  så	  det	  er	  
blevet	  mere	  differentieret.	  	  Man	  kan	  nu,	  ved	  at	  anvende	  den	  mest	  enkle	  del,	  basisdelen,	  få	  et	  enkelt	  og	  let	  
styringsredskab	  over	  økonomien.	  	  De,	  der	  vil	  anvende	  forskellige	  ekstra	  muligheder	  for	  styring,	  kan	  anvende	  den	  
udvidede	  del.	  	  
MDI	  vil	  i	  foråret	  udbyde	  kurser	  i	  økonomiredskabet,	  så	  man	  får	  mulighed	  for	  at	  fordybe	  sig	  i	  alle	  aspekter	  af	  hvad	  
det	  kan.	  
	  

Flere	  arrangementer	  og	  materialer	  på	  vej	  i	  2013	  

I	  løbet	  af	  2012	  afholdt	  MDI	  en	  række	  ’løn	  taste	  bar’	  arrangementer,	  (workshops	  med	  oplæg	  omkring	  
lønindtastning	  og	  individuelt	  guidet	  hjælp	  til	  tastning)	  fx	  omkring	  ferieregler.	  Det	  fortsætter	  vi	  med	  i	  2013	  i	  
forhold	  til	  flere	  forskellige	  lønområder.	  	  
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I	  de	  kommuner,	  hvor	  der	  er	  krav	  om	  at	  aflevere	  prognoser,	  har	  vi	  i	  samarbejde	  med	  institutionerne	  udarbejdet	  
dem,	  og	  det	  vil	  vi	  gerne,	  her	  i	  2013,	  udbrede,	  så	  alle	  institutioner	  får	  udarbejdet	  prognoser	  i	  løbet	  af	  det	  enkelte	  
år.	  	  

Vores	  Dokumentkiosk,	  med	  skabeloner	  til	  håndtering	  af	  forskellige	  opgaver,	  er	  løbende	  blevet	  udvidet	  i	  året	  der	  
gik.	  Den	  bliver	  vi	  også	  ved	  med	  at	  udbygge	  og	  opdatere	  i	  år.	  
	  

Fusioner,	  privatisering,	  uddannelse	  og	  bestyrelser	  

I	  2012	  havde	  vi	  fokus	  på	  at	  understøtte	  institutioner	  i	  deres	  fusioner.	  Vores	  opgaver	  omfattede	  bl.a.	  at	  håndtere	  
ændringerne	  i	  forskellige	  systemer	  og	  i	  forhold	  til	  Skat,	  Erhvervsstyrelsen	  m.v.	  Derudover	  har	  vi	  løbende	  ydet	  
rådgivning	  til	  institutioner,	  som	  har	  ønsket	  at	  gå	  privat.	  

Et	  andet	  fokus	  her	  i	  MDI,	  som	  fortsætter	  med	  uformindsket	  styrke	  ind	  i	  dette	  år,	  er	  udvikling	  af	  nye	  
uddannelsesforløb	  for	  både	  pædagoger	  og	  ledere.	  	  

MDI’s	  bestyrelseshåndbog	  er	  blevet	  optimeret	  med	  en	  revideret	  udgave,	  og	  vi	  har	  udbudt	  bestyrelseskurser	  for	  
både	  de	  enkelte	  netværk,	  og	  den	  enkelte	  institution,	  hvis	  der	  har	  været	  ønske	  om	  individuelle	  forløb.	  	  	  
	  

Konsulentydelser	  

MDI’s	  konsulentydelser	  har	  været	  efterspurgte	  i	  form	  af	  hjælp	  til	  forskellige	  pædagogiske	  udviklingsforløb	  i	  den	  
enkelte	  institution,	  lederudviklingssamtaler,	  personalejuridisk	  vejledning,	  hjælp	  til	  forskellige	  kontrakter,	  
udredning	  af	  huslejesager,	  bistand	  til	  udvidelser	  m.v.	  

Endelig	  har	  vi	  haft	  fokus	  på	  udvikling	  af	  vores	  projekthjemmeside	  ”Det	  gode	  børneliv”	  og	  MDI’s	  egen	  hjemmeside	  
–	  www.mdi.dk	  som	  begge	  er	  blevet	  løftet	  både	  grafisk	  og	  indholdsmæssigt.	  

	  

Kvalitetskonference	  på	  Nationalmuseet	  

	  
Mandag	  d.	  26.	  november	  sendte	  MDI	  35	  pædagoger	  på	  Nationalmuseet	  under	  titlen	  ”Det	  gode	  børneliv	  i	  udbrud”,	  
for	  at	  give	  det	  første	  afgangshold	  nogensinde	  på	  uddannelsesmodulet:	  'Børn	  og	  unges	  læreprocesser'	  en	  
synlighed,	  som	  understreger	  det	  kvalitative	  løft,	  uddannelsen	  er	  udtryk	  for.	  
	  
Den	  nye,	  aktionslæringsbaserede	  tilgang	  med	  sine	  opdaterede	  pædagogiske	  metoder	  og	  muligheder	  giver	  en	  ny	  
opmærksomhed	  på	  børns	  udvikling,	  og	  en	  rød	  tråd	  af	  narrativer	  indflettet	  i	  børnenes	  dagligdag.	  	  
Resultatet	  foldede	  sig	  ud	  på	  konferencen	  i	  form	  af	  bl.a.	  logbøger,	  plancher	  og	  kunstneriske	  udstillinger.	  En	  vifte	  af	  
erfaringer	  og	  inspiration	  hen	  imod	  et	  fælles	  mål:	  Det	  gode	  børneliv.	  
	  
Små	  børns	  læring	  får	  mere	  opmærksomhed	  
	  
MDI’s	  protektor,	  Grevinde	  Alexandra	  af	  Frederiksborg,	  åbnede	  konferencen	  og	  fremhævede	  i	  sin	  tale	  glæden	  ved	  
læring	  for	  både	  børn	  og	  voksne.	  
	  
Erna	  Gudsø,	  den	  glade	  giver	  af	  kononihavehuset	  til	  netværket	  Fyrtårnet,	  kom	  fra	  Svendborg	  for	  at	  se	  sin	  nu	  
ikoniske	  gave	  opført	  som	  model	  på	  konferencen.	  Børne-‐	  og	  undervisningsordfører	  for	  Det	  Radikale	  Venstre,	  
Lotte	  Rod,	  deltog	  for	  bl.a.	  at	  tale	  om	  det	  skift	  som	  synet	  på	  børns	  rammer	  og	  læring	  gennemlever	  i	  disse	  år.	  Hun	  
fremhævede,	  hvordan	  daginstitutionerne	  kommer	  højere	  på	  dagsordenen,	  fordi	  man	  har	  fået	  mere	  fokus	  på	  
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børns	  trivsel	  og	  læring	  før	  6-‐års	  alderen.	  
	  
	  
Civilsamfundsengagement	  i	  fokus	  
	  
Ved	  konferencen	  optrådte	  børn	  fra	  Tagensbo	  Menighedsbørnehave	  med	  teaterstykket	  'De	  hjælpsomme'	  for	  at	  
vise,	  hvordan	  man	  hjælper	  hinanden	  for	  at	  skabe	  en	  lykkelig	  slutning.	  Civilsamfundsengagement	  var	  også	  på	  
programmet	  da	  MDI's	  formand,	  Peter	  Birch,	  reflekterede	  over,	  hvad	  det	  frivillige	  udspringer	  af,	  hvordan	  privatliv	  
og	  institutionsliv	  kan	  finde	  nye	  veje	  sammen,	  og	  hvordan	  frivillighed	  er	  en	  prioriteringssag.	  	  
	  
Vi	  har	  på	  MDI’s	  hjemmeside	  www.mdi.dk	  lagt	  videoklip	  og	  interviews	  op	  fra	  konferencen.	  Her	  kan	  man	  se	  
reflektioner	  fra	  både	  studerende	  på	  diplommodulet,	  grevinden	  og	  Lotte	  Rod.	  På	  siden	  kan	  man	  også	  finde	  mere	  
omkring	  de	  forskellige	  emner,	  vi	  omtaler	  her	  i	  beretningen.	  

	  

1:	  Socialministeriet:	  ”Undersøgelser	  af	  selvejende	  daginstitutioners	  vilkår	  og	  rammebetingelser”,	  2011,	  Rambøll	  

	  

Årsmøde	  2013	  
	  
Konferencen	  
	  
Den	  3.	  maj	  2013	  	  

	  

	  

Tema:	  ’Fællesskaber	  der	  bidrager	  til	  det	  gode	  børneliv’	  	  
	  
Årsmødet	  er	  en	  tilbagevendende	  invitation	  til,	  at	  vi	  sammen	  kan	  gøre	  en	  forskel.	  	  Det	  er	  vigtigt,	  at	  bestyrelserne	  
er	  aktive	  medspillere	  i	  fællesskabet,	  og	  derfor	  håber	  vi	  på	  et	  stort	  fremmøde	  fra	  bestyrelserne.	  
	  
Program	  
	  
	  

• Velkomst	  ved	  Peter	  Birch,	  formand	  for	  MDI	  samt	  ordstyrer,	  generalsekretær	  i	  MDI,	  Charlotte	  Biil	  
	  

• Det	  offentliges	  frivillighedspolitik	  -‐	  udfordringer	  og	  muligheder	  v.	  Anders	  la	  Cour,	  (Lektor),	  CBS	  -‐	  
Institut	  for	  Ledelse,	  Politik	  og	  Filsofi	  
Når	  politiske	  forventninger	  møder	  det	  frivillige	  engagement:Frivillighedens	  nye	  rolle	  i	  fremtidens	  
velfærdssamfund	  i	  et	  samspil	  med	  det	  offentlige	  præget	  af	  selvmodsigelser	  og	  paradokser.	  	  

	  
• Civilsamfundets	  udtryk	  i	  selvejende	  institutioner	  v.	  Mathilde	  Hjerrild	  Carlsen,	  (Forskningsassistent),	  

CBS	  -‐	  Institut	  for	  Ledelse,	  Politik	  og	  Filsofi	  
Muligheder	  og	  krav	  til	  det	  civile	  engagement	  i	  selvejende	  daginstitutioner	  i	  praksis	  –	  et	  blik	  på	  hvordan	  
civilsamfundsengagementet	  udfolder	  sig	  hos	  bestyrelser,	  ledere	  og	  forældre.	  	  	  
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• Innovation	  i	  spændingsfeltet	  mellem	  velfærdsstat	  og	  civilsamfund	  v.	  Helle	  Vibeke	  Carstensen,	  
cand.rer.soc.	  MBI	  og	  Innovationschef	  i	  Skatteministeriet	  
Hvad	  handler	  innovationen	  om,	  hvad	  sker	  der	  når	  vi	  innoverer	  og	  hvad	  afholder	  os	  fra	  at	  innovere?	  Med	  
afsæt	  i	  lederne	  som	  forandringsagenter	  sættes	  der	  fokus	  på	  hvordan	  lederne	  driver	  innovationen	  i	  egen	  
institution.	  	  
	  

• Steen	  Hildebrandt,	  Ph.D	  og	  professor	  i	  organisations-‐	  og	  ledelsesteori	  på	  Institut	  for	  Marketing	  for	  
tæller	  om	  udvikling	  på	  børneinstitutionsområdet,	  baseret	  på	  fremtiden	  og	  ikke	  fortiden	  
Hvad	  skal	  der	  til	  i	  de	  danske	  dag-	  og	  fritidsinstitutioner	  for	  at	  skabe	  det	  bedst	  tænkelige	  afsæt	  for	  at	  ruste	  
børn	  til	  et	  lykkeligt	  voksenliv.	  Hvor	  skal	  vi	  rette	  blikket	  hen	  for	  at	  blive	  inspireret	  til	  nyt.	  Og	  hvor	  skal	  vi	  
rette	  skytset	  for	  at	  undgå	  fortidens	  fejltagelser?	  
	  
NB:	  Indslagene	  suppleres	  af	  øvelser,	  pauser	  og	  forplejning.	  

	  
	  
	  

Tilmelding	  
Programdetaljer	  og	  tilmelding	  til	  konferencen	  findes	  på	  www.mdi.dk.	  
	  

	  
	  

Repræsentantskabsmødet	  
	  
Den	  4.	  maj	  2013	  
	  
Repræsentantskabsmødet	  afholdes	  som	  en	  del	  af	  årsmødet,	  og	  starter	  lørdag	  morgen,	  først	  med	  morgensang	  kl.	  
9.00	  og	  officielt	  kl.	  9.30.	  
Repræsentantskabsmødet	  er	  MDI’s	  højeste	  myndighed,	  og	  det	  er	  her,	  vi	  mødes	  for	  at	  tale	  om	  det	  forgangne	  år	  og	  
årene,	  der	  kommer.	  Hvor	  er	  vi	  på	  vej	  hen,	  og	  hvad	  ligger	  der	  af	  muligheder	  på	  den	  vej?	  
	  
Forslag	  til	  dagsordenen	  skal	  være	  formand	  Peter	  Birch	  (e-mail:	  pbp@km.dk)	  i	  hænde,	  senest	  d.	  4.	  april	  
2013.	  
	  

	  
Dagsorden	  

1.	  Valg	  af	  dirigent	  	  
2.	  Beretning	  	  
3.	  Nye	  medlemmer	  	  
4.	  Regnskabsaflæggelse	  	  
5.	  Budgetforslag	  og	  fastlæggelse	  af	  næste	  års	  kontingent	  	  
6.	  Indkomne	  forslag	  	  
7.	  Valg	  til	  bestyrelsen	  	  
8.	  Valg	  af	  suppleant	  jf.	  §7,	  stk	  1a	  	  
9.	  Valg	  af	  suppleant	  jf.	  §7,	  stk	  1b	  	  
10.	  Valg	  af	  ekstern	  revisor	  	  
11.	  Eventuelt	  	  

	  
Nuværende	  bestyrelsesmedlemmer	  
	  
Peter	  Birch,	  formand	  
Jens	  Pheiffer,	  næstformand	  og	  kasserer	  
Anna	  Fisker	  
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Merete	  Grave	  
Lisa	  Wistoft	  
Ida	  Balling	  
Lene	  Daugaard	  
Stine	  Munch	  
Susan	  Mellin,	  suppleant	  
Heidi	  Kasper	  Hansen,	  ildsjæl	  
	  
På	  valg	  til	  bestyrelsen	  
	  
Medlemmer	  
Peter	  Birch,	  formand	  -‐	  modtager	  genvalg	  
Merete	  Grave,	  medlem	  -‐	  modtager	  genvalg	  
Lene	  Daugaard,	  medlem	  -‐	  modtager	  genvalg	  
	  
Suppleanter	  
Susan	  Melin	  -‐	  modtager	  genvalg	  jf	  §7,	  stk	  1b	  
Christina	  Otzen	  -‐	  indstilles	  af	  bestyrelsen	  jf	  §7,	  stk	  1a	  
	  
Ildsjæl	  
Bettina	  Stryhn	  -‐	  indstilles	  af	  bestyrelsen	  jf	  §7,	  stk	  2	  
	  
Læs	  mere	  om	  de	  nye	  navne,	  Christina	  Otzen	  og	  Bettina	  Stryhn,	  på	  mdi.dk,	  hvor	  man	  også	  kan	  læse	  om	  de	  øvrige	  
bestyrelsesmedlemmer.	  
	  
Tilmelding	  

Tilmelding	  til	  repræsentantskabsmødet	  sker	  på	  www.mdi.dk,	  samtidig	  med	  tilmelding	  til	  hele	  årsmødet.	  	  
Særskilt	  tilmelding	  til	  repræsentantskabsmødet	  kan	  også	  vælges.	  

	  

Perspektivet	  
	  
	  
Den	  selvejende	  kultur	  er	  bygget	  op	  omkring	  stærke	  værdier,	  civilsamfundsengagement,	  kreativitet,	  visioner	  og	  
plads	  til	  forskellighed.	  Det	  skaber	  lige	  præcis	  det	  brændende	  engagement,	  som	  samfundet	  og	  den	  politiske	  arena	  
efterlyser	  med	  lys	  og	  lygte	  i	  en	  tid,	  hvor	  den	  traditionelle	  velfærdsmodel	  er	  ved	  at	  smuldre.	  Ud	  af	  engagementet	  
vokser	  kvalitet	  i	  pædagogik,	  i	  faglighed,	  i	  dannelse	  og	  i	  nærvær.	  For	  det	  er	  tit	  sådan,	  at	  dét	  man	  brænder	  for,	  er	  
man	  god	  til,	  og	  gode	  voksne	  giver	  børn	  kvalitet.	  	  
	  
Den	  kvalitet	  vi	  beder	  institutionerne	  om	  at	  dokumentere	  eller	  styrke,	  er	  selvfølgelig	  også	  en,	  vi	  selv	  skal	  leve	  op	  
til	  og	  synliggøre	  i	  MDI.	  Vi	  stræber	  derfor	  hele	  tiden	  efter	  at	  hæve	  standarden	  i	  vores	  service	  og	  ydelser,	  så	  ledere	  
og	  pædagoger	  altid	  har	  en	  bred	  vifte	  af	  opkvalificeringstilbud,	  rådgivning	  og	  værktøjer	  som	  letter	  hverdagen,	  så	  
de	  får	  frigivet	  tid	  til	  det	  allervigtigste:	  børnene	  -‐	  og	  at	  skabe	  et	  godt	  liv	  for	  dem.	  	  
	  
Vi	  kan	  ikke	  indfri	  vores	  visioner	  alene,	  og	  derfor	  er	  vi	  dybt	  taknemmelige	  overfor	  de	  mange,	  der	  spiller	  en	  vigtig	  
rolle	  i	  den	  fælles	  målsætning:	  
	  
Tak	  til	  Grevinde	  Alexandra	  for	  at	  bakke	  op	  omkring	  MDI´s	  konference	  ”Det	  gode	  børneliv	  i	  udbrud”	  og	  være	  med	  
til	  at	  skabe	  opmærksomhed	  omkring	  arbejdet	  med	  og	  udviklingen	  af	  det	  gode	  børneliv.	  Også	  tak	  til	  
Nationalmuseet	  for	  godt	  samarbejde,	  særligt	  omkring	  den	  fælles	  platform	  vi	  deler	  ift.	  formidling	  i	  børnehøjde.	  	  
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I	  2012	  har	  der	  været	  afholdt	  to	  Advisory	  Board	  møder.	  Ved	  møderne	  er	  der	  altid	  stor	  interesse	  og	  bred	  
repræsentation,	  og	  for	  det	  skal	  der	  lyde	  tak	  her	  fra	  til	  LFS,	  BUPL,	  KL,	  MindLab,	  Dansk	  Erhverv,	  Børn	  og	  
Undervisningsministeriet,	  Servicestyrelsen,	  Børne-‐	  og	  kulturchefforeningen	  og	  repræsentanter	  fra	  selvejemiljøet	  
på	  andre	  velfærdsområder.	  Tak	  for	  den	  store	  interesse	  I	  viser	  MDI	  og	  projektet.	  
	  
En	  særlig	  tak	  skal	  lyde	  til	  vores	  samarbejdskommuner	  i	  netværksprojektet:	  København,	  Svendborg	  og	  Århus	  -‐	  og	  
til	  CBS,	  der	  både	  hjælper	  med	  følgeforskning	  og	  projektledelse.	  Alle	  har	  involveret	  sig	  aktivt,	  været	  med	  til	  at	  
stille	  de	  svære	  spørgsmål	  og	  fundet	  konstruktive	  svar.	  	  
	  
Tak	  også	  til	  Danmarks	  Evalueringsinstitut	  for	  at	  give	  MDI	  og	  projektet	  en	  særlig	  opmærksomhed,	  der	  har	  styrket	  
og	  forbedret	  alle	  aspekter.	  Og	  tak	  til	  UCC,	  som	  vi	  har	  samarbejdet	  med	  i	  udviklingen	  af	  interessante	  
undervisningsmoduler;	  uddannelser,	  som	  har	  givet	  institutionerne	  nyt	  liv	  og	  styrket	  fagligheden	  i	  den	  daglige	  
praksis.	  	  
	  
En	  stor	  tak	  til	  MDI’s	  egen	  dedikerede	  bestyrelse	  og	  til	  vores	  flittige	  personale	  -‐	  og	  ikke	  mindst	  en	  kæmpe	  tak	  til	  
institutionerne	  og	  bestyrelserne	  for	  at	  gå	  med	  os	  ind	  i	  en	  fremtid	  fuld	  af	  udvikling	  og	  læring,	  hvor	  morgendagen	  
aldrig	  er	  en	  kopi	  af	  gårdsdagen,	  men	  med	  én	  urokkelig	  målsætning:	  det	  gode	  børneliv.	  
	  
	  



BILAG	  4	  
Interview	  med	  Charlotte	  Biil,	  Generalsekretær	  i	  Menighedernes	  Daginstitution	  	  
Dato:	  Tirsdag	  den	  19.	  februar	  2013	  
Sted:	  Porcelænshaven	  18B,	  2000	  Frederiksberg	  
Deltagere:	  Charlotte	  Biil	  (CB),	  Jesper	  Schmidt	  (JS)	  og	  Nina	  Lindegård	  Pedersen	  (NLP)	  	  
 
[optagelsen starter] 
CB: [ #00:00:08-5# ].... og det var sådan en traumatisk ting. Jeg har altid ekstra batterier med. Jamen, det var frygteligt. 
#00:00:15-8#  
 
NLP: Hvad gjorde I? #00:00:15-8#  5 
 
CB: Der var ikke noget at gøre. Bare sidde og skrive ned, og så blev det så til observationer. #00:00:23-0#  
 
[Grin] #00:00:22-6#  
 10 
NLP: [støj]... så skal de også indgå i analysestrategi. Lige pludselig. #00:00:32-2#  
 
_[mere grin] 
_ 
JS: Men, ja sådan har jeg det også lidt. Hvis det forsvinder, så er det ikke godt.  #00:00:37-1#  15 
 
CB: Nej, det er det, jeg forstår det godt. #00:00:39-3#  
 
JS: Nå Charlotte. Ca. 1 times tid har vi her. Kan du ikke være [... #00:00:43-7# ]. #00:00:44-9#  
 20 
CB: Nu er den 11 minutter over. Så har vi en time. For jeg har nemlig nogle gæster der kommer her. #00:00:51-5#  
 
JS: Jamen, det er fint. Det skal heller ikke #00:00:55-0#  
 
NLP: Vi har kastet os ud i at transskribere den første snak vi havde. Og det tog pænt lang tid.  #00:00:51-1#  25 
 
CB: Det tager en hel dag faktisk ikke. #00:00:58-9#  
 
JS: Jo, det gør det. Så vi kaster os bare ud i det og sådan nogle ting. Og vi har jo skrevet lidt frem og tilbage. Og du 
havde nogle ekstra kommentarer på vores første temaer her og det andet tema lidt. Men det her med konstruktionen af 30 
partnerskabet, det er sådan set det vi hovedsageligt sidder og arbejder med lige nu. Altså hvordan partnerskabet  bliver 
sprogligt konstrueret. Og hvad der så kan være i, og hvad der ikke er med. Men der er sådan nogle rimelig konkrete 
spørgsmål. #00:01:27-7#  
 
CB: Og hvilket partnerskab taler vi om her? Der er jo flere partnerskaber i partnerskabet. #00:01:35-6#  35 
 
JS: Lige nu taler vi om partnerskabet sådan overordnet som eet partnerskabsprojekt. Det ved jeg godt det kan være 
supersvært, og det er også lidt svært for os nogle gange at holde det adskilt. Men det er nok derfra hvor ["Deres?" 
#00:01:50-4# ] udgangspunktet er. HVad hedder det. Projektbeskrivelsen.  #00:01:54-0#  
 40 
CB: Projektbeskrivelsen. JA ok. DEt kan godt være vi lige skal(...) Bare så vi er helt klare på, hvad det er vi taler om 
ikke også. #00:02:02-1#  
 
JS: Men i hvert fald. Det  er der vores partnerskabsopfattelse udgår fra.  #00:02:06-5#  
 45 
CB: Vi har det her board, og der sidder 3 kommuner og allemulige flere. Og så har vi hernede de her netværk som, 
København, Århus, Svendborg. Og hernede er der i Svendborg der er der en, og her er der to og her er det ["tretten" ? + 
"..."-støj #00:02:24-5# ]. Men det gider vi ikke koncentrere os om. Sådan ser det ud. Det er fordi, man kan jo også sige, 
at de har jo også et partnerskab hernede, med hinanden. Og så har vi et overliggende, så vi har lige [støj #00:02:35-5# ] 
#00:02:36-6#  50 
 



JS: Jeg tror (...) Måske vi lige skal bruge et halvt minut på at fortælle dig lidt mere om, hvordan vi har tænkt at afgrænse 
det. Det ville måske være en god ide. [støj #00:02:46-0# ]... Lige nu køre det ind på et sidespor. Så har vi de tre 
kommunner, der har vi Københavns Kommune, fokuspunkt. Så har vi menighedernes dagsinstitutioner og så har vi  
#00:03:04-8#  55 
 
CB: Den har vi lige gemt lidt, nu er det bare det her. #00:03:05-9#  
 
JS: Ja, det er kun (...) Sådan set (...) Kun , her siger vi der er en relation, mellem Meighedernes Daginstitutioner og 
Københavns Kommune. Og så siger vi, der er en relation fra Menighedens Daginstitutioner til de visionnærer, 60 
hovedsageligt. Men lige nu er det sådan (...). #00:03:26-0#  
 
CB: Ja, men vi bliver også nødt til at have nedslag. #00:03:29-3#  
 
JS: Ja, og så dét her. Det ligger så også her. Så det er sådan set den her trekant, hvis vi kan kalde det det  #00:03:37-1#  65 
 
CB: Så socialministeriet og styrelsen og Eva. Dem har vi ... #00:03:41-9#  
 
JS: Dem har vi lige skubbet ud lige nu.  Der er selvfølgelig noget som måske kan blive relevant at trække ind. Men de 
er sådan lige... #00:03:50-8#  70 
 
CB: Ja, men for at [...] fokus. Jaja. Det forstår jeg godt. #00:03:51-9#  
 
JS: For det bliver jo, som vi også snakkede om sidst. Det bliver enormt stort, hurtigt. #00:03:54-9#  
 75 
CB: Ja, det er det. Ja. Så det er klogt, det er godt. Så når I i dybden med noget. #00:04:03-5#  
 
JS: Ja. Så sådan set. Lige nu er hele det her kategoriseret som partnerskab. Og så ligger ind i det - lige nu kalder vi det 
relationer, samarbejdsrelationer. Og derfra vil vi så se [telefon der siger noget i baggrunden  #00:04:16-2# ] undskyld, 
jeg troede den var slået fra, -nå. Derfra kalder vi det så samarbejdsrelationer og vil se på, om det så trækker 80 
partnerskabsideer og hvad det ellers kan være. Nå, men den første (...) Så vil vi i hvert fald lige, ["sådan hen"? 
#00:04:37-2# ] hvor vi skal tale om det. Det første sprøgsmål er jo [tænkepause]. Kan du ikke lige sige det, for nu er jeg 
lige... #00:04:46-2#  
 
NLP: Altså til den der konstruktionsdel, der arbejder vi med . Altså det er jo en meget teoretisk konstruktion. Altså i 85 
forhold til teorien, at vi kigger på, vi har valgt diskursteorien af ["La Clau"? #00:05:02-0# ]'s snit på opgaven. Og sige: 
"Nå men på en eller anden måde så optræder partnerskabet som begreb" og konstruktionsøvelsen består så i at se på 
hvordan, det begreb bliver tilskrevet mening på en bestemt måde. Og i den forbindelse der snakkede vi om første gang 
vi mødtes, der forklarede vi sådan (...) I forhold til Rambølls undersøgelse, så var der ligesom peget på 5 scenarier, hvor 
partnerskabsvejen var een mulighed. OG de tvar den  mulighed der ikke endte med død for de selvejende institutioner, 90 
og da jeg så begyndte at grave i det, der tænkte jeg, hvordan kan det være, at de andre fire ender med død (...). Eller 
sådan det er en tanke omkring, hvordan ender de fire andre med død. Altså jeg kan godt se at der er en der er status quo, 
det kan jeg godt se, der kan man ligesom kigge på jeres argumentation i projektbeskrivelsen, og statistikkerne. Men 
f.eks. Den der gik på at de selvejende  institutioner fik en eller anden form for lignende aftale, som de private 
institutioner har,  men en etableringsret. #00:06:01-8#  95 
 
CB: Ja, men det er fordi, at i MDI's opfattelse af tingene, der skal der et helt andet mindset i spil. Fordi det  mindset som 
vi ser, der er i spil  mellem kommunerne  og de selvejende, kan ikke bare løftes ved (...)  Det er jo ligesom de private 
institutioner, men kan tvinge sig til en samarbejdsrelation. DEt er simpelthen ikke godt nok. Der skal etableres en 
relation, hvor man har helt andet lyst til, og kan se en fidus i det samarbejde, for at det er rigtig sundt. Og det går også 100 
tilbage til MDI's selvforståelse. Hvad er det for nogle værdier, hvorfor er det egentlig overhovedet at MDI er til. (...) 
MDI er til, hvis man skærer helt ind til benet, fordi der er nogle børn man gerne vil gøre en forskel for i det her 
samfund. Da MDI lige var blevet stiftet handlede det om, at børnearbejde lige var blevet forbudt, og så gik børnene for 
lud og koldt vand i baggårdene. Og der kunne være op til 200 børn i baggårdene. Der blev stiftet af en læge, der var på 
Vesterbro og simpelthen for at imødekomme social nød, og kirkerne stod tomme i hverdagene undtagen om søndagen, 105 
og så blev kirkerne simpelthen  inddraget, menighedsrådslokalerne dertil (...) man kunne gøre noget for de børn der 
kom dertil, der blev lavet kolonier og sådan noget. Det  var noget med social nød. Det var også noget med, at et barn, 
har en værdi i sig selv. Altså har en ret i sig selv. Og det har deres familier selvfølgelig også. Og det er der. Men også at 
man er forpligtet på fællesskabet. Og Kommunen er altså også en del af et fællesskab. Vi skulle ligesom helst kunne 



være et fællesskab sammen, så der er sådan nogle dybere eksistentielle ting, i dag er det ikke social nød, men der er 110 
stadig meget stærk diskurs om at se barnet som objekt for et videnssamfunds produktionsapparat. Der er også en  meget 
stærk individualisering, hvor man ikke ser barnet eller familien forpligtet på fællesskabet. Vi har det jo også ved, jamen  
er dagsinstitutionen blevet et sted hvor vi (...) sådan en forbrugertanke, hvor vi har  betalt over skattebilletten  for en 
vare, og derfor er vi ikke forpligtet længere på fællesskabet, hverken som familier, eller som børn. Og derfor ser vi 
heller ikke daginstitutionen (...) Nu karrikerer jeg det lidt,  men det er alligevel det her, helt ind til benet, at det handler 115 
om,  at i daginstitutionen er vi også rollemodeller, forældrene er rollemodeller for hvordan vi forstår os selv forpligtet 
på et fællesskab i det her samfund. Og derfor har det for MDI været vigtigt at, i stedet for at være i en krigszone, så gå 
ind og adressere: Kan vi ikke være fællesskab med kommunen på en ny måde, hvor vi sådan får øje på hinandens 
styker, og at det ikke bare er, at man som forældre har købt et eller andet i en daginstitutionsbutik, og nu kommunen 
bare levere, men at vi er medskabere af at lave et godt ["?" #00:09:01-2# ] og det er en værdi,  at forældrene er derude, 120 
og børnene ser at far og mor bidrager og er sammen med en kommune om at lave et godt mljø. Og det er faktisk en dyd, 
det er noget af det vi gerne vil have. For når de her børn de vokser op, så vil de gøre det samme med deres børn. De vil 
også besøge deres gamle på plejehjemmet og tage sig af dem. (...) Jeg hørte en udsendelse i radioen her i sommers, hvor 
at kun hver 7. ældre (...) jeg ved ikke om det var rigtigt, det var bare en undersøgelse der var lavet (...) får besøg af deres 
pårørende. Og så havde man lavet en stor undersøgelse og havde spurgt de pårørende: "Hvorfor besøger I ikke jeres 125 
ældre?". Og der var hovedsvaret, at det havde man betalt til over skattebilletten. Og det er jo sådan at et samfunds 
sammenhængskraft måles altså også på, om vi kan være fællesskab og omsorgsfulde overfor hinanden. Så der er også 
den værdimæssige dimension. Det er også derfor at i MDI vil I se meget få private institutioner, fordi vi vil meget 
hellere kæmpe for, om vi kan genopfinde et samarbejde med kommunerne, hvis det overhovedet er muligt, end at sige; 
"Jamen, så bliver vi bare private". Fordi der er hele den her værdimæssige fællesskabstænkning. Den kan man jo 130 
abonnere på, ud fra det kristne menneskesyn, men man kan dybest set også gøre det ud fra en humanistisk tænkning. Og 
derfor har vi også institutioner der ikke er kirkelige, men som siger; " Den der tanke at tænke fællesskab på den her 
måde, det synes vi er en fed tanke. Det kan vi godt støtte op om . Det vil vi faktisk gerne være med til at støtte op om. 
Sådan vil vi faktisk gerne være med til at støtte op." Altså Århus f.eks., der var der, da jeg startede op, 3 institutioner, 
nu er det 11-12 institutioner, og de er jo ikke kirkelige dem der er kommet til, men de siger: "Den her måde at tænke 135 
fællesskab på, det vil vi gerne være en del af.". #00:10:43-9#  
 
NLP: Så man kan sige død på, at de fire andre scenarier ender med død. Herunder, f.eks. det du forklarer med 
etableringsretten, det er måske ikke så meget død på antallet af institutioner, men det er også en (...) #00:10:59-5#  
 140 
CB: - værdimæssig. Fordi hvis ikke der er en værdimæssig ["tilknytning"? #00:11:02-3# ], hvis man bare kan kræve og 
gå ind og blive en leverandør, og så ikke have det der samarbejde, så mister vi altså noget meget meget væsentligt. Det 
er i hvert fald det som vil være MDI's tænkning, der er selvfølgelig et scenarie der hedder at kommunalisere, eller lukke 
det. [smågrin] Det er også en måde at dø. Man kan dø på mange. Man kan også dø på meget, man kan også dø på at 
man mister kernen i det der giver mening i at være til. #00:11:27-1#  145 
 
JS: Og det er det der egentlig fører os ind i det andet spørgsmål. Fordi, at her taler vi om værdier, vi taler om en kerne i 
det som MDI kan, yder, sætter rammen om måske. Men altså, hvordan giver det sig udtryk (...)  Altså hvordan giver det 
her, hvordan skal jeg sige det (...) Hvordan bliver det forskelligt fra de kommunale, hvordan bliver det forskelligt for 
barnet, og for den voksne, mellem de to enheder. Altså hvad skal man sige... #00:11:59-4#  150 
 
NLP: Hvis man ["taler i"?/ "tænker i" #00:12:04-3# ] kommunale institutioner, eller selvejende institutioner f.eks. 
#00:12:08-3#  
 
CB: Altså der er jo et helt andet rum for civilsamfundet til at engagere sig i en selvejende institution, end en kommunal. 155 
I en kommunal, der er kommunen jo arbejdsgiver, i den selvejende der er det bestyrelsen. Så det giver jo en forskel, 
bare i det blik. Men vi villle jo gerne (...) og det er også noget af det vi eksperimenterer med i vores projekt. Vi vil jo 
gerne have civilsamfundet meget mere i spil, og vi mener også at i de selvejende, der er der et rum for det. Og det er jo 
også derfor vi kører undervisning og kurser, og jeg ved ikke hvad. Prøver at stimulere den her del. At vi kan gå ind og 
få rum til at gøre noget andet. Men der er også det at vi ser at den eksisterende ["lukke"? #00:12:43-6#  ] - og 160 
driftsoverenskomst, i vores optik er den driftsoverenskomst og den lovgivning vi står på, det er jo dybest set en 
afviklingslovgivning for civilsamffundsengagement. I efterkrigstiden, efter 2. verdenskrig, altså oprindeligt (...) det 
sociale arbejde blev jo lavet af NGO'er. Og efter 2.verdenskrig så var der en opfattelse af, at det var amatøragtigt, det 
var hatte damer og det var ulige og derfor måtte vi have, at det blev kommunalt så det blev lige og det blev 
professionelt. Så fik man lavet en lovgivning der understøttede det, også at de værdibaserede organisationer (...) især 165 
dem der var indenfor kerneydelsen dagsinstitutioner, plejehjem og sådan noget, kunne komme på driftsoverenskomster. 
Men. Når man kom på driftsoverenskomster, så fik man økonomi, og økonomisk tryghed. Men prisen var, at man 



faktisk skulle opgive sin identitet, sine værdier og blive meget lig det kommunale. Og det er så der, hvor vi også vil sige 
- Jamen, det bliver vi simpelthen nødt til at holde op med, altså fordi, i det øjeblik, hvor det selvejene bliver så ens med 
det kommunale, at det ikke kan udfordre, at der ikke er plads til at det får den her tone af at være noget andet. Vi skal 170 
samarbejde og vi skal have en kerne omkring at vi vil noget fællesskab, men i det øjeblik at vi bliver tvunget så meget 
ned i en eller anden papkasse, og bliver så ens, så er der jo ikke nogen fidus i det. Og derfor, for os, har det været rigtig 
godt, i det her projekt, at vi kommer ud og får lavet vores egne uddannelser. Det er jo ikke kommunen der laver 
uddannelserne. Og lige der, har Københavns Kommune jo været rigtig positiv, og gode til at støtte at de midler der var 
til at lave diplomuddannelser, at vi måtte køre vores ledere igennem på vores netværkuddannelser. Det har ikke været 175 
det samme i alle ... Svendborg Kommune har også været rigtig positiv om det. Århus Kommune har været mindre 
positiv omkring det. Der kan kommuner også have forskellig tilgange til det. Men det er jo også at facilitere 
bestyrelseskurser. Der er jo kommuner som gerne vil facilitere bestyrelseskurserne, også for de selvejende. Hvor vi 
siger, hvad vi mener at en paraply skal kunne. Altså ikke kun... En ting er løn og regnskab og økonomi. Det er fint nok. 
Men i virkeligheden burde det for paraplyen var en kerne ting at køre den her særlig tone på uddannelse og facilitering 180 
af nye organisationsformer, som netværk og sådan noget. Så man kan gå ind og være den her anderledes tilgang til at 
skabe nogle daginstitutionsmiljøer. Og det er ikke for at udkonkurrere de kommunale, men for at de to miljøer, med 
forskellige tilgange, kan udfordre hinanden. #00:15:18-1#  
 
JS: Ja, det kan jeg helt klart se. Jeg synes at meget af det du taler om, det er nogle rammesætninger for, hvordan det kan 185 
være. Har du et eksempel på, hvordan det kan være, simpelthen hvordan, det fungerer anderledes, helt nede på gulvet 
(...) Også (...) Og der ved jeg godt, at der selvfølgelig nogle ansættelsesforhold, sådan nogle ting (...) Men når vi 
kommer helt ned (...) Hvis jeg skal være så fræk at sige(...) i kerneydelsen, dernede hvor der er et forhold mellem 
pædagogen og barnet. Hvad er det så der er forskelligt dernede (...) Jeg kan også se, at især Rambøll undersøgelsen 
siger, at de kommunale medarbejdere, hvis man skærer dem sådan over en kam, så har de meget svært ved at 190 
gennemskue forskellene i (...) Og jeg tror vi skal derned for at se på, det er der de sidder og kigger på (..) Jamen hvad er 
så forskellene nede i, helt nede... #00:16:12-7#  
 
CB: Jamen, det er der jo heller ikke noget at sige til, at Rambøll generelt siger. For vi skal jo tænke på, at vi står på en 
lovgivning, som har (...) Altså hvis man har gået ud som selvejende og har gjort sig anderledes. Så har man jo stået til 195 
hug i udgangspunktet, for vi kører jo nogle driftsoverenskomster og en lovgivning, som har en meget stærk 
styringsteknologi. ["Altså, hvad får paraplyerne for pengene til at lave løn, regnskab og personalejura, ikke alt det der 
værdibaserede vel. Det er jo en enormt stærk styringsteknologi, som går ind og former, forskellige roller og identiteter 
derude, får heller ikke penge til at køre uddannelserne og alt det der" ? #00:16:47-7# ] så der er jo ikke noget at sige til, 
at det er det Rambøll ser. Og hvis man har prøvet at gå ud på sine egne værdier, så er det tit endt med en kampzone (...) 200 
Jeg kan sige, med vores projekt, der får vi tre år i MDI, til at sætte det her anderledes. (...) Man skal huske at det jo 
faktisk kun er tre år at projektet kører i. OG så vil jeg så sige, "Jamen, hvordan kan man se det her anderledes?". Nu 
kender jeg jo ikke de visionære, men (...) fordi lige nu er min fokus lidt mere på især det i Svendborg, fordi det er jeg er 
selv.. #00:17:12-3#  
 205 
JS [taler ind over]: Men det tror jeg nu er fint nok at lige ["..."? #00:17:15-3# ]  
 
CB: [fortsætter]: Men så derfor kan jeg sige, hvad det er jeg ville kigge efter, hvis jeg var jer. Jeg ville bede efter at se 
deres eksamensopgaver. De har jo kørt eksamensopgaver i, hvor de skulle lave deres forretningsplan for de næste tre år, 
hvor de stiller skarpt på hvordan er de anderledes i deres pædagogiske tænkning, hvordan er det de tænker 210 
civilsamfund, hvordan er det de tænker samarbejde. Og det har de simpelthen lavet en plan for. Og de har også lavet en 
aftale med Københavns Kommune, de har lavet en netværksaftale, med hinanden. Og det har de gjort som et led i den 
her uddannelse. Lige nu så er de visionærer i ["Pistoya" ? #00:17:51-1# ] for at arbejde med deres værdigrundlag, deres 
særlige pædagogiske tilgang, deres mobilisering, den måde de vil mobilisere det arbejde civilsamfund. Så derfor kan I 
ikke få fat i dem i den her uge, de er allesammen MDI. Og om lidt så bliver der kørt noget for deres bestyrelser. Så hvis 215 
du siger hvordan (...) Nu har jeg jo ikke pillet i dem. Det kommer jeg jo til at gøre senere hen. Men jeg vil sige, hvis jeg 
skulle kigge efter det, lige nu,  så ville jeg kigge i nogle af de produkter. #00:18:20-4#  
 
JS: Og det er så simpelthen udgangspunktet i at være anderledes. #00:18:26-2#  
 220 
CB: Ja, for vores tilgang har været, at i uddannelserne, det er i hvert fald et sted hvor du kan kigge efter: "Hvordan 
forstår de sig selv anderledes i det og hvordan forstår de at de skal arbejde sig anderledes op." Men det er jo ikke kun en 
pædagogisk tænkning, det er jo også noget med, hvordan er det så at vi samarbejder med kommunen om at kunn være 
anderledes. Hvordan begriber vi det. Hvordan arbejder vi med forskellige magtstrategier, op imod kommunen, for at de 
kan tåle at være i samme rum som os, og ikke bare vil lukke os ned. [JS griner]. Så alt det vil I kunne læse om i den 225 



måde de forstår sig selv.  #00:18:56-3#  
 
JS: Ok. Det undervisning der har foregået, har det foregået på baggrund af noget undervisningsmateriale, som MDI har 
lavet eller...?  #00:19:06-7#  
 230 
CB: Det er lavet i samarbejde mellem MDI og OCC ["Kleo"? #00:19:12-8# ], der er lavet nogle. Og dem kan i jo også 
få. #00:19:13-6#  
 
JS: Ja, men det var også lige det jeg sad og tænkte på. Om det var eventuelt noget vi måtte se. Vi måtte kigge i. 
#00:19:17-3#  235 
 
CB: Ja. Der har Ulla simpelthen det hele. Også overhead og jeg var selv på som den gennemgående underviser i 
magtstrategierne. De havde jo et helt modul med, hvordan arbejder man med magtstrategierne op imod Kommunen, når 
man nu skal møde dig f.eks. [henviser nok til JS #00:19:35-0# NLP griner, JS og CB smågriner]. Og der vil I så kunne 
genkende, i det undervisningsmateriale, nogle af de måder de visionærer vælger at adressere Cate og Henriette på. Og 240 
dig, til sin tid. Og det har de jo allesammen lært, netværkene i København, Svendborg, Århus. Og det kan jo f.eks. være 
(...) En magt strategi kan jo f.eks være at sige, "Jamen vi holder vores netværksmøder oppe på lokalkontoret på 
kommunen. Det er simpelthen smartere at gøre det, fordi så får vi simpelthen samtidig sagt hej til nogle andre.". (...) Og 
kender I den bog der hedder; Kontrol i det stille? Den er de blevet undervist i allesammen, så de tænker bl.a. i den 
måde, men de er også blevet undervist i styringsteknologier herfra, ["Nogle af Niels Thyge"? #00:20:13-2# ] [NLP og 245 
JS "fniser"] og der har de så skulle gå ind og beskrive i deres forretningsplaner, hvordan de ["til sok begriber"!? 
#00:20:22-9# ], det er jo ikke sådan specielt hemmeligt, det må kommunen da gerne vide. For det giver jo en 
selvrefleksion på et højere plan, for netværkene på sammen måde som det forhåbentligvis også gør det for kommunen, 
så de kan lege sammen på et andet plan, dybest set. Så det var ligesom ["mit forslag"? #00:20:43-0# ]  
 250 
JS: Altså, jeg tror det er et supergodt udgangspunkt, de der ting. #00:20:52-0#  
 
CB: Altså jeg kan sige, jeg har lige selv siddet og gjort det med Svendborg, for det er der, jeg skal skrive min første 
artikel. Og der lavede jeg interview med borgmesteren, og børn- og unge direktøren og dagtilbudschefen, og så 
selvfølgelig også med institutionerne og deres bestyrelser. Og så har jeg siddet og gravet mig ned i de der fantastiske 255 
opgaver de har lavet. Og det er simpelthen så sjovt at læse, også se hvordan de så spiller det op imod kommunen, og 
hvordan kommunen så har forstået det. Der er de jo blevet rigtig vilde, der i Svendbog, der fik de så dagtilbudschefen til 
at gå ind og lave et narrativ, som en del af deres eksamensopgave.  #00:21:22-3#  
 
NLP: ["Er det ikke også der de har haft kommunaldirektør"? #00:21:24-7# ] er det ikke fra Svendborg. Jeg synes de har 260 
haft en eller anden artikel på hjemmesiden. #00:21:29-7#  
 
CB: Jojojo, det er deres borgmester. Jo, men det er fordi, at det endte jo med, altså var der en gammel dame der hed 
Erna ["Der ville give/der ville blive i"? #00:21:36-6# ] sin kolonihave, og så var det, at det kommunale sagde nej, og så 
hjalp han med at det med at det kom til fyrtårnet. Og det er det der med at det skaber nogle nye måder at samarbejde. 265 
Og det er i virkeligheden jo også det som er interessant at se, hvordan vi gik fra en slags samarbejsform til at det her 
kan åbne for nogle andre måder at samarbejde på. Men det kræver selvfølgelig at der er to parter der vil det. Og en ting 
er, at de selvejende gør sig klar til at have et nyt beredskab for at kunne samarbejde, og laver deres forretningsplaner. 
Men hvis der står en på den anden side, der bare ikke vil noget, så er vi i en anden situation. Derfor er den 
selvejestrategi som Københavns Kommune er ved at lave, den er rigtig interessant, så den vil jeg simpelthen også pille 270 
Henriette dybt i maven på, hvis jeg var jer. #00:22:16-4#  
 
JS: Åh, det skal vi lige... jeg banker hende lige lidt i maven for det. #00:22:18-1#  
 
CB: Ja, for den måde hun møde. Og der er jo også Thomas. De er flere der sidder og piller rundt med den. Og Klaus. 275 
Og jeg har jo sagt at de skal køre tæt sammenspil sammen med mig.  #00:22:34-6#  
 
[grin og støj] #00:22:39-3#  
 
JS: Jeg skal se, hvad jeg kan gøre. #00:22:43-4#  280 
 
CB: Man bliver nødt til at have det fra forskellige positioner, nu sidder vi her og giver fif til, hvordan I kan kigge de 
andre i kortene. Og på den måde må man jo i et partnerskab ligge tingene åbent frem.  #00:22:57-4#  



 
JS: Jo, jeg synes det var. Det svarer i hvert fald meget godt på nogle af de her. Gør det ikke. Godt. Så vil vi ikke bruge 285 
meget mere tid på det. Og så går vi til det, der egentlig er vores (...). Lige nu er opgaven inddelt i 3 analysebidder. Hvor 
den ene, den er det her med konstruktionen af partnerskabet, og det er så fra MDIs side, dvs. at vi arbejder 
hovedsageligt med materiale der kommer fra MDI og din hånd, dermed. Og så bagefter så er det så at det her 
eftersporingen af partnerskabet i praksis, netop nede i den her trekant, som vi talte om før. Så det vil jeg godt bevæge os 
lidt hen på. Og der kunne vi godt tænke os at se på jeres dagligdag, altså hvordan udfolder det her partnerskab. Nu har 290 
vi jo været en smule ind på det, men kan du give nogle historier på hvordan partnerskabet har udfoldet sig mellem 
Københavns Kommune og Menighedens Daginstitutioner. Altså, hvad er det der er blevet muligtgjort. Er der noget der 
er blevet muliggjort i de her situationer, hvor I har siddet med hinanden? #00:24:12-1#  
 
CB: Altså for det første er det sådan helt overordnet projekt der kommet igennem, der er Københavns Kommune jo 295 
utroligt støttende vil jeg sige, og ringer også til ministeriet for børn og [? #00:24:22-1# ] nødt til at have nogle partnere 
der vil være med. Og der startede Københavns Kommune jo med at være rigtig meget på, og det er Københavns 
Kommune lige med det samme. Og det er fantastisk. Så kommer Svendborg, de er også meget positive, de er i 
virkeligheden ikke så store. Og Århus kommer med, tror jeg, fordi Københavns Kommune går så stærkt ind i det. Så var 
Københavns Kommune med til at stille kvalitetsmålingsplatformen til rådighed, det er også helt vildt. Det er jo sindsygt 300 
med det der kvalitetsmåling, der er et rigtig vigtigt element i vores projekt. Og da Københavns Kommunne får den der 
bevilling, eller KK får 24 mio eller sådan noget. Så er det bare en. Så er vi lige så spændte i MDI på om det nu ryger i 
gennem. Fordi så har vi allerede en aftale om, at i stedet for at vi skal at bekymre os om, at vi skal at skaffe midler til 
det, så vil KK stille den platform til rådighed for os, så vi kan bruge den egentlig, i projektet, og det er også ok, at vi 
tilpasser den, men vi tager afsæt. Fordi, der er jo f.eks. blevet tilføjet den der civilsamfundsdimension, som vi synes er 305 
rigtig vigtig, som ikke umiddelbart har været det vigtigt for KK, men der har vi så haft et supergodt samarbejde. Så der 
synes jeg da, at vi kan genkende noget. Men også igen, at der har været plads til at vi kunne passe det til. Så er der bare 
sket det der meget mærkelige med at vi nu er de eneste i kommunen der nu bruger den ["?" #00:25:51-8# ] 
kvalitetsmålingsværktøj. #00:25:54-2#  
 310 
[grin] #00:25:54-2#  
 
JS: Det er da godt, at de har lavet den til noget #00:25:58-7#  
 
CB: Men det kan jo nå at blive lavet om igen. Det kan nå at ændre sig, når der kommer andre politiske strømme. Men 315 
på den måde har Københavns Kommune forløbig brugt 24 mio på at ["?" #00:26:08-4# ] kvalitetsmålingsværktøj. Men 
det er jo. Jeg synes da egentlig det også er en rigtig god fortællingom hvordan at en kommune og en NGO kan 
samarbejde, og også at . For det var egentlig også noget af fidusen igen, at nogle gange kan sådan et  ["miljø?" 
#00:26:24-3# ] her blive et ambulatorie for kommunen og nogle gange kan sådan et miljø gøre nogle ting, som 
kommunen ikke kan.  Men som så også kan føde ind til, at så kan kommunen gøre det, andre gange kan kommunen 320 
gøre noget der kan gøre noget muligt for NGO miljøet, som  det ikke kunne. Men det handler jo heletiden om at (...) Og 
det er jo det vi heletiden er eksperimenterende omkring, kan vi være i fællesskab med hinanden,  så der er jo ikke kun 
ude hos børnene at vi leger med en fællesskabstanke, det er jo også på  et lidt større plan: Kan vi lave kvalitetsmålinger 
sammen og sådan noget. Og kan vi komme lidt ud af den gamle krigszone,  som det jo var tidigere. Hvor at det næsten 
ikke var til at sidde i stue sammen, Københavns Kommune og paraplyerne. Det var meget forfærdeligt. Men jeg vil jo 325 
ikke sige, at det ikke ind imellem ikke kan falde tilbage i den rolle, det ville være at overromantisere nogle ting, men jeg 
tror da, det forhåbentligt er interessant for os allesammen at opleve at vi kunne også vælge at samarbejde på en anden 
måde en krigszonen. #00:27:21-6#  
 
JS: Har du evt. et konkret eksempel, hvor det er faldet tilbage til, måske ikke krigzonelignende tilstande, men alligevel 330 
faldet tilbage på den her: Ok, der er så en kløft her. På en eller anden måde. #00:27:33-4#  
 
CB: Ja, men det er der helt klart. Men nu har vi faktisk valgt at dele det lidt op sådan at jeg tager mig kun af de positive 
ting ved projektet, men Anders Ork, som er direktør i MDI, han har alt det der hvor vi er i det gamle paradigme. Og 
[støj] møde med Stark, jeres nye direktør, og havde så faktisk skrevet noget op, kaldte det gult tale, det er det gamle 335 
paradigme, og grøn tale. Og så havde Anders skrevet om de der ting, og så havde jeg sagt, at jeg gider simpelthen ikke 
at bruge tid på det, på det her møde, jeg vil kun tale om de gode ting, og hvor han havde jo fået mailen der, Stark, og så 
sagde han, "ja, jeg ved godt  den der mail Anders han har sendt, det er da vist nok noget der hører til det der gamle gule 
paradigme". Og så sagde jeg "Jo, det er det, men nu har vi besluttet os for at vi kun taler positive ting her". For at prøve 
at skille lidt ad, men også for at hjælpe hinanden ad med at få øje på at vi har et valg her og det har Københavns 340 
Kommune også At hvis vi gør det anderledes,  så kunne vi have fået en helt anden slags samarbejde ud af det. Vi kan 



også fastholde at vi skal gøre det, som vi altid har gjort det. Men  vi har muligheden for at gøre det anderledes. 
#00:28:45-3#  
 
JS: Er der så nogle ting? #00:28:46-6#  345 
 
CB:  Det skal du tage med Anders. Det vil jeg faktisk foreslå dig. Det tror jeg fordi, at jeg har simpelthen valgt at jeg 
gider ikke have med det at gøre. #00:28:53-7#  
 
JS: Ok. Det var så godt. #00:28:55-3#  350 
 
CB: Ja, det er bare vores arbejdsdeling. Og det handler meget driften. Og det er også fordi, at mit job ligenu er, at jeg 
holder partnerskabsprojektet helt overordnet, og så laver jeg min phd. Og jeg skal selvfølgelig have nogle refleksioner 
om, det paradigme vi arbejder på at forlade, men også at beskrive det. Fordi der er  jo et politisk valg i det. Og der har 
vi, simpelthen også for at jeg har tid til det her, jeg har fået ny kontrakt og sådan noget, alt det der med drift og det der, 355 
det er Anders afdeling.  #00:29:22-7#  
 
JS: Men så overordnet, der ligger stadigvæk sådan nogle ting der, som sådan  lige umiddelbart kan være svære at føre 
over. #00:29:30-9#  
 360 
CB: Ja, i en ny samarbejdsform. Ja helt klart. Som hænger fast i den gamle forståelse. Og der  har Anders nogle rigtige 
gode eksempler på det.Og jeg har også nogle eksempler, hvor det er svært med Henriette.  #00:29:42-7#  
 
JS: Ja, men det kunne jeg meget levende forestille mig. [grin] #00:29:46-4#  
 365 
CB: Så det  er også fordi, jeg ønsker ikke at idealiserer noget som om det bare er en nem, enormt nemt og at vi er et 
andet sted. Fordi sådan kan det jo godt komme til at lyde lidt, fordi sådan tænker jeg ikke at det er, men at der er et 
potentiale, det er jeg slet ikk i tvivl om. Hvis man vil. Men det ved jeg ikke noget om ["I/de"? #00:30:07-0# ] vil, men 
nu leger vi bare. For tre år. Den leg vi vil, for en begrænset periode. Og derfor bliver selveje strategien  for Københavns 
Kommune også rigtig interessant. Er der  overhovedet noget krudt i den, eller er det bare ingenting. Er det bare pjat. Er 370 
det bare fordi (...) Svendborg kommune er jo gået rigtig rigtig langt i at ville et andet paradigme og ville mobilisere et 
aktivt medborgerskab og ville involvering [... #00:30:34-5# ] man stiller også nogle krav. De har afskaffet 
driftsoverenskomsten, laver nu partnerskabsaftaler i stedet for, hvor der bliver stillet krav til, at en paraply som MDI går 
ind og tager uddannelser og tager nogle forskellige ting, og bestyrelserne  bliver uddannet, lederne bliver uddannet. 
Men på vores uddannelser, så de har jo simpelthen bare taget et skridt. Og det producerer også nogle ting for dem (...) 375 
Københavns Kommune er indrømmet anderledes, og hvad de ville vælge at få ud af det her læringsforløb, det kan jo 
være noget andet, det er ikke til at sige ligenu. #00:31:08-7#  
 
JS: Det ved vi ikke endnu. Det håber vi at finde ud af. #00:31:12-7#  
 380 
CB: Ja, jeg synes i hvert fald at det er en vigtigt del af fortællingen. Det er i hvert fald for os vigtigt at finde ud, jamen 
hvordan begriber de så det her, og hvad vil de med det. #00:31:19-4#  
 
JS: Jeg kan sige, at vi har et interview med Henriette i morgen. Så. Så for dig der har samarbejde mellem  Københavns 
Kommune og MDI, det har ændret sig. #00:31:37-8#  385 
 
CB: Det har helt klart ændret sig. Og det synes jeg, og der er også en helt anden slags samtaler. #00:31:40-1#  
 
JS: Og, kan du uddybe lidt mere, hvordan samtalerne bliver anderledes? Altså er det en stemning, er det de ord i kan 
bruge, eller hvordan  #00:31:50-9#  390 
 
NLP: Eller er det nogle emner I ikke har talt om før?  #00:31:51-2#  
 
CB: Det er nogle emner vi ikke har talt om før. Før, der ville det være typisk, at vi havde fem meget konkrete 
problemer, og så bad vi om et møde om det, og så gik der flere måneder, eller også så kaldte kommunen ind til et eller 395 
andet møde. Og så var det typisk dybt anstrengende, vil jeg sige. Og det var meget jo. (...) Jamen vi har en eller anden 
forventning om, at vi kan være leverandør på de her dimensioner, og vi har de her krav og rettigheder i forbindelse med 
det, og kommunen den anden vej havde nogle krav og forventninger til hvordan at MDIs institutioner skulle være 
leverandør. Og det kunne der så være en masse konflikter omkring. ÅBningstider og lukketider og børnenormeringer og 



budgetter og sådan noget. Men meget konkret på den driftsoverenskomsts betingelser, kan man sige hele tiden 400 
fortolkning rundt omkring det. Nu taler vi om nogle andre ting, nu taler vi om fremtiden for hele det her område, nu 
taler vi om, hvordan kunne et samarbejde se ud. Nu taler vi om, hvad er det, der gør at Københavns Kommune kan 
synes at selveje er enormt svært at have med at gøre, hvad er det der frustrerer, hvad er det der ville være vigtigt for 
Københavns Kommune, hvis de skulle have tillid i større omfang til at vi kunne finde en ny måde at samarbejde på. 
Hvis der er nogle ting (...) For der er jo nogle ting i projektet, som Henriette også siger, jamen det synes hun faktisk er 405 
ret fedt, at de har været ude og snakke med (...) men der er så også nogle ting der er svære omkring bestyrelsen. Nå men 
det er jo bare enormt skønt at vi kan sidde her og have en ærlig snak om det, for så kan vi jo også tale om, Ok, hvordan 
kan vi tænke at vi kunne hegne det ind, så det ikke var sådan et problem. Så vi kan komme derhen, hvis nu vi var enige 
om  at det kunne være spændende at få udviklet de her selvejende til at være det her miljø, hvor det var noget 
kommunen kunne bruge som sparringspart, også for sin egen praksis, at de sender ["...?" #00:33:44-5# ] som 410 
sparringspart, lige som det der med kvalitetsmålingerne, men at vi i kernen  i virkeligheden var enige om, at vi vil gerne 
bruge det her miljø til at opdrage vores børn og vores forældre til at de er en del af et fælleskab, og ikke bare kunder i 
en eller anden butik, hvor de bare har købt en varer. Hvis vi allesammen er enige om, at det brænder vi egentlig lidt for, 
og hvordan kan vi så levere ind til den vision på hver vores måde, og blive gensidigt udviklende for hinanden i det. 
Jamen, så stiller det de krav, så lærer vi lige nu det af ["MD-projektet"? #00:34:14-8# ]. For det lærer vi noget af tror 415 
jeg allesammen, og så er det da fedt at vi kan sidde sammen med Københavns Kommune og de kan sige, "Der er nogle 
ting i projektet der er fede, det havde  vi faktisk ikke regnet med. Vi synes også  der er nogle ting der er nogle 
udfordringer. Hvis vi skal videre ud af den her vej, så må vi finde en eller anden måde at løse det på. Vi kan ikke lige 
se, hvordan at vi kan løse det. Men prøv lige at tænke over det.". Eller også at , da vi havde kørt kvalitetsmålingerne, og 
de lå rigtig rigtig flot, institutionerne, også i forhold til der var kørt pilotprojekt i Valby, og der var også kørt i Århus 420 
Kommune og MDI-institutionerne de scorer bare generelt rigtig godt. Okay. Så var de selvfølgelig  enormt kede af at de 
skulle have tilsynsdialogen. Men da de første fik. Der  var ikke nogle af de lokale chefer, der havde hørt om 
kvalitetsmålinger i Københavns Kommuner. De anede ikke at MDI-institutionerne havde lavet dem. Og det var 
simpelthen lige det, det havde lidt en nedtur  og en kold tyrker, at de så skulle mødes til tilsynsdialog, så de her 
områdechefer, de var sådan "Nej, lavede du kvalitetsmålinger. Kunne det være interessant.". Og så  var det da dejligt at 425 
kunne ringe til Kate, efter det var sket een gang, og til Klaus  og sige, jamen, det her, det  går simpelthen ikke, det kan 
godt være, at ligenu,  så kan I ikke lave det. Men kunne I ikke godt, meget meget få alle de der lokale chefer op på 
beatet, så de bliver glade, når ["..."? #00:35:37-0# ] interesserede [JS griner], når at vores institutioner kommer og stolte 
viser deres resultater, og forretningsplaner og alt det der, og så blev der arrangerert, meget meget hurtigt, et møde med 
MDI. Det var jeg så ikke med til, for det kunne jeg ikke nå, men jeg synes det var fedt at det var simpelthen lynhurtigt 430 
at så blev alle de der områdechefer kaldt ind og Kate var der og Anders og vores ["projekt/budgetleder" #00:35:58-5# ] 
Kirsten var der og så blev der simpelthen lavet en introduktion, sådan at de så har kunnet møde dem meget mere 
interesseret. Og det der betød også noget, selvfølgelig gør det da det, at kommunen anerkender at de har knoklet med 
det her  fem dimensioner og hvordan de har performet og virker interesserede i tilsynsdialogen ikk'. Det kunne jeg 
simpelthen  ikke have forestillet mig, at det havde kunnet være sådan før. Og så ville(...) Hvis vi havde oplevet (...) 435 
Egentlig synes jeg jo lidt det var en fejl ikk. Men tidligere ville vi måske have pralret ud med "Sikke nogle idioter i 
Københavns Kommune" og Københavns Kommune tror jeg ville have gået fuldkommer ["flyver"? #00:36:33-1# ] og 
have sagt "Jamen de er også bare  åndssvage at de laver sådan nogle ting". Men nu kunne vi samarbejde om at få det 
løst, og jeg tror ikke der er nogen der rigtig har opdaget det. Fordi, ret hurtigt, jamen så blev det bare en del af 
tilsynsdialogen. #00:36:48-4#  440 
 
NLP: Det er et meget konkret godt eksempel. #00:36:53-1#  
 
JS: Ja. Jeps. Så tror jeg vi vil hoppe lidt igen til det som rent faktisk bliver vores- i hvert fald nuværende - tredje 
afdeling. Og det bliver sådan en, hvad skal man kalde det, en reartikulation i teoretisk forstand. Altså hvordan kommer 445 
partnerskabet så til at se ud når vi har været snakke med mange flere. Hvad er det så egentlig at der bliver nødt til at 
ligge i det her, for at man kan fastholde et partnerskab her, hvad skal det kunne rumme. Sådan i hvert fald teoretisk set. 
Og der kunne vi godt tænke os at høre lidt mere om den modstand, der har været mod projektet. Og igen, her cirka 
indenfor dem her, hvis vi kan holde os til det. Altså hvad er det, at projektet har oplevet af modstand, der har 
selvfølgelig været noget, og du sagde kort, eller jeg kan ikke huske om du skrev det, med at Conny havde også haft 450 
noget modstand og fra bestyrelsen, tror jeg vist det var du sagde. Der havde i hvert fald været en del derude. Men kan 
du overordnet sådan mere sige noget om, hvad har det været for dig for en modstand, og hvordan er det kommet til 
udtryk? #00:38:09-6#  
 
CB: For det første så har der været modstand fra alle de andre paraply organisationers side, som synes at det er 455 
fuldkommen åndssvagt at (...) Altså man kan sige, vi starter med at gå ind og anerkende at vi har en udfordring, og så i 
forlængelse af RAmbøll undersøgelsen, som handler om at hvis man vil være selvejende, så bliver man nødt til at 



organisere sig bæredygtigt på lederskab, økonomi, og hvad er den sidste #00:38:34-8#  
 
NLP: faglighed? #00:38:35-5#  460 
 
CB: Og faglighed. Ja. Det mener vi bare, vi kan gøre på andre måder end at fusionere og lave klynger. Vi kan lave 
nogle forpligtigende netværk. Men de skal så også være forpligtende, der skal laves partnerskabs, netværkkontrakt 
indadtil og der skal laves noget nyt opadtil med kommunen. Og der skal køres noget uddannelse og det er obligatorisk, 
man skal bare knalde igennem det som leder og allerhelst så vi jo, at man skrev det ind i en partnerskabsaftale, også 465 
med kommunen, hvor man stiller krav, ligesom de har gjort i Svendborg, både til bestyrelserne og  til lederne. 
Simpelthen  for at få niveauet op, så man egentlig mødes mere i øjenhøjde. Dét og så kvalitetsmålinger, det synes jeg 
faktisk også at vi skal blive enige om at have en eller anden fundament omking. Det gik vores paraplykollega, 
organisation, jo fuldkommen sukkerkold over at vi mente. Og at vi gik efter et projekt på det. Så der var helt klart en 
modstand, og hvor at MDI den anden vej siger, "Jamen hvis vi ikke begynder at møde kommunerne i den 470 
styringsudfordring de har, så kan vi godt pakke sammen". Men det er igen også, den der værdigting,  at vi skal prøve at 
forstå, hvis vi skal møde hinanden i at være fællesskab, så er  vi altså også nødt til at træde ind i anno 2013 og forstå de 
udfordringer der har været i den offentlige sektor og styringsparadokser og alt det der. Og vi er nødt til at arbejde med 
selvledelse på et helt andet plan, og selvrefleksion og sådan noget. Der stod vores paraplykollegaer fuldkommen af, i at 
forstå det. Og det var en modstand for dem, som jo faktisk førte  at vi meldte os ud af DLO, ikke fordi vi ikke kan lide 475 
dem, men fordi vi strategisk, står så forskelligt, -det er vores overordnede paraplyorganisation. Hvis man skal se i 
samarbejde med kommunen, der synes jeg ikke der har været modstand. Hvis der er noget der kan være lidt 
frustrerende, det er selvfølgelig at vi har taget de her skridt, men der er ikke blevet stille nogle krav til de andre 
paraplyer. Altså vi synes, at det var rigtigt at tage de her skridt, for at komme i øjenhøjde, og  for at få selveje til at 
performe, på en mere  ligeværdig måde, men det er jo klart, at vi har  også mistet institutioner på det. Fordi at der var jo 480 
andre paraplyer der sagde "Jamen kom over til os. For her kan vi bare hippie den igennem Vi presses ikke på 
uddannelse. I presses ikke på kvalitetsmålinger." og alt det der. Der gik Svendborg Kommune jo ud og var meget mere 
benhård og sagde at der var tre modeller, Der var MDI-modellen, kvalitetsmåling og så videre, og så kunne man nævne 
andre, men de indebar allesammen nogle ret hårde løft, nogle ret hårde ting, og hvis man ikke ville det, så kunne man 
blive kommunal eller privat. Det gjorde det jo meget lettere at være MDI. #00:41:19-8#  485 
 
[griner] #00:41:21-6#  
 
CB: Så det vil jeg ikke kalde modstand. Det vil jeg mere kalde. #00:41:35-4#  
 490 
NLP: Benspænding? #00:41:35-4#  
 
CB: Ja, benspænding, altså Københavns Kommune kunne i jo heller ikke helt vide, hvor alvorligt vi i virkeligheden 
mente det, så måske har de også tænkt, at de også lige ville se det lidt an. Men hvor jeg stadig tænker, at med så mange 
selvejende der stadig er i Københavns Kommune og med den selvejerstrategi.(...) Og jeg tror, sådan som jeg fornemmer 495 
det lige nu (...) Der er begrænset krudt i den. Det handler mere om pladser  og sådan noget, så jeg tænker at hvis man 
virkelig gerne ville det her, så skulle man stille nogle helt andre krav. Altså, hvis man virkelig ville et mere ligeværdigt 
samarbejede, og få de der synergier, vi har talt om, ud af samarbejde. Så burde man stille krav over hele linjen, til hele 
banden. Men det vælger Københavns Kommune ikke, så nogle gange  er det at undlade at handle jo også en handling, 
som har nogle konsekvenser i et samarbejde. Så det har sådan ligesom gået på to sjove ben med Københavns 500 
Kommune, men det er jo også en stor kommune, og det skal man også forstå, og det forstår vi jo også godt. Så det er jo 
ikke bare sådan, vrede og frustration, men alligevel er det selvfølgelig lidt, når man (...) Når vi sætter så meget på et 
bræt, så (...) Men kommunen har både støttet og ikke støttet, der er sådan en sjov pudsig, [".."? #00:42:46-5# ] -strategi; 
vi støtter og vi støtter alligevel ikke, vi støtter og vi støtter alligevel ikke. Men det kan nok heller ikke være så meget 
(...) Altså jeg ved ikke om det kan  være så meget anderledes. Det er jo noget af det, hvor vi må se, hvordan det udvikler 505 
sig. #00:42:55-5#  
 
NLP: Men når du siger; manglende krav. Så er det manglende krav til... #00:43:03-1#  
 
CB: Til de andre selvejende. Der var jo f.eks.  selvejende institutioner, hvor der var en der sagde "Ja, jeg, leder, har 510 
siddet i denne institution i 30 år, jeg har ingen lederuddannelse. OG nu kommer MDI og siger at jeg skal gå i 
forpligtende netværk, jeg skal lave kontrakt, og jeg skal igennem tre moduler på diplom i ledelse og netværksledelse. 
Det lyder eddermanema hårdt, det gider jeg ikke. Så smutter jeg til  børneringen i stedet for. Jeg gider heller ikke at lave 
kvalitetsmåling. Det synes jeg også lyder anstrengende". Og der havde det selvfølgelig været meget dejligt, hvis 
Københavns Kommune havde sagt. #00:43:30-4#  515 



 
NLP: "Det er bare fremtiden, venner". #00:43:33-4#  
 
CB: Ja, det er fremtiden venner. Hvis I har lyst til at lege med her, så kan I ikke bare sidde og hippie-den i nogle 
netværk. (...) Og det tror jeg også, når nu du  snakker med Henriette, og du spørger, "Hvordan  performer de så i de 520 
ikke-mdi-netværk. Hvor meget struktur  og orden og planer er der?", så vil hun nok sige, "Vi har nok nogle som lidt er 
nogle smertensbørn". [grin] Der  er ikke blevet stillet en dyt krav, de har bare fået lov til at fedte derude af. Det er jo 
enormt hårdt (...) Altså vores,  vi har sagt, "Ingen under 80", jeg snakker også med Henriette om det(...) Jeg sagde til 
Henriette "Henriette, hvad er minimumsstørrelsen på en institution du vil have?". For vi havde nogle med 20-30 børn. 
SÅ sagde hun "Udgangspunktet, det er 80, men 60 kan også gå i visse omstændigheder, men vi skal have dem op og 525 
mindst være 250 i et netværk". Og så sagde jeg "Ok, så er det jo det jeg går ud og siger til mine" (...) Jeg havde da 
nogle, der stod og hylede og skreg hos os, og sagde "intet under 60, men helst 80 og helst større. Kan I ikke bare 
komme igang med at fusionere, ellers så kan I bare skride". Altså sådan lidt ikk.  For det var jo det jeg kunne mærke at 
det var fremtiden. Og jeg ved også godt, at det kan være rigtig svært at være Henriette i sådan noget ikk. Men  jeg vil 
altså stadig synes, at det ville være  fedt, hvis Københavns Kommune, kunne  gå ud og  blive mere tydelig. For på en  530 
lang bane, så holder det jo ikke, at have sådan noget tyndt øl, der ikke rigtig performer, godt nok. Og som kræver (...) 
Det tænker jeg i hvert fald, sådan ville jeg tænke hvis jeg var Henriette. Det holder jo ikke. Altså, med direktøren og 
hans chef. #00:44:53-8#  
 
[grin] #00:44:53-8#  535 
 
CB: Det holder jo ikke at have nogle, som bare ikke performer og som bare ikke er gode nok. Og som man skal bruge 
alt for meget tilsynskrudt på, fordi de ikke er nok oppe i gear.  #00:45:05-0#  
 
JS: Nej, men så. Her kommer det socialdemokratiske og den røde. Vil jeg tro. Udenfor referat kommer det. Den 540 
politiske linje overfor de selevjende spillere her, til at have en ret kraftigt rolle. #00:45:21-5#  
 
CB: Ja, men i Svendborg  er de også  social demokrater,der kunne de godt finde ud af at... [støj] det her på plads. 
#00:45:24-3#  
 545 
JS: Ja, men jeg tror (...) Jeg skal ikke kunne sige det, men der har været en lang lang historie i København om (...) og 
der er en meget stor del der er selvejende, der er en langt større andel i København der er selvejende end andre steder. 
#00:45:38-0#  
 
CB: Jaja, det er jo halvdelen af institutionerne. Og der tænker jeg da også (...) Hvis jeg var Københavns Kommune, så 550 
ville jeg da bruge sådan et projekt som MDI projektet, strategisk til at på et eller andet tidspunkt løsne det. OG det ville 
også gøre det meget lettere for os. Men på et tidspunkt, så må det altså siges, at så mange mistede vi nu heller ikke, og 
vi har faktisk også fået en del. Så når alt kommer til alt, så tror jeg det hele går lige ok op. (...) Men jeg synes stadigvæk 
(...) Fordi på den længere bane, skal vi jo holde et momentum her,  de skal jo op og performe. Så der er et helt klart 
behov for at kommunen bliver lidt  tydligere omkring, jamen, vil den acceptere, at vores institutioner, jeg vil ikke sige 555 
degenerere, men alligevel,  at de  ikke er forpligtet på at være på et vist kompetenceniveau og vedligeholde det og 
udvikle det. Det vil  jeg jo sige, det kan vi ikke have. Hverken hvis det kommunale, eller det selvejende, der må vi gå 
ind og stille krav til at være på et vist niveau. Og det kan man så adresserer, at komme på det niveau, på forskellig 
måde, alt efter om er kommunal eller selvejende. Men at de skal være der, det kunne man godt udfordre noget mere. 
#00:46:40-2#  560 
 
NLP: Der går et krav jo på, selve netværksdannelsen  fra Københavns Kommunes side, at det bliver til en 
netværksdannelse i de selvejende. Men ligesom tager den skridtet videre, og  også stiller krav til uddannelsen også og til 
kvalitetsmålinger. For man skal jo performe på et andet niveau ikke? #00:47:03-1#  
 565 
CB: Jo, der skal jo ikke andet til, end at vi tre sætter os ned på  et papir lige nu. Nu karriekerer jeg det lidt. Men altså 
siger "Nu er vi blevet et netværk i Københavns Kommune", så sætter vi vores (...) Der er jo ikke nogle  
indholdsmæssige krav... lige nu. Man kan slippe i sted i virkeligheden  med meget lidt, på det institutionelle niveau. Det 
at gå ind og kigge på; og hvad er så indholdsdelen i det. Jeg kan jo bare se, hvordan de processer på vores uddannelser 
(...) Det  har jo taget rigtig lang tid og få sat nye roller og identiteter og sådan noget. Det synes jeg også rimeligt nok, 570 
sådan noget skal tage tid. Jeg synes bare det er synd (...) Igen  synes jeg goså det er synd for dem der ikke fik stillet 
kravene fra starten af. Fordi (...) Jeg kan ikke forestille mig andet end dem, hvor der er gået i klynger, der har man også 
nogle processer at bakse rundt med,  for at finde sine nye roller og identiteter. Og det at  der i virkeligheden sejler en hel 



del selvejende rundt,  som slet ikke er kommet rigtigt  i gang med det der. Det synes jeg er ærgerligt.  #00:48:03-7#  
 575 
NLP: Nå ja, fordi at forandring, uanset hvordan du italesætter forandring, så giver forandringen jo et eller momentum, i 
en eller anden tid til  at agere på noget. #00:48:09-7#  
 
CB: Ja, det nye du skal ind i. Og så kan det være du skal ind i at være klynge, og agere i en  klynge. Det kan også være 
du skal ind og være i et forpligtet netværk i MDI. Og det er to forskellige måder du skal performe på, men begge skal 580 
altså kunne performe på et vist niveau. Klyngerne skal måske kunne farve deres institutionerne på en måde, og MDI 
farver deres på en anden måde. Men at tro, at man kan slippe afsted med ikke at gøre en pind. Og ikke efteruddanne sig 
og alt det der. Det synes jeg simpelthen er, det er lidt som at tisse i bukserne og det er egentlig også lidt ikke at udfordre 
et miljø, hvor det virkelig burde blive udfordret. Og jeg kan også godt forstå at hvis man  fra kommunens side har sådan 
haft en armslængde til det, fordi det hurtigt giver. Så ryger vi over i det der gamle paradigme, hvor det hurtigt bliver 585 
skrig og skrål og ballade. Og det kan være enormt anstrengende når man i forvejen er optaget af mange ting. Så det er 
ikke fordi at jeg ikke kan forstå det. MEn jeg tænker bare, at det er uholdbart ikke at gøre det på et eller andet tidspunkt 
at få lavet lidt linje i det her. #00:49:05-3#  
 
JS: Det tror jeg også, uden at vide det,  at det kommer. Der er stille og roligt en process i gang. Der går på rigtig mange 590 
af de her netværkstanker jo, og hvad skal det. Og på samme måde i klyngerne, hvor bærer det hen? Og den vil stille og 
roligt smitte af, tror jeg, på dem der ikke har været i gang med noget. Men det er lidt noget andet. #00:49:35-6#  
 
CB: Jeg tænkte iøvrigt, at det vi var inde på lige i starten. Det der med værdier. Det kunnne være I skulle se, at I skulle 
have vores beretninger. Fordi for de sidste par år (...) Også den vi lige nu, har lavet, vores nye beretning. Det er bare 595 
lige i udkast (...) Den  kunne jeg sende til jer. Det kan også bare være, at I skal have vores sidste nye beretning. Men der 
skriver vi noget om det her værdiblik. #00:49:53-3#  
 
JS: Det ville være rigtig godt. #00:49:54-2#  
 600 
NLP: Det ville vi rigtig gerne have. (...) Faktisk overvejet om vi skulle forspørge dem. For man kan  jo forspørge dem 
indenfor jeres kontor, står der på hjemmesiden. #00:50:03-1#  
 
CB: JAmen, det kan I sagtens få. Men I kan også få, den som lige nu (...) den skal godt nok lige godkendes på 
bestyrelsen. Men jeg kan ikke. Den der værdi del. (...) Også fordi det er noget der er så tit er til genstand på 605 
diskussion(...) Vi har lige haft en arbejdsgruppe, med en masse institutioner,  siddende. Hvor vi diskuterede (...) Det var 
faktisk en fra Københavns Kommune der kom og holdt et oplæg om hvordan de så på sådan et samarbejde. Det var 
vældigt fint. Men, det er altså en meget basal ting at forstå omkring, hvorfor det her er så vigtigt for os at vi ikke bare 
siger: "Vi bliver bare private og vi er bare ligeglade med det der samarbejde". #00:50:33-2#  
 610 
NLP: Vi ender også tit ud i nogle diskussioner, hvor vi prøver at ["..."? #00:50:36-2# ] os på to fronter og sige. Jeg ved 
ikke om vi direkte har valgt at gøre det. Men for og imod ikk. For at prøve at tage de de (...) Selv at være skarp på om vi 
har forstået vores empiri godt nok til at sige: "Jamen hvor er forskellen? Altså, hvad er det for en forskel?" og så (...) 
Det var derfor også det var vigtigt for os, at få dig spurgt og høre dine ord på det. (...) Og derfor ville det også være 
rigtig fint  måske at få beretningen for at være skarpe på #00:51:03-1#  615 
 
CB: Ja, at få den hegnet ind. Ja. (...) En af forskningsassistenterne her, det var som om hun gik og kiggede efter et eller 
andet, sådan missionerende kristent,  og det er jo slet ikke det der er fidusen. Det er jo ikke missionerende. Det der det 
der hedder Diagonalt,  altså socialt orienteret. Og det er selvfølgelig med afsæt i nogle kristne menneskesyn, men det 
kunne ligeså godt i princippet være humanistisk. Men det her kristne, det er ikke  noget problem. Fordi nogle gange kan 620 
det jo flytte ikk. Men det er meget vigtigt at forstå den der basale fællesskabstænkning, vi lige var inde (...) Men jeg 
sender jer lige vores sidste nye beretning. Hvis I vil have flere beretninger (...) Fordi det er jo en tilbagevendende 
retorik, så vil I også kunne se, det er sådan en kommunikation, der stabiliserer sig. (...) Men som  de så prøver at give 
krop derude i institutionerne. Mere så  man ikke prøver at kigge efter gule erantiser, og så er det blå kornblomster det 
drejer sig om. Og så dømmer man: "Nej der er ikke nogle værdier der". #00:51:57-2#  625 
 
JS: Ja. Det ville være rigtig godt. Ja, men jeg tror sådan, at vi er kommet igennem her. Med de ting. Har du noget, sådan 
lige umiddelbart? #00:52:12-7#  
 
CB: Jeg tænkte i øvrigt, da du sagde(...) Da du spurgte "Jamen, hvor har I et eksempel, hvor I arbejder anderledes 630 
sammen?" Jeg vil sige, det er netop det med kvalitetsmålingerne. Jeg kunne også nævne et andet  eksempel, og det var 



da vi skulle sætte netværkene. For Henriette vidste jo godt, hvordan vi sendte alle på vores (...) Vi skulle jo selv skabe 
dem, der hvor det gave mening for dem. Det var meget en bottom-up meningsskabelse, at vi sad i, modsat klyngerne, 
hvor de fik at vide; "her top-down, I skal nu  gifte jer med hinanden" Sådan nogle tvangsægteskaberhar der ikke været. 
De har selv skulle finde hinanden. Og det skulle de gøre på uddanelse. Så vi hældte simpelthen 120 ledere og sous-635 
chefer afsted på kursus sammen, og så skulle de finde ud af at finde hinanden. Og der var Henriette bare enormt sød til 
at hjælpe med, at når de så havde fundet hinanden, jamen så var det dem der  fik lov til at være i netværk sammen. Også 
selvom vi havde nogle  der skulle krydse kommunegrænser, eller hvad hedder det,  distriktsgrænser. Men fordi de 
måske, rundede de samme kirker og sådan noget, jamen så fik de lov til at være sammen. Det er bare for at sige, jeg tror 
heller ikke at vi kunne have haft det samarbejde, hvor at hun var så hjælpsom og støttende i at de fik lov til at skabe det 640 
der selv. Hvis ikke vi havde haft det her partnerskab. #00:53:33-6#  
 
JS: Ja. Ok. Jeg tror, vi skal have fat i Anders der også. For at få nogle af de historier som ligger lidt på den anden side,  
også for lidt at se på "Jamen hvor er det så helt præcist det bliver rigtig svært at føre partnerskabs, eller hvad skal man  
sige, den gamle tankegang ind i partnerskabet.. hvad er det for noget der støder sammen. Som måsdke kalder  på nogle 645 
styringsteknologier, der vil være svære at indføre i partnerskabstankerne." #00:54:02-9#  
 
CB: Ja, eller hvis man skal noget andet, man skal tænke det anderledes. Ja. Men. Jeg kan jo sende jer Anders' 
kontaktoplysninger, så kan jeg lige skrive til ham også, at I snakker med ham, og Ulla har jo sagt ja... #00:54:15-6#  
 650 
[NLP og JS snakker i munden på hinanden] 
 
NLP.. : vi er meget imponerende over den dejlige venlighed. På alle niveauer. #00:54:22-9#  
 
JS: Jeg tror også vi har snakket meget om, det var også vist Kirsten og der stod enten  Ulla eller. #00:54:30-2#  655 
 
CB: Ja, Ulla eller Kirsten, de er gode begge to. Og I kan også jo spørge og I kunne snakke med dem sammen. Det 
kunne også være godt, for de er jo lidt forskellige i deres måde at tænke tingene på. #00:54:39-6#  
 
JS: Ja. Der er masser at tage os til. Det er rigtig fedt. Så. Ja. Men. Ja. #00:54:43-3#  660 
 
NLP: Jeg sad og tænkte om. Det kan vi selvfølgelig. Hele den her modstandssnak.  #00:54:53-2#  
 
JS: Jamen jeg synes. Jeg er der. #00:54:56-7#  
 665 
CB: Nå, var det det der med de visionære og deres modstand. Det kan jeg godt lige sige lidt om, fordi at det var  jo ikke 
så lyserødt til at starte med. Og de kom jo slet ikke med på det første diplomlederhold. De kom med med provisen, som 
vi kalder det. Sammen med Svendborg og ÅRhus, for de skulle kører det senere. Forskudt. Og det var jo helt 
mærkværdigt pudsigt, fordi Valby forstår sig selv, normalt, som den innovative byddel i København. [NLP og CB 
smågriner] Og hvis der er nogen der har lavet ["sig"? #00:55:21-8# ] i skoen, så er det dem. Og det gør Kate jo også, så 670 
lige pludselig, så var de bare bagest i klassen, for de kunne simpelthen ikke blive enige om, hvad de ville derude i 
Valby. Og det var noget værre værre rod. Der var virkelig meget modstand derude. Og det synes jeg I skal bore i, hos 
Connie. Og de ville ikke på uddannelse. Og hun ville i hvert fald slet ikke. Hun er også en meget bestemt dame. Og så 
pludselig, så ændrede det sig fuldkommen for dem. OG så blev der lavet et virkelig sjovt hold og godt hold og alt det 
der. #00:55:52-3#  675 
 
NLP: Men det var fordi de måske til at begynde med havde svært ved at danne netværk eller? #00:55:54-9#  
 
CB: De havde svært ved at finde hinanden. Der er meget. De der Valby daginstitutioner, også i de der bydelsforsøg, så 
er de sådan meget: "Vi er fantastiske, sammen. " og de vil alting sammen, og her var der lige pludselig noget de bare 680 
ikke kunne blive enige om, sammen. Og det var meget konfliktfyldt. Det var det virkelig. Og vi var en mulighed. Og 
der kom så problemer med paraplyorganisationerne i fuldt flor. Fordi der  var jo paraplyorganisationer  der advarede 
imod MDI's måde at tænke det på. Vi åbnede jo op for at dem der ikke var MDI, også hvis det giver mening,  godt 
kunne være med i MDI netværkene. Men det var noget forfærdeligt noget. Og især det der med så skulle man uddanne 
sig, så skulle man kvalitetsmåle,  og så skulle man dit, dut og dat. Den fik jo fuld skrue derude. Så det tænker jeg da, det 685 
kunne da egentlig være meget spændende at få det lidt i spil. #00:56:45-8#  
 
JS: Hvis vi lige må bruge to minutter mere. Fordi. Er det så. Kan du sætte nogle flere ord på, den her modstand mod, 
netop kvalitetsmåling. Hvad er det, der er modstand. HVad er det der er hovedargumentet mod det. Er det at, slår det 



værdierne ihjel. Er det et eller andet andet. Hvad gør vi ved sådan nogle ting. #00:57:04-1#  690 
 
CB: Nu skal jeg jo prøve  at forstå, hvorfor de andre tænker som de gør. HVad  jeg jo aldrig helt har forstået. For jeg 
synes  jo ikke, at det er der kampen står. #00:57:11-3#  
 
JS: Men du har hørt deres argumenter. #00:57:12-2#  695 
 
CB: Deres argumenter er, at selvejefrihed handler om,  at man kan trække selvejekortet og sige nej tak til uddannelse, 
man kan trække selvejekortet og sige nej tak til at lave forpligtende netværk, hvor man bliver forpligtet på at performe 
overfor hinanden. Man kan trække selvejekortet og sige nej tak til kvalitetsmålinger, eller det at blive udfordret på 
hvordan man performer på kvalitet. Fordi det er alt sammen sådan noget ydre dokumentation. Og styring. Så. Det er 700 
også derfor, at sådan noget som lukketider, det har jeg heller aldrig forstået. Åbningstider til sommer, gøre det til sådan 
en  kardinaldiskussion for selvejende institutioner. For mig, der står kampen  slet ikke der, den står på. Vi har nogle 
grundlæggende værdier. Dem vil vi gerne have lov til at udfolde. Vi vil gerne have lov til at udfolde dem i samarbejde 
med et civilsamfund. Umiddelbart på en lidt anden måde end kommunalen ville gøre. Gør det. OG tænker det. Og vi vil 
have mere civilsamfund end en kommunal institution har det. Men samtidig er det en meget stor værdi, at vi kan gøre 705 
det i et fællesskab med en kommune.  Det er der kampen står. Kan vi det, kan vi ikke det. Men med respekt for det 
værdigrundlag vi er rundet af. Og så  er åbningstider og det der fuldkommen ligegyldigt. Men også i en respekt for, at vi 
lever i en tid, hvor der er krav til professionalisme, på faglighed og økonomi, og bestyrelser skal også kunne nogle ting 
og sådan noget. Det må man så finde ud af at performe på, og ikke trække sit selvejer kort. Men det er .. #00:58:48-2#  
 710 
NLP: Så faktisk. Det jeg hører dig sige, så bliver selvejeargumentet måske den her diskussion bliver mere  et spørgsmål 
om at insistere på at "jeg kan sige nej, fordi jeg er selveje". Mere end en insisteren på, hvad det er jeg gerne vil 
bibeholde af værdier som selveje. #00:59:09-9#  
 
CB: Ja, altså, jeg kan sige nej til en masse ting. Og det er nok det. Og i stedet for, hvad er for værdier som er helt basale 715 
for mig, og som jeg kæmper for, at kunne bevare.  #00:59:19-3#  
 
NLP: Det bliver næsten en værdi i sig selv at kunne sige fra. [griner] #00:59:20-5#  
 
CB: Ja, og hvor man kan sige, hvor fører det lige hen. Hvor jeg vil sige, jamen, hvis jeg siger nej til uddannelse, hvis jeg 720 
siger nej  til bæredygtighed og sådan noget, hvor god kan jeg så blive til at give krop til mine værdier. Altså alt må 
underordnes at det som jeg gerne vil bidrage med, med noget særligt, kan performe godt. Derfor er jeg faktisk nødt til 
som selvejende, at få en ordentlig uddannelse, jeg er nødt til at have nogle ordentlige bestyrelser. Jeg er nødt til at kunne 
synliggøre at jeg er god på nogle dimensioner og sådan, for det tiltrækker også. Der er også akvisition af personale, 
forældre og børn  og alt muligt i det. Så jeg vil jo sige, i mit, i MDI's perspektiv. Jamen der er det at vi er med til at lave 725 
sådan et projekt, med til at understøtte at den der kerne, den der værdikerne vi gerne vil være gode på, at vi kan blive 
gode på. Der er jo ikke noget af det her, som kun gøres for kommunens skyld. Det gøres jo også for at empower 
institutionen til at kunne agere professionelt omkring det den tænker den er til for. Og i sidste instans, for forældre og 
børn og alt det der. Det handler jo om, hvad tror vi, den her institution skal have af kompetencer  for at den kan 
performe, understøtte at børn har en ret i sig selv. At forældrene kan være fællesskab og rollemodeller omkring at tage 730 
et aktivt medansvar for deres børns hverdag. Og de der helt basale ting. Det er dybest set jo det, der er styrende for at 
hele cirkus forestillingen bliver iscenesat. Og så  håber vi så, at vi kan finde Kommunerne i, at det godt kunne være en 
fælles vision og at det var en god ide. Men det må jo være det, som dikterer, hvad er det for nogle styringsinstrumenter 
vi sætter i spil. #01:00:55-8#  
 735 
JS: Tak.  #01:00:56-9#  
 
[grin] #01:00:59-6#  
 
CB: Det gælder simpelthen om at stoppe snart, for ellers så skal I bare. Jamen, man sidder nogle gange og tænker "Hold 740 
op mand, han snakker, og jeg bliver nødt til at skrive det hele ned.". #01:01:12-2#  
 
JS: Nej det. Det er meget godt, det er rigtig godt.  #01:01:14-7#  
 
NLP: skulle ud og transskribere det første. Hvor vi bliver så begejstret nogle gange, Jesper og jeg, over nogle  af de ting 745 
du siger. "Lad os spole tilbage igen. Hvad fanden er det vi siger". #01:01:29-0#  
 



JS: Ja, det er næsten det bedste, når man skal transskribere.  #01:01:30-8#  
 
CB: Ja, man bliver klog af at transskribere. #01:01:33-9#  750 
 
NLP: Helt vildt. Helt vildt. #01:01:28-4#  
 
JS: Der er ikke nogen bedre måde at få det under huden på, end at skrive det igennem. #01:01:39-7#  
 755 
CB: Nej, men det er der ikke. Det tager bare forbandet lang tid. Jeg brugte hele efterårsferien på at sidde og skrive alle 
de der interviews fra Svendborg ned. Det var eddermanema hårdt. Men det var også godt. #01:01:47-2#  
 
NLP: Man kommer tættere på det. #01:01:42-8#  
 760 
JS: Ja, det gør man. Nå. Nu har vi taget din tid og vi takker rigtig mange gange. #01:01:54-0#  
 
CB: Og jeg sender den der beretning. Til jer 



 



BILAG	  5	  	  
Interview	  med	  Henriette	  Nielsen,	  Kontorchef	  i	  Københavns	  Kommunes	  Kapacitetsstyring	  	  
Dato:	  Onsdag	  den	  20.	  februar	  2013	  
Sted:	  Gyldenløvesgade	  15,	  1.	  sal.,	  1504	  København	  V	  	  
Deltagere:	  Henriette	  Nielsen	  (HN),	  Jesper	  Schmidt	  (JS)	  og	  Nina	  Lindegård	  Pedersen	  (NLP)	  	  
 
[optagelsen starter] 
JS: ... Vi tillader os at tage to, hvis nu der er en der går i stykker. #00:00:11-6#  
 
[grin] #00:00:11-6#  
 5 
NLP: Og nej, det er sket. #00:00:13-2#  
 
JS: Det skete så sent som igår.  #00:00:17-5#  
[mere grin] 
 10 
HBN: Det giver jo bare mere råderum bagefter. #00:00:21-0#  
 
NLP: Heldigvis minder de jo om hinanden, kan man sige. At de ikke er to selvstændige.  #00:00:25-7#  
 
HBN: Jamen, nu spiser jeg en chokolade, og hvis du så vil præsenterer dig. #00:00:29-9#  15 
 
NLP: Det tænker jeg er en rigtig god ide. For jeg tænkte lige indledningsvis, at jeg ville fortælle dig, hvordan vi havde 
tænkt os at strukturere interviewet, og det peger egentlig meget godt op imod, hvordan vi har tænkt os at strukturere 
vores opgave. Og jeg ved ikke hvor meget Jesper har fortalt dig om det, men vi kigger jo på det her partnerskabsprojekt 
og sådan i opgavesammenhæng - der starter vi indledningsvis med - der har vi delt opgaven op i 3 analyse dele. Hvor vi 20 
indledningsvis kigger på, hvordan begrebet partnerskab blev tilskrevet mening, eller hvordan det blev konstrueret. Og 
det er primært set fra det materiale vi har fra menighedens daginstitutionsside, så der er deres konstruktion af 
partnerskabet. Og de, hvad kan man sige, de elementer og argumenter de føjer til begrebet, og relationen mellem dem. 
Hvad er det for en mening der kommer ud af det. For derefter at vi så i anden analysedel kan bevæge os over i at 
efterspore det her partnerskab i praksis. Og det er der, at interviewet her, og Københavns kommune bliver relevant, bl.a. 25 
fordi vi gerne vil ud at se om det så er nogle af de samme elementer der går igen. Trækker man på nogle af de 
meningstilskrivninger vi har identificeret, eller hvordan udspiller det sig overhovedet praksis. Og slutteligt i en tredje 
analysedel der vil vi så kigge på om, den praksis, som vi har fundet frem til i anden analysedel, om det så har en 
betydning for hvordan begrebet, om begrebet skifter mening, hvad er det for nogle magtkampe, eller praksisformer det 
skal kunne rumme. Og det er med til at reartikulere begrebet og sætte rammerne op på ny. Og da vi primært ligesom har 30 
brugt materiale fra ("MDI"? #00:02:09-8#)'s side, til den første del, til den her konstruktionsopgave, så er meningen 
med interviewet her, at vi egentlig gerne vil høre dig fortælle om de to andre dele, sådan mere på hvordan du ser 
parternskabet udspille sig i praksis, og måske en snak om hvilken modstand du har erfaring med at projektet er løbet på, 
hvorfra. #00:02:34-5#  
 35 
HBN: Kan I ikke (...) Prøv lige en gang (...) Altså hvad mener I med menighedernes partnerskab, det er jo bare at der er 
partnerskab på mange niveauer. Der er partnerskabet mellem civilsamfundet og det offentlige system, der er 
partnerskabet mellem paraply organisationen/organisationerne og kommunen, så er der partnerskabet mellem 
praksisnære enheder, som insitutionerne og hvordan man konstituere det. Og det er jo tre partnerskaber, som 
menighederne allesammen på forskellige niveauer går rigtig meget op i. #00:03:09-4#  40 
 
NLP: Ja, og det var også det vi erfarede første gang vi stiftede bekendtskab med projektet og skulle, troede vi, kunne 
pege på et partnerskab et sted, og måtte vi så erfare, at partnerskabstanken var på spil mange steder. Så vi har lagt en 
afgrænsning, eller valgt en afgrænsning, der hedder at vi kigger på 3 aktører, hvis man kan sige det på den måde, et 
partnerskab der udspiller sig mellem Københavns Kommune og Menighedernes Daginstituion, et partnerskab mellem 45 
("menighedens"? #00:03:38-7#) daginstitution og netværket, hvor vi ligesom har valgt et netværk, og det er et 
københavnsk netværk, der hedder De Tre Visionærer, og så et tredje partnerskab mellem Københavns Kommune og det 
samme netværk. Altså den vej rundt også, det er ligesom en (..) #00:03:58-0#  
 
HBN: Så det er også paraplyen, og så er det paraplyen og en af deres netværk, og så er det netværket og (...) #00:04:09-50 
7#  



 
[det lyder som om der er nogen der tegner] #00:04:13-0#  
 
NLP: (...) jeg ved ikke om det giver nogen mening. Det er De Tre Visionærer som et enkelt enestående netværk, 55 
Menighedernes Dagsinstitution som paraply organisation og Københavns Kommunne. Så det er egentlig de tre 
relationer. #00:04:26-2#  
 
HBN: Det skal I nok gøre rigtig meget ud af at beskrive i opgaven. At det er det her.Altså, at det netop er de her tre 
partnerskaber I har, fordi. Altså netop når man snakker med Menighederne og deres ideer om meningsdannelsen i 60 
virkeligheden, så har de jo i virkeligheden meget den her cirkel uden om det hele hvor de så hele tiden i virkeligheden 
snakker civilsamfundet. (...) Som det der skal konstituere at det er legitimt at lege sammen i alle de her 
former.Derudover så ved vi også embedsset at de har en rigtig rigtig stærk ekstra part heroppe, som hedder, ska vi sige 
regeringen, Folketinget, for det er mere eller mindre dem, som finansierer det som menighederne har som projekt i det 
her. Så i virkeligheden vil jeg næsten hellere kalde det her relationer.  #00:05:23-6#  65 
 
NLP: (...) Ja, og det (... NLP og HBN snakker samtidig...) hvor vi kigger på projektet som et partnerskabsprojekt, så 
måske netop definere dem her som samarbejdsrelationer, det er mere præcist. #00:05:38-4#  
 
HBN: (...) altså hvad har tanken om partnerskab betydet for dannelsen af relationer og funktionen af relationer. 70 
#00:05:45-4#  
 
NLP: Ja, og det er meget  nøjagtigt det vi gerne vil, med anddel, og ligesom se på (...) og jeg tænkte på ligesom at se på, 
for vi har så småt taget hul på det, det her med om det har gjort en forskel, at projektet, partnerskabsprojektet, og 
partnerskabstanken, er blevet introduceret i jeres samarbejdsrelationer. Om praksis er blevet ændret. Om der er nogle 75 
ting der er blevet gjort mulige. Som er mulige i dag, måske i partnerskabsstanken, i f.t. tidligere #00:06:20-6#  
 
HBN: Hvis jeg skal svare på det, vil jeg i virkeligheden svare en lille smule kynisk, og så vil jeg sige at man kan i 
virkeligheden sige, at før i tiden - i gamle dage- der var der en paraplyorganisation som er en smadderdygtig 
velfungerende organisation, som havde nogle rigtig gode tanker om, hvor de gerne ville hen. Så var der samtidig, og 80 
helt paralelt dermed, en kommune, som ligesom en masse andre kommuner skulle effektivisere, skulle tænke nyt, skulle 
tænke stort. Det kommunen så gjorde var, at sige, at vi laver en institutionsstruktur. Og de var sådan se first-movers på 
det. Og det var i dei forhold til alle de paraplyer, der er en syv-otte stykker på spil, bare her i København, og det der så 
skete efterfølgende. Det var, at da menighederne som paraply, var faktisk rigtige gode og rigtig hurtige til at sige - Hey. 
Vi kan vælge to strategier her. Vi kan vælge at sætte os på bagbenene og sige vi laver en konkurrerende model til 85 
kommunens, der hedder et partnerskab baseret på civilsamfund og selveje som værdi i sig selv. Alternativt kan vi vælge 
at sige, at vi leger med, vi går ind i kommunens projekt, der hedder en institutionsstruktur, vi sørger for at tilpasse vores 
partnerskabsprojekt, så det kan tilgodese Kommunens behov og samtidig sørger vi for, at have en så tæt kontakt til 
kommunen så vi får dem til at skrive så meget af vores behov ind i deres projekt, som muligt- og derfor er det svært for 
mig at sige, i sig selv, har menighedernes partnerskab ændret vores relation, for det har den ikke. Vores relation med 90 
paraplyerne er ændret ved, at vi har lavet en ny institutionsstruktur, og vores relation til paraplyerne er herefter farvet af, 
hvor meget har paraplyerne formået i virkeligheden at italsætte deres projekter som noget der spillede godt sammen 
med vores, versus var i konkurrence med vores. Og der må man jo klart sige, at i praksis har det jo været en rigtig stor 
succes for menighederne vil jeg sige, at de var meget hurtige til at være i den tætte kontakt med os, til at fortælle os, 
hvad det var for nogle ideer de havde, til at fortælle os hvor de havde brug for vores støtte til at omforme dem, og 95 
modsat til at lytte til os, hvad det var for nogle ting vi gerne ville have, at de sagde. Så på den måde (...) Altså, så er det 
ikke partnerskabet der har ændret relationen. Men partnerskabet har været en god praktisk fortælling om, altså hvad er 
det for en relation vi skal have i kommunen fremover. Som et eksempel, så har vi i Københavns Kommune i mange år, 
eller flere år, talt om at have en styringsmodel, hvor vi har nogle parametre der bl.a. handler om forældre tilfredshed, 
der handler om budget overholdelse, om personaletilfredshed, efteruddannelse osv. Det er vores styringsmodel. Noget 100 
af det første vi gjorde, det var at snakke med menighederne om deres partnerskabsmodel, deres behov for, i 
virkeligheden at Benchmarke, som de kaldte det på det tidspunkt, og de havde også et værdi barometer. Det var, at vi 
sagde til dem, at hvor er det dog en god ide, hvis I formulerer jeres temaer, som minder rigtig meget om vores, indenfor 
4 overordnede temaer, fordi så - tjulahop - så er de faktisk magen til Københavns Kommunes styringsmodel. Og så 
bliver det meget nemmere for os at arbejde sammen bagefter. Og det var noget af det, hvor de var superdygtige og gode 105 
til at tilpasse deres model til det, de vidste vi kunne være med til at gennemføre i vores virkelighed. Modsat kan man så 
sige, at menighederne kom så også og sagde til os: Nu snakker I om en eller anden ny struktur, der hedder Klynger eller 
Områdeenheder, eller Nye Samarbejdsformer. Kan vi ikke aftale at I kalder en af de der nye former for et Netværk, 
fordi så har vi nemlig en skidegod model som vi forøvrigt er i gang med allerede i Århus, og hvis den kunne blive 



passet ind i jeres koncept også, så har vi meget meget bedre råderum for at trække vores folk med. Og det gjorde så 110 
faktisk, at I nogle af de aller første indstillinger fra vores hånd, sagde vi klart at vi havde en netværksmodel. Vi tog så 
faktisk også en anden model, fra den anden rigtig store spiller af paraplyerne, De Frie Børnehaver, som har arbejdet 
med nogle af de andre kommuner, med det de kalder en partnerskabsmodel, en økonomisk partnerskabsmodel. Og det 
begreb tog vi også ind, for i virkeligheden at hjælpe dem, med at trække deres institutioner ind. Og så tog vi så vores 
eget, vores egen model, som er klynge modellen, og fik vores politikere til at vedtage, allerede inden vi startede, at der 115 
var de her tre mulige organisationsformer. Og vi lavede sådan nogle beskrivelser af, hvad skulle de leve op til af det 
samme, og hvor kunne de adskille sig. Og jeg vil faktisk sige det sådan, at der kom nogle af de betydende aktører på 
området, med hver deres model, og med hver deres villighed til at få den tilpasset, så at det kunne spille sammen. Og 
det fik vi så testet: hvor langt kan vi gå sammen, og hvor bliver vi nødt til hver især at sætte foden i. Og der har vi så 
opdaget, og det er rigtig positivt, at vi er kommet rigtig langt. Altså vi er kommet rigtig lang af harmonievejen. Til 120 
gengæld så vil jeg sige, at nogle af de ting, som stadigvæk er mega meget kongstanken i italesættelsen af den 
menighedsmodel, og det partnerskab som de snakker om, som f.eks. at det skal gro fra samfundet, og der skal være den 
her form for konsensus, og der skal være den her legitimitet i forhold til at vi gør noget for det offentlige-agtigt. Den har 
vi jo fundet plads til, men vi har også klart sagt, Jamen, det er ikke det der tæller for os. Altså det er sådan set ikke, vil 
jeg helt kynisk sige, ikke noget der har nogen som helst betydning i dag for os, i f.t. om vi arbejder med en kommunal 125 
eller en selvejende institution. Og derfor vil jeg sige (...), det er den del af historien, som menighederne muligvis har 
brug for i.f.t. deres aktører, ude i verden, ("at fortælle tæller rigtig meget"? #00:12:55-0# ). Og det kan jeg så for øvrigt 
høre, at de er ved at få nogle af de andre paraplyer med på også, altså det med civilsamfundsfortællingen. Er rigtig 
vigtig. Vi kender den jo også, den med mægtiggørelse og myndiggørelse osv, fra forskning igenmmen de sidte år, at det 
er rigtig rigtig vigtigt det med offentligheden. Og det kan vi sagtens leve med i fortællingen om de institutioner vi har 130 
aftale med, men det er ikke det der er vigtigt for os. Det er ikke den del af historien der er vigtigt for os, den del af 
historien der er vigtig for os, det er: Vi har nogle institutioner, der har accepteret at de skal give et tilbud på lige fod 
med alle de andre institutioner vi har, de har accepteret at de skal blive større, enten ved at lægge sig sammen, eller ved 
at gå i netværk der er bindende og forpligtende. De har accepteret, at de er en del af det, vi kalder "lovgivningsmæssigt 
vores forsyningsforpligtigelse"?  #00:13:43-0# ) dvs de skal tilbyde den type pladser, som vores politikere vil have. Og 135 
de har accepteret at jo mere de selv definerer mål for benchmarking og effektivitetsmål, des lettere er det at lege med 
os, og bevise sit værd i f.t. os. Så hvis man i virkelighed tegner. Man kan tegne en ny cirkel her. #00:14:07-3#  
 
[Det lyder som om der er klik med en kuglepen, og at HBN går i gang med at tegne] #00:14:04-3#  
 140 
HBN: (...) og så kan man i virkeligheden sige, at her er der det store menighedsprojekt, med civilsamfund og selveje og 
alle de her ting med involvering af det enkelte menneske. Og så kan man sige, at her er det kommunale projekt, som 
handler om at have veldrevne kvalitetsbårne effektive enheder, der giver forældrene den service, som forældrene har 
brug for. Der giver politikerne den indgangsvinkel til samfundsmæssig opdragelse af børnene, som de har brug for. Og 
heldigvis er der en rigtig rigtig stor delmængde, som gør at vi sammen kan drive dagsinstitutioner. Og der er det jo 145 
rigtig godt, at den her delmængde kan trives mellem vores mål og partnerskabsmålet. #00:14:53-4#  
 
NLP: Men uafhængigt af (...) for det jeg hører dig sige er ligesom at, det jo ikke er partnerskabet der har ændret praksis 
hos jer, og det er ikke partnerskabet der, eller, en strukturændring der udspringer af noget andet, partnerskabet feks., det 
er det jo ikke. Men du siger, det kan være en god fortælling at bruge. Har I, Københavns Kommune, brugt fortællingen? 150 
Menighedernes dagsinstitutions projekt så, deres fortælling? #00:15:23-6#  
 
HBN:Nej, det har vi ikke. På noget tidspunkt. Men vi har brugt deres succeshistorie, altså vi har brugt det, at hvis man 
som paraply har en fortælling, og hvis man som paraply, kan sikre at den fortælling har et positivt stort kvalitativt 
overlap, med dem som man har indgået en driftsaftale, eller en kontrakt med. Jamen så er den god støtte af 155 
institutionerne. Så vi har helt sikkert været med til at anerkende at der har været nogle store synergi effekter i at de 
havde en fortælling og de var med til at legitimere overfor institutionerne, at det f.eks. var en god ide, også at følge 
vores fortælling om at blive større, og mere effektiv. I forhold til den der med fortælling om, at det her er godt fordi der 
er et civilsamfund, det her er godt fordi der er den der selveje identitet, så er det ikke en del af fortællingen, som jeg kan 
bruge til noget som helst. Og det er heller ikke en del af fortællingen, som gør at vi har ændret struktur (...). #00:16:25-160 
4#  
 
NLP: Jeg skulle lige til at sige at deres projekt, der beskriver du at der er en stor overlappende delmængde, som så i et 
eller andet omfang er et miks af mødet mellem jeres projekt og deres projekt. Som udløb på det, er det så blevet nogle 
andre ting man kan tale om, eller er det stadig de indholdsmæssigt samme ting man diskuterer i denne mængde. Man 165 
kan sige, er det den samme samarbejdsrelation I har med menighedens daginstitution, som før de ligesom koblede sig 
på jeres projekt.  #00:17:00-8#  



 
HBN : Ja. Men jeg beklager, det er det samme. #00:17:05-4#  
 170 
NLP ["griner"]: nej nej nej, det er fint. Det er jo meget interessant. #00:17:02-4#  
 
HBN: Men det er det. Men jeg kan sagtens alligevel pege på at den kvalitative forskel er, ja, vi har den samme 
samarbejdsrelation, ja, vi snakker om de samme udfordringer. For vores udfordringer er ikke, om man har en god base i 
sit nærsamfund. Vores problem er: leverer man kvalitativt gode nok pladser. Leverer man dem på det tidspunkt, hvor vi 175 
vil have dem. Og har man organiseret sig økonomisk og pædagogisk på den måde vi gerne vil have det. Det er det vi 
altid har snakket med menighederne om, det er det vi fortsat snakker med dem om. Men der er to ting man kan sige, der 
har været positive udløbere af, at de har været så modne og så fremme i skoene og har haft så stærkt et projekt. Og den 
ene ting er, at de jo har bevist, klart, at de jo er en relevant og stærk samarbejdspart for os. De har vist netop, "Ok, vi går 
konstruktivt ind i det her, vi støtter kommunen, så støtter kommunen os". Det har da også være et godt signal for os at 180 
sende; "Hey, vi er ikke uvenner med alle." #00:18:02-8#  
 
[NLP griner] #00:18:02-8#  
 
HBN: (...) der er nogen der godt kan lide os, og kan se, hvad vi siger. Det er den ene ting. Den anden ting er, at det da 185 
også har skabt en åbenhed, med at når jeg f.eks. siger til menighederne idag, jeg har altid sagt det, men det at de går ind 
i et projekt gør, at de bedre forstår det. Når jeg siger til dem i dag: "I bliver nødt til at gå tilbage og uddanne jeres 
forælderbestyrelser, jeres institutionsbestyrelser, fordi det er dem der er arbejdsgivere, I vil have  jeg tager dem 
alvorligt, I vil have jeg forhandler med dem, som jeg forhandler med alle andre arbejdsgivere, så  kan det ikke nytte 
noget at I sender mig en (...)  #00:18:37-1#  190 
 
NLP: (...) en der ikke har viden om det(...). #00:18:37-1#  
 
HBN:(...) en flok mennesker, som er dem der er kommet sidst ud af døren ved sidste forældremøde, og derfor kom de 
med ud af forældrebestyrelsen. Dét er jo en fordel. Det er en åben dialog vi har nu. Og ja, hvis de vil alle de ting der, 195 
med deres projekt, og jeg vil have nogle fornuftige samarbejdspartnere, så er det nu en fælles plan for os at sikre at dem 
der sådan set skal bære det der samarbejde i hverdagen, at de er uddannet til det. #00:19:01-6#  
 
NLP: (...) Ja, men er den lydhørhed, hos menigheden, er den blevet større, kva det her projekt. Altså fordi de har koblet 
sig på, og set fornuften i nogle af de strukturer...gjort det nemmere, ligesom at skulle have det ned igennem jeres 200 
strukturændringer. Er den dialog blevet(...) Tager de nemmere fra eller [griner]? #00:19:22-1#  
 
HBN: Ja, det vil jeg sige. Ja, de har da helt sikkert, de har da fået professionaliseret deres organisation. De har da fået 
lavet en legitimitet og en historie om hvorfor gør vi, hvad vi gør, som har gjort det nemmere. Det betyder jo ikke at der 
ikke stadig kan være udfordringer eller frustrationer #00:19:39-0#  205 
 
NLP [samtidig]: (...)nej nej nej, bestemt (...). #00:19:46-0#  
 
HBN: (...) det er der jo altid. Og jeg vil også sige en anden ting. Og det  tror jeg også i virkeligheden er så vigtig en 
pointe, så den nærmest kan være en lille smule del af en konklusion. Og det er at et fint forkromet projekt er rigtig rigtig 210 
mange ting, men i denne her verden, der er den person der bærer det også rigtig rigtig vigtig. Og derfor er 
menighedernes projekt, i meget meget høj grad, en personbåret konstruktion. Og Charlotte Biil er en hamrende dygtig 
pige, med en hel masse drive. Men jeg vil også sige, at det  i højere grad er hende der repræsenterer projektet end det er 
organisationen.  #00:20:22-8#  
 215 
NLP: (...) Ja(...) #00:20:22-8#  
 
HBN: Og det er jo noget som (...) Altså giv hende 10 år til, så sidder de allesammen for hendes fødder og siger [?? - 
NLP griner, jeg kan ikke tyde hvad HBN siger #00:20:28-4# ] (...) Men lige nu er det jo bare dejligt at have en 
samarbejdspart, der forstår, at vi har det bedre sammen, end hver for sig. #00:20:38-8#  220 
 
NLP: Kan du komme med nogle (...) Altså nu siger du at, den velvillighed der ligesom også er hos menighedernes 
daginstitutioner til at følge nogle af jeres ideer, gør også at I måske er mere villige til også at hjælpe dem. Eller altså 
"hjælpe dem" lyder også så (...). Men altså, har I nogle eksempler? #00:20:56-2#  
 225 



HBN: Jamen, det er der helt klart. Altså de har jo været meget fornuftigere, menighederne, med at sige at mange få små 
institutioner klarer sig ikke særlig længe i denne her onde verden, vi prøver derfor at give dem, som ["egentlig er"? 
"Menighederne mener"?  #00:21:12-5# ] en god legitim grund til at lægge sig sammen. Det er sådan set, ganske 
økonomisk effektiv rationel tankegang hos menighederne. For jo flere store institutioner, i stedet for små institutitoner, 
de har, des bedre. Det er simpelthen også bedre, driftsmæssigt, for dem. Man kan også sige. Der er også en historie om 230 
at menighederne vil i virkeligheden rigtig gerne have, at mange af deres små kirkebårne instituttioner måske følger en 
smule mere med tiden, løsriver sig en lillesmule fra sognebåndet, hvis man kan sige det, og går ind i en mere 
proffessionelt drevet forretningstankegang. Det er nogle af de vigtige ting fra menighederne også, hvis de skal drive en 
moderne butik, der netop afspejler hele samfundet. Det vi jo så kan gøre er, det er jo netop, at vi kan jo sagtens være 
med til at motivere bestyrelserne til i virkelihgeden også at understøtte historien om, at Ja vi synes det er en god ide at I 235 
lægger jer sammen, ja, I passer faktisk også bedre ind i vores model, Ja, I kan faktisk godt stadig beholde jeres 
mangfoldighed, selvom I er sammen. Vi har modeller for, hvordan man kan understøtte samarbejdet. Og det er jo noget 
af det, som vi hjælper menighederne med at sælge til deres institutioner. Og det er da klart en win-win. #00:22:30-4#  
 
NLP: Har du I den forbindelse et helt konkret eksempel på at det faktisk måske har været, -ikke nemmere for jer - men 240 
at I kan noget andet  i det salgsarbejde, end det menighederne selv kan, eller har kunne? #00:22:40-9#  
 
HBN: Ja, helt sikker. Altså vi kan klart noget andet. Vi kan nogle rationalitetsberegninger, vi kan nogle 
effektivitetsberegninger og vi er mere professionelle end menighederne. Og selvfølgelig er vi mere professionelle, altså 
det er jo trods alt også størrelse på vores butikker. Jeg kommer med erfaringen fra, hvad en 400 kommunale 245 
institutitoner, og en 60 kommunale folkeskoler, og  med hele det værktøj der hedder at lave budgetmodeller, 
kapacitetsstyringsstruktur, prognoser. Menighederne har, 65 institutioner måske her i København. Så selvfølgelig har vi 
meget større ekspertise, og vi har også meget større, i virkeligheden, handlerum i virkeligheden, i forhold til at f.eks. vi 
skal ud og bygge nye pladser. Jamen , så er det helt klart, at hvis jeg har en menighedsinstitution, som virkelig spiller 
med, og som virkelig siger, vi vil rigtig gerne være med til at give jer noget mere areal, vi vil rigtig rigtig gerne have et 250 
udbygningsprojekt, så prøver vi da at tilgodese det. Og det vil jo sige, at dybest set, vi er kommet med pengene, vi 
kommer med legitimiteten, vi er kommet med driftsaftalen, som er deres overlevelse. Og det har de jo ingen chance for 
at have. Altså. Det ligger jo ikke i deres værktøjskasse.  #00:24:04-8#  
 
NLP: Nej. (...) Fordi. Det jeg lidt hører dig nu, hvor vi har talt måske om relationen imellem menighederne som paraply 255 
og Københavns Kommune kva jer, så fornemmer jeg lidt, at der også måske (...). At den samarbejdsrelation, der så er 
mellem Københavns Kommune, og den enkelte institution (...) At I, eller ["Iben? #00:24:26-7# ] måske har brugt jer 
strategisk til, ["Eller det er det der med at komme først til"? #00:24:29-6# ] og lave noget salgsarbejde #00:24:34-0#  
 
HBN: (...) Det har de da. Altså det er helt sikkert. For eksempel så en af de ting, som de var meget hurtige ude med, i 260 
forhold til, det vi snakkede om før, med at sige at (...) Hvor jeg er kynisk og siger det er også til deres fordel, hvis 
institutionerne er større og der er færre relationer. Der var ["en pige"/"MD"? #00:24:48-8# ] der var meget hurtig ude at 
sige, at til deres institutioner, Kommunen siger at I skal være på 100 børnepoint, hvis I skal overleve, hvor de kom 
bagefter til os og sagde, "øhm, er det rigtig det der I siger med at de skal have 100 børnepoint?" [NLP griner, HBN 
griner vist også]. Hvor vi så har sagt, at nu går vi jo ind og laver en individuel vurdering, og altså vi kan jo ikke tvinge 265 
selvejende til at lægge sig sammen, vi kan heller ikke tvinge jeres til at lægge sig sammen, men vi vil selvfølgelig godt 
sige at, vi anbefaler at institutionerne har en vis størrelse. Vi vil selvfølgelig godt sige, at hvis I har sagt, at der gerne 
skulle være en sammenlægning, så vil vi gerne støtte den. Men vi har oplevet konkrete eksempler, hvor der både er 
institutioner der er flygtet fra menighederne over i andre paraplyer, og hvor der er institutioner der har testet historien 
hos os; "Er det jer der siger, som menighederne siger, at hvis ikke vi er 100 børnepoint, så er vi for små og så lukker I 270 
os?". Og der bliver vi nødt til at sige, "Nej, det er ikke korrekt, at vi har truet nogen med at lukke." Den historie vil 
vores politikere jo ikke være med til. Så der har da været nogle grænseafprøvninger, men hvor jeg ved, at menighederne 
bruger os i deres salgsarbejde. Og med min velsignelse. Vi bruger jo også dem. Vi bruger jo dem til at sige til vores 
politikerne; "Jamen I kan jo se, at der er nogle af paraplyerne vi har arbejdet fantastisk sammen med." [griner] "Så det 
kan jo ikke være helt galt det vi gør". Men det er helt sikkert, at der har været nogle grænsedragningstilfælde. Og der 275 
har også været nogle eksempler hvor menighederne har mistet nogle medlemmer på, at gå for hårdt frem. #00:26:25-7#  
 
NLP: Ok, så der er vi faktisk lidt ovre i den del der måske handler om modstand. Netop når det er, hvad det er for en 
form. Og du er lidt inde i det nu. Hvad det er for en form (...) Eller hvad er emnet, for modstanden. Og det har måske 
været det her med om man skulle fusionere. #00:26:46-3#  280 
 
HBN: Altså det vi har snakket om tidligere, det er at, menighederne har konstrueret en rigtig god og positiv historie om 
at være institution. Om at være en del af samfundet. Om at passe børn og om give dem et kvalitativt tilbud. Og det er en 



god historie, og det er en historie jeg støtter meget. De har også lavet en god historie om, hvordan det at være i et 
netværk er givende, udviklende, giver os energi, gør at man vokser, fordi man har nogle at spejle sig i. Den historie, den 285 
har det meget meget hurtigt, fået tømret meget meget stærkt sammen, de har direkte været ude, f.eks.været så strategisk 
smarte så de hurtigt har været ude på uddannelsesinstitutionerne og bedt om at de kom ind i et uddannelsesforløb, som 
vi så selvfølgelig har været med til at finansiere, sådan så vi også fik dem med ind i uddannelsen, som vi gerne ville 
have som kommune. Men altså, så der blev taget højde for det. De har været med til at søge penge, så at de f.eks. kunne 
sende mange af deres ledere på uddannelse i historien, kan man nærmest sige. Lige fra starten af. Det er rigtig rigtig flot 290 
og det gør at de har en opbakning og en støtte, og de har nogle folk der trives og er glade, og de har nogle folk der er 
rykket hurtigt, og det har været positivt. Men jo stærkere en historie er, jo mere romantisk en historie er, des større 
risiko er der for, at hvis man ikke er for historien, så er man imod historien, der er ikke plads til tvivlerne i den her 
historie. #00:28:25-9#  
 295 
NLP: og tvivlerne... kan du sætte ord på, hvad i din, hvad tvivlere er på, skulle jeg til at sige. #00:28:31-8#  
 
HBN: Altså f.eks. som forældrebestyrelse, eller institutionsbestyrelse, så kan du godt, hvis f.eks. du er en dejlig lille 20-
børns institution, måske have en vis legitim tvivl om, er dit liv nødvendigvis blevet bedre, hvis der kommer 100 børn i 
stedet for. Og der vil jeg sige, hvis jeg skal sige til en lille institution på 20 børn, hvorfor det er bedre at være 100 børn, 300 
så siger jeg højt og kynisk, "fordi at jeg har fået vores politikere til at lave en budgetmodel der understøtter institutioner 
der har 100 børn, og I risikerer, hvis I har en langtidssygemelding med kun 20 børn, så går i fallit. For vi har ikke lavet 
budgetmodellen til små institutioner". Hvis menighederne i deres historiefortælling skal sige hvorfor det er bedre at 
være 100 børn i stedet for 20 børn, så skal de jo bruge de der bløde begreber, de har opfundet. Så skal de sige: "Jamen, 
det er bedre for civilsamfundet, det er bedre i forhold til synergien, det er bedre i forhold til, at så udvikler vi os ligesom 305 
i hinandens selskab, og så er det forøvrigt også godt i f.t. kommunens budgetmodel.". Så hovedforklaringen, er de 
måske nogle gange nødt til, i deres historiefortælling, at bruge som en parantesforklaring, eller sådan en 
eftertankeforklaring, selvom det faktisk er det der er hovedforklaringen. Forstår I hvad jeg mener?  (...) #00:29:44-1#  
 
NLP : Ja. #00:29:44-1#  310 
 
HBN: (...)Altså og det gør jo at... #00:29:46-3#  
 
NLP: (...) Slører den lidt? Eller ja, jeg ved ikke om det er en sløringsteknink [HBN er begyndt at tale samtidig] 
#00:29:49-9#  315 
 
HBN: ["Ja, de kan i virkeligheden ikke melde klart ud" ? #00:29:50-4# ] Altså de har ikke mulighed for at melde lige så 
klart ud. Fordi at hvis deres historie skal overleve, så er det jo nødvendigt heletiden at danne en positiv historie om, at 
"vi gør ikke det her for at være effektive, for at spare, for at leve op til kommunens budgetmodel. Vi gør det fordi vi 
synes det er det rigtige i den her store samfundsmæssige perspektiv, med kvalitet". Og det er en historie, som hvis det 320 
går godt, så elsker de der mennesker jo enheden 10 gange så meget som mig, der kommer og siger at vi skal gøre det 
her pga. budgetmodellen. Men hvis det går dårligt, så står jeg jo bedre, for så er der jo i hvert fald ikke nogen der kan 
sige andet end at jeg har været ærlig, hvis I forstår hvad jeg mener. Jeg behøver jo ikke at prøve at (...). JEg tror det er 
forkert at sige, at de prøver at bluffe nogen, fordi det er jo ikke sådan jeg føler at de gør. Men hvis man laver en stor 
samfundsmæssig fortælling om alt hvad man gør, og den samfundsmæssige fortælling måske ikke falder i alles sag, 325 
eller man ikke lige kan se koblingen mellem at være stor og så have en bedre kvalitet, jamen så falder man udenfor, så 
bliver man en tvivler i det her projekt. Og så er der forskellige måde - det kan vi jo se, der har været forskellige måder, 
man så er gået ud af det på - der er enten den måde at man sådan set egentlig holder lidt lav profil, at man siger at "jaja, 
nu går vi ind i det her bløde netværk, så rør de os ikke lige, og så gør vi lidt som vi plejer." Det får man ikke lov til så 
længe, på et eller andet tidspunkt så kommer der en nyt uddannelsestilbud osv. Anden model er jo, at man lægger sig 330 
fladt ned og tænker "at når alle de andre siger at det er rigtig, og når nu der er vores paraply organisation, så bestemmer 
de nok også. Vi må hellere makke ret." Det bliver man måske ikke specielt lykkelig af, men man kan så igen også leve 
sit liv. Tredje udfald det er jo at man bliver skidehamrende sur på dem, og siger "Jamen, vi melder os ud". Altså vi har 
en, der meldte sig ud sidste uge, fordi de ikke gider historien om at det her, det er lykken.  #00:31:48-5#  
 335 
NLP: Men er det din fornemmelse, at det er fordi de ikke gider historien om, at det her det er lykken eller... #00:31:55-
7#  
 
HBN: Det er fordi, at (..)Og nu kommer den del af båndoptageren, som jeg ikke vil have I refererer for menighederne. 
#00:32:03-8#  340 
 



NLP: Det kommer ikke til at ske. (griner) #00:32:03-8#  
 
HBN: Det er fordi de går for hårdt frem en gang imellem, og de er nogle gange (...) Altså Charlotte er smadder dygtig 
til at fortælle sine folk, hvad strategien er, men de er ikke nødvendigvis dygtige nok til at implementerer den. 345 
#00:32:16-4#  
 
NLP: Nej, ok. #00:32:16-4#  
 
HBN: Altså hendes soldater er ikke altid dygtige nok, til at slippe afsted med det, som hun måske selv kan slippe afsted 350 
med. Og det vil sige, at de pusher for hårdt, de er lidt for selvfede engang imellem. F.eks. har de derinde, sådan en rigtig 
sød fyr, der er jurist, og han tror simpelthen; "Ok. Nu får jeg lige dem her til at makke ret. Nu banker jeg lige dem på 
plads med tre paragraffer". Og der glemmer han altså sgu nogen gange, der sidder også af og til en jurist i de her 
bestyrelser. Og en gang imellem så er der også en af dem [NLP taler samtidig og jeg kan ikke høre et par ord HBN siger 
#00:32:43-9#] til at tjekke inde hos os; "Det der Frederik siger, er det rigtigt?". Og vi er super loyale, men vi lyver ikke 355 
for menighederne. Så de pusher for hårdt på historien en gang imellem.  #00:32:58-1#  
 
NLP: De har taget et stort skridt, lidt for hurtigt måske (griner)  #00:33:00-2#  
 
HBN: (...) Jeg vil sige, der er stærke disciplinære afretningstendenser i menighederne. #00:33:11-4#  360 
 
(begge smågriner) #00:33:11-4#  
 
NLP: Kan man sige, de faktisk måske er blevet stærkere, med at man har iværksat et projekt. Altså grænsedragningen 
for hvem er en del af paraplyen, hvem kan være en del af paraplyen som institution.  #00:33:23-2#  365 
 
HBN: den er blevet stærkere #00:33:23-2#  
 
NLP: Er de blevet trukket hårdere op? #00:33:24-5#  
 370 
HBN: Men jeg tror ikke, de er blevet stærkere af det. Jeg tror, de har valgt en overlevelses strategi. Og jeg tror det var 
strategisk klogt af dem. Hvis vi ser 10 år frem i tiden. Jeg tror de valgte den rigtige vej. Men jeg tror da, lige i 
øjeblikket, der bløder de da en lille smule. #00:33:41-8#  
 
NLP: Men øh, det var måske også min formulering, jeg tror ikke, jeg tænkte menighederne som stærkere, men deres 375 
grænsedragning. Altså det der med hvem er med og hvem er ikke med. #00:33:50-5#  
 
HBN: Dét er den. Nej, dét er den. 100 procent. 100 procent sikkert. Altså det er blevet netop, altså det er lige præcis det 
jeg siger; hvis man er frelst, så er det bedre i dag end i gamle dage. #00:34:02-1#  
 380 
NLP & JS griner. #00:34:03-3#  
 
HBN: Men hvis man ikke er, altså hvis ikke du er med os, så er du mod os. I højere grad i dag, end det var tidligere. 
Hvor der er nogle af de andre paraplyer, især de lidt mindre, som traditionelt har haft den der mega stærke kerne, hvor 
det er hardcore med eller mod. Men hvor, de store paraplyer har den ikke, og der er ingen tvivl om, at altså, 385 
magtbalancen skifter heletiden. Og lige i starten af det her projekt, der stod menighederne de fri, rigtig rigtig lige. De 
valgte så meget meget klart hver sin vej. Menighederne valgte at gå med kommunerne og ["påvirket/påvirke os"? 
#00:34:43-8# ] så meget som muligt. Fri børnehaver valgte at gå aktivt imod kommunen, og sige "Vi er så stærkt 
politisk, så det her, det går væk igen". Så kommer der næste fasen, som er at:"Ok, kommunen vandt. Det blev 
kommunens model". Her står menighederne hamrende stærkt i første fase, og Fri Børnehaver, de døde på det her. Altså 390 
de blev sådan set, alle medlemmerne af Københavner delen af Fri Børnehaver, som er en de største organisationer i 
Danmark på det her område, de er i dag enten fyret eller langtidssygemeldt, og Lands Organisationen har sat nye folk 
ind. Så den strategi, den var på kort sigt, rigtig rigtig slem. Og det var, som det var. Så kommer vi så til fasen efter ikke 
også, ["fordi"/"Hvor"? #00:35:25-3# ] det hele er ved at konstituere sig og hvor Fri Børnehaver sådan set også opdager: 
Jamen vi har ikke som kommune råd til at miste 130 institutioner, vi er faktisk heller ikke ude efter at slappe nogen, så 395 
nu samler vi stille og roligt alle op. Så bliver der i virkeligheden blødt lidt op. Menighederne begynder nu at betale en 
lille smule for at have været så hardcore, og de kommer stadig til at komme stærkest ud af det, dem der er tilbage. Men 
de mister medlemmer, lige i den her fase, og i den foregående fase. Fordi Fri Børnehave er der endnu og Fri Børnehave 
er ikke farlig at gå ind i mere, fordi de overlevede jo trods at de valgte den forkerte hest og de er mere bløde. Og så igen 



vil jeg så sige, at når vi kigger nogle år frem, så tror jeg det bliver vigtigt at have en historie. Og der fører menighederne 400 
lige nu. Så der er mange mange faser i det her, og jeg tror altså at noget af det er rigtig fremtidssikrende. Jeg tror slet 
ikke det er dumt. Altså jeg tror hun har valgt en meget benhård strategi fra starten af, eller, det ved jeg, - hun følger den. 
Hun skal nok få den i mål. Men hun kan ikke rejse i overmorgen, og få et nyt projekt og så tro at det lever videre. Det 
gør det ikke. Så cementeret er det ikke endnu. #00:36:38-9#  
 405 
NLP: Nej. Meget spændende. #00:36:39-8#  
 
HBN: Det er faktisk rigtig interessant. Fordi i forhold til netop det som I snakker om, så handler det her jo rigtig rigtig 
meget om historiefortælling. Det er jeg slet ikke i tvivl om. Altså, det handler om konstruktionen af en virkelighed, det 
handler om italesættelse af en virkelighed. Det handler i virkeligheden om at legitimerer en nødvendighed. Og så er det 410 
jo at se: "Jamen hvad er så fordele og ulemper ved det?". #00:37:00-9#  
 
NLP: Det var jo det, der helt oprindeligt triggede os på (...) Men faktisk nu, på et endnu højere plan, hele parternskabs, 
altså man kan næsten sige debat, at man bruger partnerskabet til mangt og meget i mange former for italesættelse af 
mange forskellige projekter. Hvor vi havde svært ved at gribe om det, og sige, hvad er det for en størrelse, hvad er det 415 
det kan, hvad rummer det, hvad skal det rumme, hvad må vi kræve af det, kan vi kræve noget af det? Hvor casen her så 
bliver interessant fordi, den passer godt til, at det var et spændende emne, men også fordi man så konkret fra 
menighedens daginstitutioner havde lagt sig fast på at det var sådan man definerede det, og det var den her fortælling og 
så bliver det interessant i øvrigt, det vi har gang i nu, sådan at ligesom efterspore og pille i det, præcis som du siger, 
altså "hvor cementeret er det?" Altså, hvor fast forankret er det her? Er det her? Er det den størrelse - eller i hvert fald 420 
som vi har forsøgt på at konstruere på baggrund af MDI's fortællinger - Kan vi se det? Er det den samme røde pensel 
der bliver malet med på et sted, som så faktisk gennemstrømmer alting, eller er det? #00:38:15-9#  
 
HBN: Eller er det  bare et billede. Men der tror jeg i virkeligheden at man skal måske se, altså, i højere grad end af se, i 
højere grad end i virkeligheden at analysere det kun som projekt, der vil netop være nogle af alle de der ting, og der vil I 425 
kunne pille rigtig rigtig meget i det, så der vil I kunne komme ud på den anden side og sige "Tja bom... måske, måske 
ikke." [ "Tja bom"? #00:38:33-7# ]. Men hvis man i stedet for også i virkeligheden anligger en vinkel der siger : "  
["Lad mig se det som"/ "Jamen se det som"? #00:38:38-8# ] en strategi." Så holder den sgu hele vejen, fordi det her er 
en strategi, der blev lagt hos nogle få mennesker, for et godt stykke tid siden,  det var en strategi (...). Nu springer jeg 
lige totalt. Obama da han holdt den første tale, i ved sån' nationens tale, her efter han var blevet valgt, I ved, det er netop 430 
ikke den der hvor han siger sin konkrete politik, men den der hvor han siger; "folket  ["er"? 
_ #00:39:09-4# ] samlet og vi elsker allesammen hinanden" ikk' også. Han har en klar strategi, og det er, at alt hvad han 
snakker om, det kan I faktisk spore tilbage til Uafhængighedserklæringen, det er alle nøjagtigt de samme værdier som 
de har i uafhængighedserklæringen, som han får sat ind i en eller anden ny form. Sådan noget med; alle mænd er lige i 
uafhængighedserklæringen, det får han så lige udvidet med bøsser og lesbiske. [ NLP griner i baggrunden,] Altså han er 435 
skide smart, det er rigtig rigtig godt det han gøre, det var virkelig sjovt at sidde og kigge på den her tale [HBN og NLP 
smågriner] og så sige "tjek det er moralen og det er moralen". Det er jo en god måde at starte. Det er jo skidestrategisk 
at man starter en fortælling  med at sige, "Hey venner, jeg er det i har elsket lige siden at I opstod", det gør man sådan 
set også i Menighederne, man siger "Hey venner, lad os lige genopfinde vores rødder. Vi kommer fra samfundet, vi 
kommer fra det civile. Vi er en konkurrerende enhed til den store offentlige kollos, - kommunen. Vi har kvaliteter fordi 440 
vi er den vi er. Vi bor i en kirkes baggård, eller vi har vores egen lille lejlighed. "Det er der man starte, det er sådan 
"indsættelsestalen" eller, det er sådan starten på strategien. Og så jo mere og mere, man får cementeret den, jo mere og 
mere går man så over i praksis-mode. Og sådan, får i virkeligheden sagt, "Og hvad gør det så, hvad er det så for en 
strategi vi følger fremover, hvad er det for nogle skridt vi er nødt til at tage. Hvor fører denne her store fælleslegitime 
fortælling os hen?". Og det er så der hvor man f.eks. siger, "Ok, jamen vi bliver nødt til at have større institutioner, ok, 445 
vi bliver nødt til at have et godt forhold til Kommunen, Ok vi bliver nødt til at sige, at der skal være nogle bindende 
netværk, og der skal være et stærkere samarbejde med benchmarking." Og hvad det angår, der er det jo en skidegod 
strategi menighederne har lavet, det er en præsident værdig. "Vi starter med at koble tilbage i historien og" (...) 
#00:40:57-7#  
 450 
NLP: (...) Men tænker du den strategi, den starter med, i partnerskabet. Eller har de koblet partnerskabstanken på senere 
hen? #00:41:06-4#  
 
HBN: Partnerskabet er den praktiske politik-definition.  #00:41:11-0#  
 455 
[ NLP og HBN "Fniser"] #00:41:11-0#  
 



HBN: "Det er når de når ud over [griner] det er når de når ud over det der civilsamfund, og når over i at sige(...) 
#00:41:18-3#  
 460 
NLP: Ja, "Hvordan gør vi det så?" #00:41:17-7#  
 
HBN: Ja. Lige præcis. Her kommer vores 100 dages plan, eller nu kommer den måde vi vil udmønte det på. Der er det 
så partnerskabet opstår. Som et smaddergodt begreb ikke også. #00:41:31-0#  
 465 
NLP: Ja, for vi har diskuteret ivrigt, hvad partnerskabet (...) Altså for  vores egen diskussions skyld, hvad partnerskabet 
så er. Om det er fortællingen, eller om det er en styringsmekansime, eller hvad det er det skal kunne, og der kan man jo 
læse ud (...) #00:41:44-8#  
 
HBN: (...) Altså fortællingen af civilsamfundet. Fortællingen af forankringen i civilsamfundet, og alternativet til den 470 
offentlige kollos. Det er fortællingen, og det er den fortælling der gør at man både kan være kirkelig, og man kan være 
ekstrem lokalbundet til et andet lige område, måske omkring husum torv, eller hvad ved jeg. Det er fortællingen. 
Strategien så, eller i virkeligheden styringen er så at sige, "Jamen hvordan kan vi fortsætte den her fortælling i 
nuværende form. JAmen, i og med vi f.eks. ikke kan undvære kommunen, så kan vi jo bruge partnerskabstanken til at 
sige : Jaja, Kommunen er en ligeværdig partner, med os. "Det er meget meget sjovere at have en ligeværdig partner end 475 
nogen der bestemmer over en ikke også. Man kan også bruge den til at sige til den enkelte institution: "Jaja, men du 
skal stadig være lille og alt det der, det ved vi godt du gerne vil. Så du skal bare have en ligeværdig partner i 
institutionen ved siden af, og så skal I forøvrigt også lige dele budgetter og også gerne leder, og sådan noget. Men det 
tager vi hen af vejen" ikk også. Det er også skidesmart i f.t. at når man så som paraply også i virkeligheden skal være 
legitim, og jo også leve af de penge som institutionerne betaler og den drift de får fra os, til paraplyen. Så er det jo også 480 
skidesmart når man som paraply siger: "Og vi er, kære kommune, jeres ligestillede partner. For I driver nogle 
institutioner, og vi driver nogle institutioner. ". Så partnerskabet er jo lige præcis godt i alle de der tre relationer I 
tegner, som noget der kan bygge ovenpå historien, så for mig at se, er partnerskabstanken meget mere en form for 
styring. Altså en form for kanalisering af de gamle værdier og den nye virkelighed ind i et forretningskoncept.   
#00:43:31-2#  485 
 
NLP: Men derfra, og så at tage skridtet til at menighederne på et eller andet niveau definerer ambitionen med projektet 
af at de ["Uha, jeg kunne godt tænke sig et partnerskabsprojekt... eller partnerskabet"? #00:43:45-6# ]. Kunne erstattet 
driftsoverenskomsten, som samarbejdsmodel.   #00:43:51-3#  
 490 
HBN: Det er da også noget mere ligeværdigt, ikke også. #00:43:54-3#   
 
NLP: Hvad tænker du omkring det, altså sådan deres... #00:44:01-3#  
 
HBN: Jeg tænker at den ene side som kommune, så vil man være ekstremt fleksibel. Fordi igen, jeg vil henholde mig 495 
til, at så længe jeg sammen med de organisationer jeg skal samarbejde med, kan overholde de politisk 
lovgivningsmæssige krav om at sikre at forsyningspligten gælder alle steder, så synes jeg sådan set at folk skal have lov 
til at have så meget ligeværdighed og mangfoldighed, som overhovedet muligt. Men det øjeblik hvor et partnerskab 
erstatter en driftsaftale, så menighederne f.eks. havde lige så meget at sige over vores institutioner, som vi ahr at sige 
over deres, så vil jeg sige" No Way. Hvorfor? Det er os der betaler". Altså det er os der betaler, det er os der bliver målt 500 
på, om vi overholder serviceniveauet. Det er os, der ikke har nogen vej ud. Dét øjeblik en selvejende institution bliver 
sur på os, og ikke gider være med i vores butik mere, så kan de blive private, de har lavet ren lovgivning omkring; så 
kan de vælge at lave deres egen butik, de kan vælge at have deres egne forældre. Det øjeblik hvor jeg bliver sur, så skal 
jeg stadig overholde forsyningsforpligtelsen, jeg skal stadigvæk sikre kvaliteteten, jeg skal stadigvæk sikre læreplaner 
og målsætninger, overgange, tidligere indsats, at alle børn mellem 0-18 i Københavns Kommune har det godt og ikke 505 
bliver dårligt behandlet. Det står der i lovgivningen, at jeg skal sikre, dvs. at jeg har ikke nogen vej ud, derfor vil jeg 
afgive så lidt styring, som jeg overhovedet kan afgive. Men jeg vil rigtig gerne have respekt for at vi allesammen skal 
være her, og jeg vil rigtig rigtig gerne give så meget råderum som overhovedet muligt til folk til at definerer deres 
historier og deres legitimitet. For det tror jeg de bliver bedre af, og det tror jeg også at de (...) Altså (...) Man skal da 
indvaderer andres sfærer, så lidt som overhovedet muigt, altså i f.t. at have respekt for de laver. Så nej, jeg tror aldrig 510 
nogensinde på, at det bliver  en fuldkommen ligeværdig partnerskabstanke mellem selvejende område og det 
kommunale, fordi det er det kommunale der har alle forpligtelserne, og derfor er det også det kommunale der ["må"? 
#00:46:05-6# ] kæmpe for at beholde styringen. Men jeg vil gå lige så meget med på det,som jeg overhovedet kan. Og 
jeg vil til enhver tid understøtte en god historiefortælling, som jeg også føler gør langt de fleste af institutionerne 
stærkere og gladere. F.eks. sådan nogle der som Connie og hendes folk I har været ude at snakke med i Valby. Jamen 515 



venner, hvis de trives med det, hvis de laver bedre børnepasning, hvis det giver en bedre kvalitet, så vil jeg da kun være 
glad for det, men jeg gør det altså ikke fordi at jeg tror at det er godt for civilsamfundet, det er noget jeg arbejder med i 
mit privatliv, hvis jeg får lyst til det altså, ikke som kommunal. Charlotte ville jo dø af sorg, hvis hun hørte det. 
#00:46:47-4#  
 520 
NLP [griner]: Det er jo bare sådan det er. #00:46:49-6#  
 
JS [griner]: Hun graver sin egen ["..."? #00:46:50-6# ] 
 
HBN [smågriner]: Hun vil virkelig tænke: "Aaaj, her troede jeg rent faktisk, at der var håb". #00:47:00-9#  525 
 
NLP: Jeg tror vi så småt er ved vejs ende. Jeg synes, vi er kommet godt omkring det. Jeg skal lige se, om der er noget 
jeg synes der er (...). #00:47:11-0#  
 
NLP og HBN små griner lidt og siger noget samtidig #00:47:12-4#  530 
 
HBN:... ["Jamen jeg er ikke ret godt til at styre. Dagsorden, vel?" #00:47:20-5#  
 
NLP og HBN smågriner og der er lidt stilhed [ nok imens at HBN kigger nogle papirer igennem for at se hvad der er på 
dagsordnen som de skal have kigget på] #00:47:25-7#  535 
 
NLP: Jeg spurgte dig på et tidspunkt om I havde brugt fortællinger. Det sagde du nej til. Har menighederne hvad kan 
man sige (...) Årh, det er også et søgt spørgsmål (...) Men har menighederne forsøgt at ligesom måske, ét tænker jeg 
måske (...) Salgsarbejde op mod dig, men de har endda måske mere daglig kontakt med institutionerne, område ledelse 
og sådan (...) Er der blevet sat noget arbejde ind overfor dem, sådan fra menighedens side, altså i forhold til at fange 540 
dem ind i den her fortælling. Altså noget salgsarbejde den vej? #00:48:00-0#  
 
HBN: Nej, men det er fordi der er menighederne (...) Altså der vil jeg igen sige, at det er igen Charlottes 
forretningskoncept. Charlotte er en god forretningskvinde, og Charlotte ved godt at hun er lynhurtigt til at gå ind i et 
system og se "Jamen, hvem er det jeg skal have fat i, hvem er det der bestemmer". Og altså. Det lyder enormt selvfedt 545 
når jeg siger det, men det er det faktisk heller ikke. Altså Charlotte ved, at hun vil hellere satse på at have 
kapacitetsstyring og så et af vores andre kontorer, der hedder ledelsesinformation, end hun vil satse på at have 5 
områder, for hun ved at i sidste ende er det os der sælger den her videre til politikerne, og hun ved at i sidste ende i 
sådan nogle sager her, der vil vi kunne ["åge någle"... !? Jeg kan ikke høre/forstå hvad hun siger her. #00:48:43-9# ]. Så 
derfor er det klart os, hun satser på. Og hun vil da rigtig rigtig gerne have  i højere grad også at vi solgte historien, det er 550 
også derfor vi er med i hendes advisory board. Vi er jo i dén grad med som kransekagefigur i mange af de her ting. 
Altså også i forhold til regeringen, og jeg tvivler da ikke på, at når Charlotte står over i Odense Kommune, eller nogle 
af de lidt mindre kommuner, så siger hun da "Jamen Københavns Kommunne, de er TOTALT med os". Og fint med os, 
det lader vi hende jo gøre, fordi at noget for noget, hvis et venskab skal holdes. Så. Hun bruger os da, til  at sælge sin 
historie. Og det må hun da også godt, så længe at hun så tilgengæld leverer at vi har et ordentlig samarbejdsklima, og vi 555 
kan se at institutionerne trives ved det. Men der er ingen tvivl om,  at  netop der hvor jeg slår bremserne i (...) også helt 
officielt overfor hendes folk (...), det er når jeg synes de presser ["nogen"/"den"? #00:49:38-9# ] for hårdt. Altså vi har 
haft nogle eksempler, også. Vi har også haft et par (...) Jeg har fået et par natlige mails om hendes dybe skuffelse 
overfor mig. f.eks. (...) Har jeg redet et par af dem ud. Altså. Vi har f.eks. (...) Vi har flyttet et par af hendes folk som 
simpelthen, altså et par af de personaler i hendes institutioner, som simpelthen ikke kunne klare det her, så er de bare 560 
stille og roligt blevet gelejdiget over i en anden institution og vi har også kommunaliseret et par stykker. Der var hun 
gal længe. [NLP og HBN griner] Og der har jeg sådan... Hvis Charlotte kunne gå ud og få 10 kommunale institutioner 
og sørge for at de blev menighederne, så gjorde hun det i morgen. Der er ingen tvivl om det. Og så kan det ikke nytte 
noget, at hun spiller såret civilsamfunds ["-hellig"/"-helt"/"-heltinde" #00:50:31-3# ], hvis jeg gør det samme, bare 
modsat. Altså, så der er da heletiden det der spil. Og så har vi som sagt også nogle af de der hvor at (...) Altså for en 565 
måned siden der hjalp vi dem at beholde en og få den sammenlagt, men i sidste uge, derhjalp vi en af dem med at 
komme væk. Og det gør jeg altså fordi i sidste ende, så er jeg altså mere loyale overfor instituionerne, end jeg er overfor 
nogensom helst paraply. Men det er sgu da også en god samarbejdspartner at have.  #00:50:59-2#  
 
NLP: Ja, det er jo en anden relation. #00:51:01-3#  570 
 
HBN: ja, det er der, og det skal der netop være ligeværdigt. Og jeg tror egentlig også det giver et meget godt spil, eller 
(...) en magtbalance (...) balance i hvert fald, fordi hvis at menighederne (...) Altså jeg tror hellere end den der relation, 



så tror jeg at menighederne da hellere ville have en relation der hed at altså: Her er institutionerne, her er menighederne 
og her er kommunen [jeg tror hun sidder og tegner igen her #00:51:27-0# ]. Den vil de helt sikkert hellere have. Altså vi 575 
fik sådan en mail, bl.a. den anden dag, vi griner lidt af. Det er også bare uofficielt. (...) Og det skal være institutionerne, 
og menighederne og så kommunen, det er klart det de helst vil have [i baggrunden lyder det som om at NLP/ JS er i 
gang med at skrive/tegne noget/modellen].Og det vil jo helst have at pilen går sådan her ikke også. At der er dem der 
dykker ned, og det er dem der. #00:51:51-0#  
 580 
[ NLP siger noget, måske "henter afbud"!? #00:51:51-0# ]  
 
HBN: Men f.eks. så fik vi en mail, den anden dag, fordi der har så været en total konflikt med tre institutioner, der er så 
een fra institutionernes bestyrelse der har henvendt sig her. Og vi har så bare rådgivet vedkommende, og vi har faktisk 
gjort det rigtig rigtig neutralt overfor menighederne og vi har også sagt : "det her det skal I tage med menighederne 585 
fordi det er dem der er forretningsfører osv, men selvfølgelig, hvis de bryder loven sådan, hvis de gør sådan, så har I de 
her muligheder." Og der fik jeg lige en mail fra Charlottes næstkommanderende her i sidste uge, hvor der stod: "Vi vil 
gerne have en drøftelse med jer om, hvem I taler med og hvem vi taler med". [HBN griner "hjerteligt"] Der har jeg det 
bare sådan; "Ja søde Anders, den drøftelse kan du godt få med mig". Og det skal jeg jo for fanden, altså kan I se en sag 
hos ombudsmanden, hvis Københavns Kommune nægter at tal med bestyrelsesformanden fra menighederne og har 590 
forbudt det.  #00:52:48-6#  
 
NLP: det kan man jo ikke. #00:52:48-6#  
 
HBN: Det kan de jo ikke styre. Men, så der er ingen tvivl om at det her det giver en magtbalance, som gør at  vi 595 
allesammen opfører os pænt, vi respekterer allesammen hinanden, men der er ingen tvivl om at de ville hellere have den 
der [henviser vist til tegningen/modellen]. Og jeg vil til enhver tid insistere på, at den her vej, findes også. #00:53:08-5#  
 
NLP: men den der, og den der ligger her, har det ændret (...)  er det blevet nogle andre snakke I har? På baggrund af det 
der så måske finder sted her, eller her? Er der noget der er mere presserende for dem? Altså er der mange tilfælde a (...) 600 
Der udmønter af det projekt? #00:53:25-5#  
 
HBN: nej nej, altså jeg tror ikke det er blevet så anderledes, men der tror jeg til gengæld ikke nødvendigvis at jeg er 
100% repræsentativ, for  jeg tror egentlig historisk, så har vores kontor altid haft den her mulighed. Altså vi har altid 
haft det kendskab til institutionerne og de har et kendskab til os. Og vi har altid stået bag nogle af de store strukturelle 605 
ændringer, så det er nok ikke noget, som nogen har kunne bryde. Jeg tror, at hvis vi kigger på nogle af vores andre 
kontorer, eller nogle af de andre enheder i kommunen, så vil jeg sige, områderne, altås områdescheferne , de er i 
virkeligheden frustrerede, fordi de føler i virkeligheden, at de har mindre at sige over institutionerne nu, end 
menighederne har. Men hvis man tilgengæld kigger på nogle af de centrale kontorer, så føler de, at de har fået tættere 
kontakt til institutionerne, via menighederne. Det handler også  lidt om, hvem synes at det er nemmest at samarbejde 610 
med... og der kan jeg se begge retningerne. Så for centralkontoret, der sidder lidt langt væk, der er det sjovere at have en 
forretningsfører end 70 institutioner at samarbejde med, som områdechef, ["der chefer et område, hvor der måske ligger 
10 menigheder og 20 Frie Børnehaver, en asyl og en børneringen"? #00:54:38-0#  ], der er det skideirriterende, hvis 
man i stedet for at snakke direkte med sine egen institutioner, skal ind om en forretningsfører. Og der tror jeg vi er 
sådan lidt på sidelinjen, fordi vi snakker med hvem der passer os. Og det kan vi fordi, at vi har kendt dem. Altså. De 615 
kender os af en eller anden grund også. [HBN smågriner, NLP griner]. Vi har f.eks. en studentermedhjælp, som gang på 
gang hjælper dem med alle deres skide ["busfornyelser"? #00:55:08-6# ] og udflyttere og pladser, osv. Og det gør jo at 
man har en indgangsvinkel heletiden, føler man.  #00:55:20-4#  
 
JS: Heldigt at have sådan en. #00:55:20-6#  620 
 
[de griner allesammen] #00:55:24-5#  
 
HBN: ... det var den studentermedhjælper. Og hvis du kigger ud på tavlen, ikke også. Det vil jeg lige sige til dig ikke 
også. For det er alligevel lidt vigtigt, ikke også. Så grunden til at hans navn det står nederst ikke også, det er fordi det 625 
kommer først opad på listen, når han har fået forhåndsgodkendelse for sit speciale. #00:55:39-6#  
 
NLP: Nårh ok.  [griner] Meget fornemt. Ja, jeg tror vi er ved at være nået omrking #00:55:52-6#  
 
JS: ja, det tror jeg også. #00:55:48-0#  630 
 



HBN: Ja, vi mangler faktisk kun at drøfte [? #00:55:53-5# ]  #00:55:57-9#  
 
JS: Nå, men så [ der er lidt snak og grin samtidig #00:55:58-7# ]. Så har jeg to spørgsmål. Det er sådan set bare med 
materialet. Charlotte har snakket noget om, at der har været nogle fusioner i 2005 og 2006. Kan du huske hvor de 635 
indstillinger, hvilke møder sådan cirka, jeg skal kigge efter for at finde indstillingerne. #00:56:23-2#  
 
HBN: det er Klaus der har lavet dem. Klaus og mig. Det var i Valby og Nørrebro. Men jeg kan sgu ikke. (...) Altså de 
ligger som indstillinger. Vi lavede 17 på en gang mener jeg. Men det fik effekt fra 2007. Jeg tænker næsten det var dem 
hun snakker om. Det tror jeg også det er. For det var i hvert fald nogle af hendes, de store fra Nørrebro, Martha 640 
Hjemmet og sådan nogle. #00:56:42-3#  
 
JS: ok ["..."? #00:56:42-4# ] Klaus. For det er lidt svært bare at begynde at lede i alle dagsordner. #00:56:48-0#  
 
HBN: ja, men det var den vi lavede lige før. Altså vi lavede den store strukturplan i '07. Der lagde vi 100 sammen og 645 
der er rigtig mange også af deres. Der lagde vi 100 sammen til 42. Altså det er den første. Det er strukturplanen i '7, jeg 
mener det var i november 2007.  #00:57:05-4#  
 
JS: Men, at den har bare indført i 8 så #00:57:14-8#  
 650 
HBN: ja, det var til budget 8. Jeg mener den var på vores udvalg d. 16. november '7 tror jeg. Og så noget på ["BR" ? 
#00:57:24-6# ] bagefter. Noget i den stil. tror jeg. #00:57:28-7#  
 
JS: Så. Det er klæbehjernen. #00:57:28-2#  
 655 
NLP (griner): så kom der også lige en masse... #00:57:31-9#  
 
HBN: Men der var en lille en før, og jeg ved ikke. Jeg tror måske Charlotte husker årstallene forkert, så det er den hun 
mener i '7. Men hvis ikke det er det, så er det en som Klaus og mig lavede, sådan tilbage i '5-6 stykker, hvor vi lagde 17 
sammen som sagt. Og det var Nørrebro og Valby, jeg kan sgu ikke huske hvad den indstilling hedder.  #00:57:53-2#  660 
 
JS: Nå, men jeg kigger lige på de store først. Det (...) #00:57:54-2#  
 
HBN: Ja, jeg tror, det er den store hun mener. For det var nemlig også dengang den store i '7 kom, at menighederne. Det 
var også der først at Charlotte var på banen. Og der er ingen tvivl om at det var der også, at hun blev bevist om, som en 665 
god forretningskvinde, at hun måtte hellere begynde at arbejde på historien om at overleve. For den første i '7, der var 
hun lige så skinger imod. Men altså der gik de allesammen amok. Der gik hende og Fri Børnehaver sammen. Altså, og 
var TOTAL negative og kritiske osv, og sagde "at det her det var bare sådan en magovertagelse". Og så fra '7 og til vi 
lavede den næste i '9, der vendte hun altså, mens de Fri Børnehaver blev ved med at være imod. Så det er faktisk 
egentlig også meget interessant [NLP og HBN siger noget samtidig #00:58:39-4# ] udskiftet strategien mellem '7 og '9.  670 
#00:58:41-5#  
 
JS: Det skriver de faktisk i projektbeskrivelsen. #00:58:47-2#  
 
NLP: Ja, de har været meget bevidste om, at "Så er det den vej man overlever af, så er det den vej vi går".  #00:58:49-675 
2#  
 
HBN: Men det er også netop det jeg siger. Der har været en strategi  fra starten. Og der er ingen tvivl om, at hun var ny 
i '7, og der var det ham hed ["Søren Erik Kristiansen"? #00:58:55-4# ] der var formand for Fri Børnehaver, og var den 
store tunge dreng på området, og der fik han hende med, og hold kæft hvor var de skingre begge to. Og det var virkelig 680 
(...) Det var fortræde i udvalget og det var totalt at svine os til. Og de hviskede. Og det var meget heletiden historien "Vi 
ved allesammen godt der kommer en ny strukturplan lige om lidt, det her er jo bare skridt et" og så gik de hjem hver 
især og besluttede sig til om de så ville arbejde hen mod og spille med på skridt to, og det skiltes deres veje. #00:59:30-
2#  
 685 
JS: Et spørgsmål mere. ["Du"/"hun"? #00:59:33-6# ] var inde på en selvejer som Københavns Kommune er i gang med 
at lave. #00:59:37-1#  
 
HBN: Ja, det er vi også. Den er vist booket i ["..."? #00:59:39-2# ] og ledersektion. #00:59:40-5#  



 690 
JS: Hvor officiel er den? #00:59:44-0#  
 
HBN: Altså det som vi har set, det er Klaus' udkast til ["bubbels"? #00:59:46-2# ] ledersektion. Den må I godt se. Og 
det er officielt at den kommer, men den er ikke officielt færdig endnu. #00:59:54-1#  
 695 
JS:[ "ved du noget om sådan cirka hvornår"? #00:59:56-5# ]  
 
HBN: Jeg ved der ligger en tidsplan for det, som jeg ikke lige kan huske i hovedet.  #01:00:03-0#  
 
JS: Ok, jamen så. Jeg hører lige Klaus.  #01:00:06-7#  700 
 
HBN: I må sige til ham, det han har sendt til ["bubbel"? #01:00:07-3# ] og det som de har kommenteret på, det må I 
gerne se. Det kan I nemlig bare, hvis I er kynikere, bede om aktindsigt i, for det er gået ind og ud af huset, så det er 
officielt materiale, hvad det angår. #01:00:22-1#  
 705 
JS: Hvad... er det nødvendigt at tage det hele vejen?  #01:00:21-1#  
 
HBN: Nej nej, det er det jeg siger, I må godt se. Jeg afgører altid, hvad angår sådan noget der, skridt et, hvis det er 
noget jeg alligevel ved I får ["..."? #01:00:30-2# ] aktindsigt, så får jo folk det. Skridt to, hvis det er noget af det 
tvivlsomme, så vurderer vi om vi har lyst til at give det eller ej.  #01:00:38-0#  710 
 
JS: ja, det tænkte jeg nok.   Yes. #01:00:39-0#  
 
HBN: Altså I må få alt. Men det er også beskyttelse af jer selv, og hvis I bagefter skal skrive noget af det, som kilder i 
et speciale og sådan. Så er det jo meget rart at det er noget I har officielt. #01:00:49-1#  715 
 
JS: Ja, men det er jo det. Det skal vi jo helst. Ja.  #01:00:55-4#  
 
NLP: Det var det. Ja. Og mange tak for det, det er meget spændende. #01:00:59-4#  
 720 
HBN: Selv tak.Det var sjovt at ["nørde lidt med alligevel"? #01:01:00-7# ]  
_ 
_NLP: Det er altid godt at høre det fra mange vinkler. #01:01:09-0#  
 
HBN: Ja, men jeg tvivler ikke på netop at ... I får det ærgligt og eksplicit, er der er lidt mere forskellige vinkler, end den 725 
officielle historie. #01:01:18-6#  
 
NLP: Og det var jo det vi gerne (...) Altså (...) Det var jo det vi havde svært ved at acceptere. #01:01:24-1#  
 
HBN: Og det er jo også det I har brug for, fordi netop, hvis I skal gå ind og diskutere det her og også, man skal jo gerne 730 
være kritisk på den historie man fortæller ikke også. Så det er jo netop også, super taktisk af jer netop at spørge flere om 
de har samme opfattelse. #01:01:39-3#  
 
JS: Stop. #01:01:40-2#  
 735 
NLP: Du er ikke helt tilrette med den der #01:01:42-5#  
 
JS: Nej, men den er også forholdsvis ny. Nå, du skal lige slukke. #01:01:46-2#



 



BILAG	  6	  
Interview	  med	  Connie	  Jacobsen,	  Institutionsleder	  i	  Timotheus	  Sogns	  Menighedsbørnehave	  og	  
Netværkskoordinator	  for	  netværket	  De	  Tre	  Visionære	  	  
Dato:	  Torsdag	  den	  28.	  februar	  2013	  
Sted:	  Porcelænshaven,	  2000	  Frederiksberg	  	  	  
Deltagere:	  Connie	  Jacobsen	  (CJ)	  og	  Nina	  Lindegård	  Pedersen	  (NLP)	  	  
 
Interviewet starter: 
 
NLP: Jeg ved ikke #00:00:01-5#  
 
CJ: [...støj...] kan sige noget klogt om noget. #00:00:05-7#  
 
NLP: Du skal bare tænke os, som vi er rigtig rigtig nysgerrige. Og vi er jo heller ikke specielt kloge på det. Det er jo 5 
bare vi bliver nysgerrige på det. #00:00:16-2#  
 
CJ: Hvad skriver I? Helt klart. #00:00:22-1#  
 
NLP: Helt oprindeligt tilbage da vi skulle finde på noget til vores speciale, der havde vi begge to interesseret os for, 10 
hvordan den offentlige og private sektor kan arbejde sammen begge to. Og faktisk været lidt kritiske overfor det. At 
man nærmest havde fundet på at det var sådan en god løsning, nærmest uanset hvad. Og det kunne vi godt lade os lidt 
provokere af, og vi kunne godt tænke os at undersøge, hvad for nogle former er der, hvad kan der være af udfordringer, 
hvor går det godt, og hvad for nogle ting er knap så gode i de her konstellationer. Og så begyndte vi sådan at  lede efter 
et projekt eller en case, som passede ind i det vi lige kunne tænkte os. Og så var det egentlig fordi at Charlottes vejleder, 15 
på hendes PHD projekt, det er den samme [der er smækken med døre i baggrunden og NLP undskylder med, at der 
ellers ikke plejer at være så meget rend #00:01:20-8# ] det der den samme vejleder som vi har. Så mødte  vi jo Charlotte 
til noget undervisning, og blev egentlig lidt nysgerrige på hvad var det egentlig for noget som hun gik og lavede,  og 
hvad var det for et projekt, var det noget vi kunne grave lidt i og finde nogle spændende vinkler på. Og det har vi så 
fundet ud af 1: det er meget omfattende, men der er rigtig mange spændende vinkler på det. Så det vi helt konkret havde 20 
tænkt os at gøre, som Jesper også har sendt dig en mail om. Vi kunne godt tænke os at sige; hvda gør man fra 
menighedernes daginstitutioners side, hvorfor har man valgt at kalde det her et partnerskab. #00:02:03-5#  
 
CJ: jamen det er jo det der er forskellen på netværk og partnerskab. #00:02:09-2#  
 25 
NLP: ja, det begyndte vi at finde ud af, da vi begyndte at grave i det, at det jo startede som noget, men så har man 
fundet det smart at kalde det noget andet. #00:02:15-0#  
 
CJ: ja, men der ligger også noget andet i partnerskab, end forpligtende netværk. #00:02:21-7#  
 30 
NLP: Ja. Prøv du at knytte dine ord til. #00:02:23-1#  
 
CJ: altså partnerskab er jo der hvor man også har noget fælles. Noget økonomisk fællesskab. Det behøver man jo 
nødvendigvis ikke at have i et netværk. Fordi man er nogle individuelle juridiske enheder  der er gået sammen, som har 
hver deres bestyrelse, hvor lederen er ansat af bestyrelsen. I selvejende institutioner er det jo bestyrelsen som ansætter 35 
og afsætter ledere, det er det ikke i det kommunale regi, der er  det jo faktisk forvaltningen. Men hvis jeg ligesom skal 
køre hjulene lidt tilbage,  så er det sådan at da man beslutter den her nye ledelsesstruktur i Københavns Kommunne, der 
er  det nærmest Take it or leave it. Altså i det kommunale er der besluttet for at der skal være klyngeledelse, at der er en 
leder der har  så og så mange institutioner, hvor der sidder  en pædagogisk leder der ikke har noget øknomisk ansvar. Så 
er der alle de selvejende, hvad gør vi med dem? De kan så vælge nogle ting. De kan vælge f.eks. at gå sammen i deres 40 
paraplyorganisation, MDI menighedernes daginstitution, Frie Børnehaver, Børneringen, Danske Daginstitutioner, hvad 
man nu ellers har af paraplyer. I valby, hvor jeg kommer fra, vælger vi så at lave et stort netværk af de selvejende 
institutioner, blandt andet på kryds og tværs med menighedernes daginstitution, Frie Børnehaver, Danske 
Daginstitutioner. Det er et stort netværk af 13 institutioner. #00:03:57-5#  
 45 
NLP: Det er et stort simpelthen. Hold da op. #00:04:00-6#  
 



CJ: Og så er der et netværk omhandlende det der hedder Prinsessegårdene, de indgår et partnerskab for de der tre 
institutioner der hele tiden har haft, deres egen, hvad skal jeg sige, forretningsføre. Så de kører sådan set bare. De har 
været tre enheder i et fritidhjem, vuggestue og anne marie gården, benedikte gården og margrethe gården.- Det er derfor 50 
de hedder de tre prinsessegårde. De laver  et partnerskab, hvor de får noget fælles økonomi også, fordi de har en 
forretningsfører. Det kører sådan set bare videre. De er for dem selv. Vi er så 13. Ud af os 13  institutioner skal der 
vælges 3 koordinatorer, finder vi ud af. Vi tager på sådan en weekend i januar 2010, hvor vi skal finde ud af hvad der er 
op og ned. Det er mange institutioner. Og vi ansætter en udefra, der skal prøve og hjælpe os i gang, vi skal jo lave en 
kontrak. Det forlanger forvaltningen og kommunen. Så det må vi jo så se at komme i gang med. Men hvem er vi 55 
egentlig ? Vi kender egentlig ikke hinanden, der er fritidshjem, der er ungdomsklub, der er vuggestuer, der er 
integrerede, der er hvad som helst. Alle ledere har siddet i deres smaå nicher,  og lukket døren og nogle har sindsygt 
meget underskud og nogle har hørt om det der" hvis man ikke er bæredygtig, så skal man fusionere" osv. Jeg er sgu 
heller ikke bæredygtig, så  jeg har vøret ude i at prøve 2 fusioner, som er mislykkedes på den måde,  at de institutioner 
så er gået private. Der sker så det her. Nej det er januar 2011. I løbet af 11, sker der det at ud af 13 institutioner, går 4 60 
private. i 2012, starter vi diplomuddannelse i  netværksledelse. Det er kun tre der går på den. Det er ikke smart vel. Når 
der er ni tilbage i netværket. "Jaa" siger de andre" I kan så komme tilbage og give os noget referat  for det der kursus I 
går på". Nej, det kan vi så ikke. For vi arbejder faktisk på en uddanelse, hvor vi prøver at finde ud af hvordan en 
forretningsplan skal se ud for at det er bæredygtigt , for at vi kan lave nogle samarbejdsrelationer, vi kan lave noget HR 
i f.t. vores personale bla bla bla. #00:06:30-7#  65 
 
NLP: Så I sidder faktisk og arbejder med forretningsplanen på vegne af  #00:06:34-6#  
 
CJ: ja, og masser ting kom jo på plads for os, både teoretisk og praktisk, os tre. Og vi er godt klar over, at vi kan ikke 
arbejde videre i det her netværk. Det er heller ikke rigtig alvorligt det der med "Nårh, men hvis vi skal noget andet 70 
kommer vi ikke rigtig  til de det netværksmøder". Så vi har mange forskellige dagsordner, de ni institutioner der er 
tilbage, og der er mange frustrationer, irritationer og alt muligt andet, så vi beslutter os for, os tre der går på uddannelse 
; vi går solo som netværk nu. Lige da vi beslutter os for det, så siger de fire nye ledere i det her netværk "Vi går for os 
selv". - "Yes!" siger vi så. Det er jo ikke noget vi har besluttet, det er dem der har besluttet det, #00:07:17-2#  
 75 
NLP: jaja, det er dem der træffer beslutningen #00:07:15-2#  
 
CJ; så rent faktisk så danner jeg nu netværk med Ålholmen fritidshjem og Folehavens ungdomsklub. Og der kan jeg så 
sige "Ok, hvad har en børnehave så sammen med et fritidshjem og en ungdomsklub, hvad kan I arbejde sammen om". 
Så det kører sådan meget på et ledelsesplan. Sparring bla. Det kører meget på selvfølgelig  at vi har børn i børnehaven 80 
der kommer på Ålholmen skole og Ålholmen fritidshjem , så vi har et fantastisk godt samarbejde. Vores børn er i 
praktik, vores børn [griner]. Og med hensyn til ungdomsskolen, så er det sådan at man i institutioner i dag kan ansætte 
det der hedder ungarbejder, sådan nogle der kommer og sætter i opvaskemaskinen, fejer og sådan om eftermiddagen. 
Dem får jeg fra Ålholmen. #00:08:02-0#  
 85 
NLP: Aj, hvor fint. #00:07:56-5#  
 
CJ: Eller. Fra Folehavens Ungdomsklub. Så på den måde har vi lavet nogle seancer med vores fælles personalegruppe, 
har vi holdt fælles personalemøde, hvor de fortalte om hinandens institutioner. Vi holdt fælles julefrokost, vi skal  på 
team building sammen med alle personalegrupper her i næste måned. Så det er den vej, at vi kan bruge hinanden rigtig 90 
meget i alt det her. #00:08:29-6#  
 
NLP: må jeg spørge, hvor var MDI, i alt det her, som jeres paraplyorganisation til at begynde med, da I ligesom var 13. 
#00:08:36-1#  
 95 
CJ: De prøvede faktisk rigtig rigtig meget  at få os allesammen på uddannelse. For de var godt klar over, at det er den  
vej vinden bører. At hvis de her  netværk skal blive styrket og blive ordentligt fagligt velkvalificerede osv. så skal de 
have noget uddannelse, de mennesker. Men der var ikke noget at gøre. Men de har støtte og hjulpet alle os som har gået 
på uddanelse. #00:08:59-7#  
 100 
NLP: Hvorfor var der ikke noget at gøre? #00:09:01-1#  
 
CJ: De der "Og nej, så havde man også lige så meget. Så var man ny leder. Og så var der også..." og frem og tilbage. Og 
man skal også have opbakning i sin bestyrelse fordi man tror måske det er løgn,  men bestyrelsen har faktisk rigtig 
meget at skulle sige,  i en selvejende institution. Hvis  du er en lidt usikker leder, så kan du godt bliver over-rulet af en 105 



bestyrelse. Altså jeg er ikke usikker. Jeg har været i det her i 100 år. Jeg kender godt gamet ikk. Men det er jo sådan, en 
bestyrelse i en selvejende institution kan være rent forældre. Hvor lang tid er forældre forældre i en institution, det er de 
mens børnene går der ikke. Så kontinuiteten er jo også. Nu kommer  jeg fra en institution, en menighedsinstitution, hvor 
vi hverken beder eller gå til bøn  eller noget. Men vi går  i kirke 3 gange om året med børnene. Og jeg har en 
bestyrelsesformand som har tilknytning til ["Timosious-kirken"? #00:10:01-2# ] og hun har siddet i bestyrelsen i 15 år 110 
og jeg  er rigtig hammerglad for hende. Hun  ser ligesom tingene fra det andet perspektiv end forældre delen,  og det 
gør hun også når der er bestyrelsesmøder. Så hun støtter og hjælper også mig i når jeg sådan siger "Det har ikke noget 
med lille Andreas at gøre, du sidder i bestyrelsen for at være med til at trække de overordnede principper" og det er jo 
rigtig godt. Men sådan er  det jo ikke alle steder. Nogle steder er bestyrelserne rent forældre styrede og menighederne ... 
#00:10:32-3#  115 
 
NLP: det er det man kalder en enstrenget model ikke? #00:10:32-3#  
 
CJ; Jo. Altså menighedernes daginstitutioner har lavet bestyrelseskurser, for bestyrelsesmedlemmer, de har en 
hjemmeside, hvor man kan gå ind som bestyrelse og se hvad der rør sig,  og hvor langt man er med netværk og alt 120 
muligt. De laver kvalitetsmålinger, Menighedernes Dagsinstitution, vi har lige fået nummer to ud. Som skal være 
færdig. Imorgen. Er sidste frist. OG det  er jo også en tilvænningssag for forældre. Men allerede nu kan jeg jo se, at der 
er mange flere der har svaret, end sidste gang f.eks. Nu ved de hvad det er. De ved hvad den bliver brugt til. Men det er 
jo ikke alle ledere der hidkalder og siger "Nu skal I høre den er færdig den her kvalitetsmåling og den viser det og det, 
og der er nogle punkter her ogher vi skal tage fat i og hvad synes I" og drage dem ind. Det er jo meget forskelligt: 125 
#00:11:27-5#  
 
NLP: hvordan man bruger det som værktøj #00:11:29-2#  
 
CJ; ja, og det er jo derfor kommunen måske  nogle gange synes at måske at man er civil ulydig, eller at man ikke lige 130 
parerer ordrer, eller der må være nogle ens metoder til at arbejde. Fordi det gør man jo i det kommunale. Det er jo 
meget nemmere også ligesom at styre og kontrollere, når man f.eks. i dag i Valby Vesterbro har 8 klynger. Så skal du 
jo. Det var det  der også var pointen. Det var at forvaltningen ikke ville holde møder med 40 ledere hver måned. 
#00:11:56-5#  
 135 
NLP; nej det har vi jo kunne læse.. #00:11:59-5#  
 
[NLP og CJ snakker samtidig] #00:12:00-2#  
 
CJ: de ville holde møder med de der 6-8 klyngeledere og så er vi 3 kordinatorer. Det er jo til at overleve. Så som 140 
koordinator, skal jeg så sørge for at mit netværk får alle de relevante  oplysninger, som forvaltningen kommer med. 
MEn jeg holder møde med forvaltningen en gang om måneden. Jeg holder netværksmøder, indenfor Menighedernes 
Dagsinstitutioner, med de andre menighedsnetværk. Og det er så mit ansvar at mit etværk får alt det de skal have. 
#00:12:33-8#  
 145 
NLP; Du kan prøve at snakke lidt om... Det har jo helt klart ændret noget. Men i din relation med Københavns 
Kommune fra før netværkskordinator til hvordan? #00:12:40-4#  
 
CJ: Jeg har altid faktisk siddet i mange udvalg i forvaltningen. Visitationsudvalg til støttepædagoger og ASO og...  
#00:12:51-0#  150 
 
NLP: så du har haft mange veje ind. #00:12:52-0#  
 
CJ: Ja og haft arbejdet med mangfoldighedsprojektet i tre år, så jeg har haft mange links til forvaltningen egentlig altid. 
Men det har gjort det at. Det kan man også godt få at vide. I har jo jeres paraply, der har I jo også  en pædagogisk 155 
konsulent I kan bruge, I er jo selvejet, så det der med der sidder en rigtig rigtig dygtig områdechef i Valby Vesterbro, du 
ved sådan en kvinde som arbejder altid, som man altid får svar - "Du Kate, du kan vel ikke lige undersøge.." og boom 
så får man svar ikk. Vi har været pisseforkælede i Valby  på grund af hende. Det har vi virkelig. Og det skal vi lære. Det 
der med at "Nej, du må holde ud og lade være at få svar på det her nu, eller også må du finde andre græsgange" for hun 
har rigeligt at lave i forhold til de kommunale. #00:13:50-8#  160 
 
NLP: Ok, så der er ligesom måske blevet en prioritering af de kommunale? #00:13:52-6#  
 



CJ: Jo meget.  #00:13:57-2#  
 165 
NLP: Men er det på grund af et udløb af alt det her netværksdannelse? #00:14:00-4#  
 
CJ: Ja, men det er et udløb af, at  der er kommet en ny ledelsesstruktur i hele kommunen. OG en besparelse. Helt klart 
en besparelse. OG der bliver afholdt  et møde om måneden hvor alle klyngelederne er der og kordinatorene er der, med 
forvaltningen. Et månedtligt møde. Det møde er delt op så man mødes klokken 8 til morgenmad og så kan man pladre 170 
sammen  med alle dem. For vi har jo kendt hinanden i mange år.  #00:14:25-6#  
 
NLP: ja, det er jo det. Det er det. #00:14:27-9#  
 
CJ: kendt mange af de der klyngeledere. Arbejder jeg også sammen med  dem på nogle andre fronter. Det er jo ikke 175 
sådan. Men der er rigtig mange ledere der føler; "der er aldrig nogle der ser hinanden mere. Guud hvor er det lang tid 
siden jeg har set dig!". For vi  har jo været vant til at vi mødtes en gang om måneden, alle ledere. 45 ledere. Hver evig 
eneste måned, og det var noget med fra klokken otte. #00:14:49-4#  
 
NLP: 45 ledere det er fordelt på. #00:14:54-8#  180 
 
CJ: det var  fra 0-6 års ledere. Ikk. Det var før Valby og Vesterbro blev lagt sammen. #00:15:04-2#  
 
NLP: så det var faktisk kun Valby. #00:15:02-7#  
 185 
CJ: Ja. Og der har jo også været det der bydelsråd i Valby tidligere. Så der har været en helt anden kultur, en helt anden 
ånd, lige i det område hvor man har været meget tæt på hinanden. Og gjorde rigtig meget for nye ledere der lige er 
startede og studierejser og alt muligt. Lige nu er det sådan at man ser faktisk aldrig rigtig hinanden, efter det der 
klyngeledelse og kordinator. #00:15:32-9#  
 190 
NLP: Hvad tænker du omkring så. Fordi som jeg har forstået det, så er en af argumenterne  for netværksdannelsen, som 
et udløb af klyngen, men netværksdannelsen det er at man jo netop har  muligheden for at spare på et fagligt andet 
niveau. #00:15:46-4#  
 
CJ: ja, vi har jo heletiden haft mulighed for at ringe til nogle ledere. Og så sparre med dem, hvis det endelig var det ikk. 195 
Selvfølig. Det har jo været sådan i den her nye ledelsesstruktur, så er alle souschefer jo blevet sparet væk, så dvs. der 
sidder ledere alene på institutioner nu. På mange måder kan man jo godt sige nå. #00:16:05-5#  
 
NLP: Skal jeg lige forstå. Det er de kommunale ikk. #00:16:10-8#  
 200 
CJ: De er væk. Så er der. De fleste er også væk på de selvejende. Fordi at der simpelthen ikke er  penge til at have dem 
ansat. Man kan sige, at det er måske også det der med at så er der  50 børn, og to ledelsespersoner. Det er måske sådan 
lige. Altså jeg  har en souschef, som ikke bruger tid på noget administrativt, men hun er 60 år, jeg vil ikke fyre hende 
vel. Altså det vil jeg ikke. Og det har jeg sagt til plads og kapacitet. Fordi. Der har lige været sådan en evaluering på 
plads og kapacitet med Henriette Bjørn i forhold til hvordan går det agtigt i netværket ikk. #00:16:51-9#  205 
 
CJ: Ved du hvad, jeg har faktisk. Jeg ved godt jeg ikke må vise dig det, jeg gør det lige alligevel. [Der er støj i 
baggrunden, lyder som om CJ roder i sin taske]. #00:16:57-3#  
 
NLP: Meget spændende. #00:16:57-3#  210 
 
CJ [er igang med at finde noget som hun vil vise NLP]: også fordi så kan du danne dig et overblik over. [støj ] nu skal 
du se her. [støj] Ved du hvad. Jeg har repræsenteret mit netværk  inde hos Henriette Bjørn, og skulle argumentere for 
hvorfor vores netværk var bæredygtigt, hvorfor det var et godt netværk, hvorfor dit og hvorfor dat. Jeg mente, jeg havde 
taget referatet med, så jeg lige. #00:17:45-4#  215 
 
NLP: Var det noget alle har været igennem? #00:17:47-7#  
 
CJ [leder stadig]: Ja, først så var der evaluering af klyngerne, og så var der så evaluering af netværkene.... Skal jeg lige 
se.... Men altså, der er så meget lort. Noget af det skulle jeg bruge hos den der ["coach"?/ "kåånst"!? #00:18:39-0# ]. 220 



Det her er sådan noget selvregistrering, det er et tilsyn der kommer engang om året fra en pædagogisk konsulent. Så der 
er kontrol med tingene. #00:18:53-8#  
 
NLP: Jo, det er der meget af. #00:19:04-7#  
 225 
CJ [leder stadig]: Det var da irriterende.Men i hvert fald, den evaluering der var inde hos  Henriette Bjørn, det var altså, 
hvordan går det. Det er min coach [tror jeg hun siger om noget hun står og roder med]. #00:19:16-4#  
 
NLP: Ja [griner]. #00:19:16-4#  
 230 
CJ [leder stadig]: Det kan faktisk godt ligge her. NEj, det gør det ikke. Det er sådan en mappe ingen rører ved. 
#00:19:23-9#  
 
NLP: Ja, hvor du har alle dine. #00:19:26-5#  
 235 
CJ: Alt muligt [støj]. Og hun er selvfølgelig interesseret i at vide, hvad man stiller op med sig selv. Hvorfor. OG hun 
har også en gang imellem måske noget i ærmet, nogle små institutioner der godt kunne fusionere,  og hvordan ser man 
på det og ssådan noget ikk. Men altså i første omgang der klarede vi frisag i vores netværk, på den måde, at vi er 
bæredygtige i forhold til at det er børn nok i selve netværket,  og at hun kan se der er udvikling, hun kan se vi arbejder, 
hun kan se at i vores forretningsplan, der har vi en udvikling, hvad vej drejer tingene. Vi . Københavns Kommune 240 
barslede fornylig med sådan nogle pejlemærker i pædagogisk kvalitet. Kender du dem? #00:20:15-0#  
 
NLP; Jaee...  #00:20:15-0#  
 
CJ; ["Anne Vang" #00:20:14-8# ]. Der har jeg siddet i et udvalg gennem længere tid under det der hedder pædagogisk 245 
kvalitet, der så barslede 6 pejlemærker, som man gerne ville have implementeret i det pædagogiske arbejde i alle 
institutioner, og det første det er noget omkring refleksion. Og det skal være implementeret i en eller anden form for 
metode i institutionerne  i 2014. Der er det jo meget nærliggende man i netværket findet en eller anden metode,. 
#00:20:46-7#  
 250 
NLP; Ja, som man kan enes om. #00:20:47-4#  
 
CJ: Ja, og arbejde ud fra ikke. Og det er også sådan noget der skal være skrevet ind i ens forretningsplan, at man arbejde 
ud fra  de dimensioner, eller pejlemærker,  og så videre. Og så følger hun jo op på det, næste gang man er inde til en 
evaluering. #00:20:56-1#  255 
 
NLP; Ok, hvor tit. Du siger det er en gang om året. #00:21:05-9#  
 
CJ: Jamen, det ved jeg ikke. For det har eksisteret i to år. Vi har været der en gang ikke. Så. #00:21:14-2#  
 260 
NLP: Ok, så alt under forsøg. Du sagde. At. Ikke at tonen var blevet anderledes, men at man godt kunne blive sagt; 
"jamen, du har en paraplyorganisation du må henvende dig til, hvis du har nogle spørgsmål" eller hvordan... #00:21:27-
1#  
 
CJ: Ja, altså. Og det er jo meget nærliggende ikke, fordi vi er selveje, og vi betaler  vores paraply et eller andet beløb, 265 
for at få lavet regnskab og andre ydelser kan man købe derinde. Og når der er en områdechef, og man har tildelt os en 
pædagogisk konsulent fra forvaltningen. Der er ikke noget. Man kan altid ringe. Men MDI har jo også rigtig mange 
ressourcer og kompetencer som man skal gøre brug af, når man er selvejende. Det synes jeg da også er ok, men der er jo 
nogle der synes at Mor ligesom er gået ved at lave en konstruktion på den her måde,  med klyngeledelse og 
netværksledelse. Fordi de er jo vant til at gribe knoglen; "Kan du ikke lige ordne det her for mig ikk". #00:22:15-2#  270 
 
NLP; Er det din fornemmelse at de så ringer til MDI lidt mere, eller måske står lidt mere alene tilbage. #00:22:18-6#  
 
CJ: Nej, jeg føler egentlig ikke jeg står alene. Det gør jeg ikke. Der er nogle ting, som jeg jo altid har ordnet med MDI, 
regnskab. MEn hvis det er sådan noget hvor det handler noget om, at der ligepludselig kommer noget med nogle 275 
nomineringer. Eller "Hvor mange overbelægninger af børn må vi ha før det koster os noget". Det er jo ikke MDI, det er 
jo forvaltningen. #00:22:46-4#  
 



NLP: Ja, det kommer i hvert fald derfra.  #00:22:50-3#  
 280 
CJ: Ja, og hver evig eneste tirsdag, kommer der det der hedder uge-pakken, på mail. I den ugepakke. Der er der opgaver 
der skal være løst indenfor 14 dage. Det kan være alt muligt. #00:23:02-2#  
 
NLP: Hvor kommer den fra? #00:23:02-2#  
 285 
CJ: Den kommer fra forvaltningen. Måske har jeg en med, så du kan se, hvordan sådan noget ser ud [roder med 
mappe/papirer/i taske] Det kan være noget økologi der skal være færdig til den og den dag. Jamen, det kan være alt 
muligt. Noget trivsel omkring personale, eller nogle kurser man skal melde sig til inden klokken det. Eller. Altså, det er 
alt muligt. #00:23:36-0#  
 290 
NLP: Og sådan har det været upåvirket af,  at I har dannet netværk, eller klynger. #00:23:41-3#  
 
CJ: Altså. Klyngelederne har deres egen hjemmeside. Hvor de modtager ting på. Men vi får stadigvæk de der 
ugepakker. Og det er udemærket. Altså. Det der godt kan ligge i det der, med at være koordinator. En koordinator får 
4000 kroner om året. #00:24:01-8#  295 
 
NLP: For at koordinere? #00:24:02-5#  
 
CJ: Ja. Og i forhold til. Vi sparer jo faktisk  en klyngeleder ved at være  forpligtende netværk. Der er jo ikke en af os 
der er trådt ud. #00:24:13-8#  300 
 
NLP: Og ikke er institutionsleder længere. #00:24:15-8#  
 
CJ: Nej, og skal have løn af de andre i netværket. Når man er klyngeleder, så er det de her institutitoner der betaler 
klyngelederens løn. Det er derfor man måtte fyre alle sous-cheferne.  #00:24:30-9#  305 
 
NLP: Og klyngelederen. Han er, eller  vedkommende, som du selv siger, er trådt ud, og er ikke institutionsleder. 
#00:24:39-0#  
 
CJ: Nej altså, man er leder for den klynge. Økonomisk, pædagogisk, og alt muligt. Og det er jo ikke en stilling som man 310 
har søgt, det kan være nogen der har været ledere, eller nogen der kommer udefra eller whatever ikke. Men, som 
koordinator får vi de der skide 4000 før skat, hvilket jeg synes er helt ["For månen"? #00:25:02-1# ]Det har jeg 
selvfølgelig også sagt højt og larmende, men det er ligemeget. Men. Der er nogle opgaver i det der med at være 
koordinator. Og der kan man  godt mærke nogle gange,på forvaltningen, at de synes, at man skal måske gøre noget. Så 
siger vi "M-m [nej lyd #00:25:20-4# ] Vi er jo ikke ansat som konsulator." Og især den gang vi var i det store netværk, 315 
og vi kom til møde på forvaltningen, som kordinator "Hvad er det der sker nede på den institution? Vi hører ikke 
noget." Så gik det lige pludselig op for mig, at jeg var talerør. #00:25:33-9#  
 
NLP: Ja, det var måske en anden rolle. #00:25:37-4#  
 320 
CJ: Men altså. Jeg har jo ikke den kasket på, hvor jeg kan gå ned og banke dem i hovedet og sige "I skal gøre sådan og 
sådan". Det må I gøre som forvaltning, hvis der er noget I er i tvivl om. Indtil rollerne som koordinator er defienrede. 
Og det er de egentlig ikke endnu. #00:25:51-4#  
 
NLP: Jeg skulle lige til at sige, har du en fornemmelse om de  er på vej til at blive det,  eller er det noget I gør i 325 
fællesskab eller. #00:25:56-3#  
 
CJ: Nej det tvivler jeg sgu på. #00:25:57-2#  
 
[NLP griner] #00:25:59-4#  330 
 
CJ: Jeg tror der kommer et direktiv, lige pludselig. Altså indtil videre er det gået på den måde,  at på de der 
koordineringsmøder "Ja, så skal vi bruge to klyngeledere  og en kordinator til at sidde i det udvalg. Er der nogen der 
melder sig". Det er jo meget fair,  at man gør det på den måde. Men i det øjeblik at der ikke er nogen der melder sig til 
de der ting, så kunne jeg godt forestille mig, at så bliver det pålagt. Fordi, hun har altid været meget godt til. Vores 335 
områdechef, ligesom at skrive ud, at " Der er komme de og de penge til et eller andet projekt. Hvem vil vær med." Så er 



der måske mange, så bliver der trukket lod, eller what ever. Eller også henvende sig og så "Ved du hvad. Jeg ved du har 
den og den slags forældre. Det ville måske være godt for dig." #00:26:38-6#  
 
NLP: Relevans for dig ja. #00:26:40-1#  340 
 
CJ: Det har hun altid været rigtig godt til. Og hendes  ånd er der jo heldigvis. Så jeg forestiller mig ikke det bliver sådan 
et kæmpe kvantespring, men jeg kan godt mærke at hun ahr fået meget mere at lave. Og jeg kigger jo også på, når der 
bliver sendt mails ud og der står "04.38", så tænker jeg, "Hvad fanden, er du allerede stået op. "Ikke. Og det kan man se 
på de der chefer, at de  arbejder altså døgnet rundt. Der er hende, og så er der en sous-chef.  #00:27:08-2#  345 
 
NLP: Og "hende", det er KAte? #00:27:02-8#  
 
NLP: ["Kate Ubai"? #00:27:10-7# ]. Kender du hende? #00:27:11-9#  
 350 
NLP: Jeg har hørt hende omtalt. #00:27:14-0#  
 
CJ: Ja. Rigtig rigtig dygtig. Det er hun fandema. Det  der også i, altså. Det ved jeg ikke hvor lang vi skal. Men i det her 
forpligtende netværk, der er jo et netværk for ledere, kan man sige. Det der med at få det implementeret i 
personalegrupperne, det tager rigtig lang tid, fordi det først skal implementeres i ledegruppen. #00:27:42-8#  355 
 
NLP: I skal først, kan man sige, finde hinanden i ledergruppen. #00:27:44-9#  
 
CJ: Ja. Og så alt det der har været sket i det her netværk. Altså det har virkelig været op af bakke det der med at starte 
13,  og så blev vi 9, og så blev vi 5 og så blev vi 3. #00:27:57-7#  360 
 
NLP: Hvem tænker du, sådan. For når jeg hører dig snakke om netværksdannelsen. Når vi snakker med Charlotte, så 
siger hun ," Jamen, de har jo taget ejerskab af netværksdannelsen. I et eller andet omfang. MEn ladet det være op til 
institutionerne at bestemme hvem  de har et interessefællesskab med. Og lige som lade institutionerne  bestemme hvem 
vil vi danne netværk med". Tænker du at det stadig meget er Københavns Kommune der er afsender på "I  skal indgå i 365 
netværk", eller er MDI, jeres plads. #00:28:28-5#  
 
CJ: Altså. MDI kan ikke beslutte noget. De kan jo ikke beslutte noget. De er en paraplyorganisation der adminsitrerer 
vores regnskab, hvis vi når dertil. De kan jo ikke beslutte noget. #00:28:40-3#  
 370 
NLP: Nej. De er jo meget ambitiøse omkring. Nu kan man sige. Nu fik jeg måske også præsenteret partnerskabet 
dårligt. For jeg forstår jo, at i selve det her oplæg til klynger, partnerskaber eller netværk. Der brugte man også begrebet 
"Partnerskab", som jeg kan forstå, kommer fra De Frie Brønehavers, på oplæg af dem. #00:29:00-3#  
 
CJ: Ja, sikkert nok. #00:29:00-3#  375 
 
NLP: Men, det projekt som menighederne har fået en finanslovsbevilling til. Det kalder de jo også et partnerskabs 
projekt. OG definere det som et partnerskab. #00:29:12-4#  
 
CJ: MEn jeg tror også der er mange institutution der har et partnerskab faktisk.  #00:29:18-5#  380 
 
NLP: Altså i den økonomisk, juridiske, eller i den mere dialogbaserede "Vi deler". Fordi sådan som jeg jo. #00:29:26-
4#  
 
CJ: Vi deler jo også kan man sige. Susan og Maria og jeg deler også. Vi har lige været i Firenze i sidste uge også  385 
på studierejse. Og deler rigtig rigtig mange ting. Og vi har det faktisk som om at vi  altid har været sammen. Så på den 
måde deler vi rigtig meget kommunikativt, vi går også ind og betaler nogle ting for hinanden, og "Det er sgu lige meget, 
den regning får jeg" og sådan noget. Fordi. Men altså vi har ikke nedskrevet i vores kontrakt, at "Vi lægger nu 50.000 
hver i kassen". For eksempel.  #00:30:02-0#  
 390 
NLP: Har I. I har en netværkskontrakt? #00:30:05-5#  
 
CJ: Jaja, og det er den som vores coach er ved at pille fra hinanden,  og samle for os. Fordi, at den kontrakt vi har haft, 
der har vi jo været 13 institutioner og den sagde jo egentlig ikke rigtig noget, og den forpligtede egentlig ikke vildt 



meget.  Der skal jo så stå de ting, der skal  stå i den kontrakt, og så skal vores  forretningsplan, den skal lige manøvreres 395 
lidt også ikke. For det er jo forretningsplanen ikke, som er vigtig for os. For det er jo den vi arbejder ud fra. #00:30:32-
2#  
 
NLP: Og det er den i lige som har på de her uddannelse... #00:30:43-7#  
 400 
CJ: Den lavede vi på vores sidste uddannelse. #00:30:45-5#  
 
NLP: Og som er en del af eksamen. #00:30:40-1#  
 
CJ: Ja. Det var en del af vores eksamen. Og så  har vi haft en seance med ham her coachen to gange, for der var gået .. 405 
#00:30:57-9#  
 
NLP: Har I søgt ham selv. #00:30:52-9#  
 
CJ: Jaja. For  vi har fået nogle udviklingspenge til at udvikle netværksledelse i netværket. #00:31:07-7#  410 
 
NLP: Ja, ok. Hvor kommer de fra? #00:31:02-9#  
 
CJ: De kommer fra Kommunen. De skal jo give lidt. #00:31:12-9#  
 415 
NLP: Jaja. [griner] #00:31:14-5#  
 
CJ: Det var faktisk nogle vi fik sidste år ikke. Men altså, vi er ikke nogen fattig institutione, os tre der er sammen. Så vi 
har rigeligt råd til også at bruge penge på sådan noget ikke. Gudskelov. OG det er en stor hjælp for os, det er det, for 
man kan kan godt blive sådan: "Jamen, det ser sgu da meget godt ud det der". Og stirre  sig blind på det der. "Og er det 420 
nu nødvendigt med alt det der kontrakt". Ja, det er pissenødvendigt. #00:31:44-0#  
 
NLP: Jeg hørte også nogle ting, der foregår mellem jer, som 3 institutioner, fordi I har en god dialog. Udenom 
kontrakten.  #00:31:50-5#  
 425 
[NLP og CJ taler samtidig #00:31:50-5# ] 
 
CJ: Der står jo faktisk i vores nuværende forretningsplan. Og den gælder jo indtil den anden kommer på banen, der står 
faktisk at det vi vil arbejde med det er vores personalegrupper. Vi vil arbejde med, at de kommer til at lære hinanden at 
kende. Det gjorde vi i efteråret, ved at holde et fællespersonale møde. Vi havde  også sat dato på, for at det skulle blive 430 
til noget. Vi har skrevet, at vi ville holde en social sammenkomst, det blev julefrokosten, hvor de var samen, vi har 
skrevet at vi vil holde noget hvor vi kommer ud i nogle udfordringer sammen, det er den teambuilding vi skal på i næste 
måned. Så har vi i vores forretningsplan skrevet at vi vil holde møde med vores bestyrelsesformænd løbende, det gør vi. 
Udsende nyhedsbrev til dem. Det gør vi. Sådan så vi med tiden håber, at det bliver implementeret; at "Jeg er en del af et 
netværksledelse". #00:32:48-0#  435 
 
NLP: Hvad ser du fordelen ved, altså, der følger med i at være i et netværk. F.eks. at man kender hinandens 
personalegrupper. #00:32:48-5#  
 
CJ: Jamen, det kunne på sigt være noget rotation i en personalegruppe, for at give noget udvikling. Men det kræver 440 
ligesom at lederne i netværket er helt på det rene med, "Hvad er det vi vil. Hvad foregår der?" Også fordi det er 
foreskellige mennesker. Nogle arbejde med 10-18 årige i vores netværk, nogle arbejder med 6-10 årige og vi arbejder 
fra 3-6 årige. Så man kan sige, det er jo egentlig meget godt. Men. I folehavens ungdomshus, der er faktisk kun mænd 
ansat. for eksempel. Hos mig er der jo mest kvinder. Og så de unge mandlige vikarer. De gider jo ikke alt det der med at 
børn skider i bukserne vel. Havde jeg jo nært sagt ikke. Og på fritidshjemmet er det sådan lidt halvt af hvert. Men på 445 
sigt er det meget sådan, at vi vil gå meget om bord i det der med, personalets trivsel, psykisk arbejdsmiljø, 
fraværspolitikker og sådan nogle ting. Og rotationer. #00:33:58-3#  
 
NLP: Så, fra du fik at vide, at det var nødvendigt at I gik i netværk. Fik det oplæg fra Københavns Kommune. Som du 
sagde, take it or leave it. Til nu. Altså hvordan. Din holdning til det måske, eller sådan. #00:34:13-7#  450 
 



CJ: Jamen altså. Jeg har haft den holdning helt fra starten, at gå med i stedet for at gå imod. Og det gør jeg sådan set 
også i mit pædagogiske virke. OG så se. Hvor du kan påvirke det, i stedet for at stille dig op sådan her fra starten. Altså, 
jeg synes det var rigtig rigtig hårdt det første år,  at prøve at fusionere med to forskellige institutioner. I den ene 
institution, der døde lederen. Så stod de uden leder. Og derfor, det var også en lille menighedsinstitution på daværende 455 
tidspunkt, og derfor var der en god mening i. Og sous-chefen skulle på efterløn. Og hun synes det var  en enormt god 
ide at arbejde på at sammenlægge. Så var der nogle andre i gruppe, der ikke synes det. OG ville godt have en ny leder. 
Og sådan blev det. Og de er så ikke medlem af menighedernes dagsinstitutioner. Det blev de sure over og alt muligt. 
#00:35:08-7#  
 460 
NLP: Oplægget til at fusionere, har det været jeres eget? Lige med dem f.eks. #00:35:14-2#  
 
CJ: Ja. Men hvad hedder det. Jeg har selvfølgelig fået en masse hjælp af juristen inde fra menighederernes 
dagsinstitutioner, der er ligesom det der hedder en værktøjskasse for fusioner, hvad du skal være opmærksom på, man 
skal lave nye vedtægter, det er bestyrelsen og alt muligt andet. Så var der en anden institution, hvor lederen var gået af 465 
på pension, men fortsatte åbenbart som pædagog, men skulle så gå af om sommeren. Så var der en sous-chef som var 
konstitueret leder, og hun synes det ville være rigtig  fedt, hvis vi fusionerede,  og så blev hun afdelingsleder der, og jeg 
blev på min egen institutioner, og var leder for begge to. Det var på plads, og vi var til møde med vores bestyrelse og 
bla bla bla. Så sker der det,  at hende her Jeanette der skal være afdelingsleder, hun siger sit job op #00:36:06-3#  
 470 
NLP: Nej da! Lige midt i det hele!? #00:36:10-1#  
 
CJ: Ja. Men hun kan ikke udholde den der leder, der går rundt. Og det der med at hun er holdt op, men hun er alligevel 
hende der styrer det. Så jeg bliver så hidkaldt, og jeg kommer derhen. Og så siger jeg til personalet "Ja. Og hvordan og 
hvoroledes vi så skal tackle de". Det personale så vil, det er at de vil have den gamle leder tilbage, hun er altså 69 år. Og 475 
hun var meget dominerede og sådan.  Og det var de ville. Og da jeg ikke havde lyst til at have hende som 
afdelingsleder,  så blev jeg nødt til at melde det ud og sige, at det jeg havde tænkt mig, det var, at jeg ville have nogle 
yngre kræfter udefra. Fordi jeg kunne godt se, at der var nogle udviklingsmuligheder der... #00:37:02-3#  
 
NLP: Ikke ville blive realiseret. Ja. #00:37:03-1#  480 
 
CJ: Så den fusion, den hoppede de fra. Så min områdechef, Kate, hun  siger, "Fusioner, der ikke lykkes. Connie, nu må 
du skrive en pixibog". #00:37:16-4#  
 
[griner begge] #00:37:11-1#  485 
 
NLP: Men hvem har fundet. Altså jeg tænker det der fra,  at man går ind i arbejdet omkring med  at fusionere. Hvorfor 
lige de to, hvorfor har du lige forsøgt med det to institutioner . Er det på dit oplæg eller. #00:37:29-4#  
 
CJ: Ja, til dels ja. Fordi at, når man ikke er mere end 13 selvejende institutioner, så er det sådan  at begge det to 490 
institutioner ville ikke være bæredygtige på sigt. De ville ikke kunne klare sig på sigt. Og når man er i et netværk, så 
forpligtiger man sig alligevel overfor hinanden, i f.t. at sørge for at man ikke bliver lukket. Der er stadigvæk brug for  
små institutioner. Sådan er det også i mit hoved. Så derfor tænkte jeg "Dem napper jeg sgu da". OG jeg har været udlånt 
to gange fra forvaltningen til at være dele-leder nogle andre steder. Det er gået så godt. Så hvorfor skulle jeg ikke lige 
prøve det igen.  #00:38:05-7#  495 
 
NPL: Jaja. Det havde da også været helt fantastisk, hvis det... #00:38:08-4#  
 
CJ: Ja. Jeg har været udlånt til nørrebro, i en institution og det ville menighedernes dagsinstitutioner sprugt om jeg 
kunne det i et halvt års tid, til der blev ansat en leder som jeg sørgede for at blev ansat. Og så har jeg været udlånt 500 
igennem  forvaltningen til en anden institution, som jeg ikke vidste at jeg var med til at lukke, før hen på sommeren.  
ikke så sjovt. #00:38:29-9#  
 
NLP: Nej, det var ikke rart. #00:38:29-9#  
 505 
CJ: Det var ikke rart, det var ikke en rar tid. Men jeg gjorde det. Så derfor tænkte  jeg. Det der med at fusionere. "Den 
der institution, skal da ikke lukke fordi der ikke er mere end 30 børn, den skal da overleve". Det ville jo så også betyde. 
Jeg havde jo overskud, de havde underskud. Så hvis man indgår i sådan noget, så klasker man jo økonomien sammen. 



Så kommer slåskampen så, "Hvem skal være bestyrelsesformand?". Og det var nok nærmest der at den skilte. På 
nummer to fusion. MEn vi havde lavet et kæmpe forarbejde. #00:38:59-1#  510 
 
NLP: Ja.  Jeg skulle til at sige, der går meget arbejde forud for... Hvor er bestyrelserne, blev de trukket ind til sidst eller. 
Eller er de med undervejs? #00:39:14-4#  
 
CJ: nejnejnej,  de er med. Hele vejen . Undervejs.  For de skal jo også synes at det her, det er et hit. Min 515 
bestyrelsesformand  synes jo ikke det ville være sjovt, hvis min institution lukkede fordi den ikke var bæredygtig under 
børn. Vel.  #00:39:31-1#  
 
 
NLP: Når du siger bæredygtig.  #00:39:29-5#  520 
 
CJ: Så er det op omkring 100. #00:39:31-9#  
 
NLP: Og det bæredygtighedskriterie du der [? #00:39:35-5# ] Det er antallet af børn? #00:39:39-6#  
 525 
CJ: Ja, det er antallet af hoveder. Og det har heletiden været sådan at der ikke var nogen ko på isen, hvis man lå 
deromkring sådan 80-90-100 børn. #00:39:46-1#  
 
NLP: Hvor får man den udmelding fra? Er det forvaltningen. #00:39:47-2#  
 530 
CJ: Det er fra forvaltningen. For lang tid siden. Så gik man jo ind og kiggede på: "Hvor mange børn har i på Folehavens 
ungdomshus, Ålholmens fritidshjem og på ["?" #00:40:00-7# ] hvor jeg kommer fra, og så lægger man dem sammen og 
siger "Arr, det er sådan lige 350, 380 i perioder. Den går lige". MEn der er jo nogle klynger, de er helt oppe på 800 
børn. Men, det er jo også et spørgsmål  om, er det sådan det skal være fremover. Men der kommer hele tiden så mange 
nye tiltag, lærerplaner, børne..., miljøvurderinger, pejlemærker, dimension, what ever. Så de når måske ikke at blive 535 
implementeret ordentligt, og så kommer der klyngeledelse.  Nu taler man jo om, heldagsskoler f.eks. Hvad sker der med 
fritidshjemmene ? Og der er jo heletiden noget som. Den når faktisk aldrig rigtig sådan at bundfælde sig. Før så 
kommer der nogle nye tiltag. Men klyngeledelse og netværksledelse, det er kommet for at blive. #00:40:55-9#  
 
NLP: Er du glad for, at det er et netævrk, og det ikke er blevet økonomisk og juridisk, som jeg forstår en klynge er også. 540 
#00:41:09-3#  
 
CJ: Jamen, jeg ville aldrig arbejde i en klynge. I det øjeblik jeg ville få kniven på struben og sige "Nu skal du være 
kommunal og så skal du være pædagogisk leder". Nej, jeg vil ikke.  #00:41:22-3#  
 545 
NLP: Kan du prøve at forklare hvorfor, for sådan en udeforstående. #00:41:26-7#  
 
CJ: Ja, jeg vil ikke være leder, uden at jeg har både det økonomiske og pædagogiske ansvar. For jeg synes faktisk det 
hænger i tråd med hinanden. Og det er jo også det er der har været frygteligt for rigtig mange af de ledere, der i dag er 
pædagogiske ledere,  nogle er faldet, nogle er holdt op, nogle er faldet til patten, og nogle er faldet til ro goså ikke. Men 550 
det var fandema ikke sjovt i starten for dem. Nu kommer der sådan en overbos og beslutter "du får 20000 hver måned" 
eller hvad det er det er " og jeg har besluttet, der er en million i underskud over i den der institution, den skal I  andre 
være med til at dække, så nu skal du gå over og fyre tre mand i din institution, ellers kan det hele ikke køre rundt." 
Thats life. Så  der har været mange begyndervanskeligheder med alt sådan noget. Dem har jeg heldigvis været foruden. 
Jeg kan jo godt sidde og sige "Jamen det kan godt være vi skal sidde og fusionere. Det blev ikke til noget. Ærgeligt 555 
ærgelig bærgeligt. Jeg trækker mig tilbage og arbejder videre sådan her i mit eget sovs, som jeg heletiden har gjort". 
#00:42:29-7#  
 
NLP: Men dog hører jeg, altså der er nogle ting som du, aj altså, I har altid haft et stærkt fællesskab i Valby. Men jeg 
høre alligevel at i jeres netværk der er der blevet en eller anden form for, måske stærkere sammentømring. #00:42:40-5#  560 
 
CJ: Jo, det tror jeg også. Altså i kraft af at vi er startet uddannelse sammen, os tre. Så får man jo nogle andre ting 
sammen ikke. Og lige pludselig at komme tilbage til det store netværk "ok hvad skal man snakke med dem om". 
#00:42:56-4#  
 565 
NLP: ja ok, I var skridtet videre. #00:42:56-4#  



 
CJ: Vi var skridtet videre. Og jeg synes virkelig Menighedernes Dagsinstitutioner har været meget oppe på beatet,  og 
været foregangs, men for ligesom at sætte noget uddannelse i gang. #00:43:05-7#  
 570 
NLP: Ja for det kan man sige. Det er jo ligesom et andet bæredygtighedskriterie, de ved de arbejder med. Altså 
økonomien men også fagligheden. #00:43:12-8#  
 
CJ: ja, det har en høj høj faglighed i  Menighedernes Dagsintution. Og starter allerede der med et kick-off i Svendborg, 
hvor de inviterer Århus, Svendborg og København. Og den uddannelse vi starter os tre. der starter vi faktisk på  sådan et 575 
opsamelingshit,  så vi går på uddannelse med Svenborg, Århus og så os og en fra Haslev. Så vi rejser til Svendborg, vi 
rejser til Århus, under hele den første del af vores uddanelse ikke. DEt gør jo også noget ikke. Også at man møder nogle 
andre mennesker, ikke. Det har da været så fedt, synes jeg. Også besværligt, men altså. #00:43:52-4#  
 
NLP: der er nogle gode ting ved det. #00:43:52-4#  580 
 
CJ: Ja, men. MEn nogle gange så kan man have fornemmelse af at der er dem og os. Der er også nogle der siger det 
højt. Dem, det er klyngelederne, Os, det er de selvejende. #00:44:06-1#  
 
NLP: Så det skel er måske blevet endnu tydelige mellem hvem der er kommunal og hvem der er selvejende. #00:44:13-585 
1#  
 
CJ: Ja. Ja. Samtidig er Valby jo lagt sammen med Vesterbro sidste år, det er kommet oveni hatten. Så fra at være 13-14 
selvejende institutioner i Valby, så er vi pludselig. Det ved jeg ikke, der er jo rigtig mange små institutioner på 
Vesterbro, af selveje, 20-30 børn, ikk. Som man jo fusionerer på kryds og tværs. OG dem har vi så også lært at kende 590 
Og nogle af dem, hvor vi så er videre på uddannelse. Vi startede jo i tirsdags igen, med det modul der hedder 
medarbejde og ledelse. #00:44:47-0#  
 
NLP: Ok. Hvis  du skulle prøve sådan. Nu forstår  jeg sådan meget omkring det her med økonomien og det økonomiske 
ansvar. Som en primær forskel på os, også klynge og netværksdannelse. Men sådan i forhold til at være kommunal og 595 
selvejende. Vi er jo også sådan lidt nysgerrige på, hvad er det  de selvejende kan.  Vi læser mange steder, at det er noget 
særligt at være selvejende.  #00:45:18-8#  
 
CJ: Ja, det gør Charlotte også meget ud af.  #00:45:24-0#  
 600 
[CJ og NLP snakker samtidig og griner] #00:45:25-7#  
 
NLP: Det er jo en stor fortælling. #00:45:25-7#  
 
CJ: Altså. Jeg vil sige, at man har en større frihed som selvejende institution. Den primære forskel er , at bestyrelsen 605 
ansætter og afskediger lederen. Man har driftsoverenskomst med Københavns Kommune ligesom alle andre. Og 
Kommunen kan komme og sige "Du skal være kommunal " - "Nej jeg vil ikke" "Godt så opsiger vi 
driftsoverenskomsten, du har ni måneder". #00:45:47-1#  
 
NLP: Ja, fordi, det er jo den jeg fornemmer at Menighedernes Dagsinstitutioner gerne vil arbejde med og sige. 610 
Drømmen ville jo være at komme væk fra at sige, at det var den der: I skal, eller også tager vi pengene. #00:45:56-4#  
 
CJ: Ja. MEn der skal jo rigtig rigtig meget til . Det kan jo være man ikke er bæredygtig. Det kan være der har været 
brand og bål igennem længere tid. Eller et eller andet. Der gør at man går ind og lukker. I de 8 år jeg har været her i 
Valby er der lukket en institution. Den har jeg selv været med til at lukke. Det var den vuggestue jeg blev sat til at 615 
skulle lede. Så måtte lederen bare så. Da hun så kom tilbage i August, der skulle jeg gå. Så holdt hun op.  #00:46:35-1#  
 
NLP: Hun kom ikke? #00:46:35-1#  
 
CJ: Nej altså. Der var et underskud på halvanden million. Altså det kan man jo ikke. Med 20 vuggestuebørn. Det er jo 620 
helt på månen. Nå. Men det der også er med selveje. Fra gammel gammel tid, så har de tilhørsforhold til nogle 
forskellige ting. Jeg har tilhørsforhold til ["Timosius kirken"? #00:46:55-0# ] ikke. Fordi institutionen er opstået nede i 
kriken fem dage efter anden verdenskrig. Og så er de så gået i Valby Langgade og flyttet ind der, hvor vi bor nu. Og 
alle har sådan en historie, af de der gamle selvejende instutitoner.  #00:47:11-4#  



 625 
NLP: Og det ville du ikke føle der var plads til i kommunalt regi? eller hvordan. #00:47:14-9#  
 
CJ: Men man ville jo nok. Eller, jeg ved sgu ikke. Jo, det kan da godt være altså. Altså. Altså jeg vil sige, som 
selvejende,  der får vi ikke så mange pålæg fra kommunen, måske, som man får som  kommunal. Det kan godt være vi 
får dem, men vi retter os ikke altid efter dem. Og henholder os jo også meget til "Jamen vi er jo selvejende"  #00:47:53-630 
9#  
 
NLP og CJ taler samtidig #00:47:53-9#  
 
CJ: For jeg kan godt huske hvordan min bestyrelse så ud, da jeg sagde "jeg går med i stedet for imod". "Nå!". "Ja, det 635 
gør jeg. Og jeg gør det af strategiske årsager, fordi at hvis man stiller sig for meget på bagbenene..." Man kunne jo ikke 
lige vide at i alt det der nye struktur, ledelsesstruktur, sparerunde og alt muligt ikke. Så kan man aldrig vide hvor 
hammeren falder. Altså. Jeg har været i det her game i 30 år ikke. Det er svært at forudsige ikke. OG jeg tror det  er en 
god strategi at gå med. Fordi så bliver man en del af tingene og så ud fra det, så må man så danne, hvad fanden man nu 
kan. Men vi har jo også stadigvæk en pengekasse for eksempel på vores isntitutioner. Vi bliver ikke bare udstyret med  640 
et plastiskkort som overlederen så får bonner og kigger "Nåå du har nok været i Tigeren og købe for 40 kroner". Sådan 
fungerer tingene ikke vel. Altså. Og vi laver jo stadig en kassekladde til menighederned dagsinstitutioner og vi har 
stadigvæk råderet over. Altså vi får et budget meldt ud ikke. Og så skal det jo gå op i en højere enhed ikke. Det skal jo 
helst gå op i nul ikk. #00:49:13-2#  
 645 
NLP: Så I får et budgte meldt ud ? #00:49:15-3#  
 
CJ: Ja. Det gør alle institutioner. Kommunalt som selvejende.  #00:49:19-4#  
 
NLP: Hvem melder det ud? #00:49:20-7#  650 
 
CJ: Det gør Københavns Kommune. Det er meldt ud udfra hvor mange børn har du, hvad betaler du i husleje og har du 
rengøring. Der er alle mulige kriterier. Og så hen af året så bliver der tilskrevet nogle penge til det  budget, hvis du 
f.eks. har søgt noget støtte og de ikke har en støttepædagog i korpset, så  får du tildelt  nogle vikarpenge, så skal du  
have dem på dit budget, der kører sådan hen af året. Sprogstimuleringspenge, hvis du har mange børn der skal 655 
sprogstimuleres, så får  du nogle ekstra ressourcer og sådan noget ikke. Og det er sådan set ens for alle institutioner. 
Men hvis du er pædagogisk leder på en institution, så har du ingen indflydelse på, hvordan de ressourcer bliver fordelt, 
det styrer klyngelederen. Og hvis du har fem institutioner som klyngeleder, og tre af dem har underskud, og to har 
underskud. Så deler vi allesammen her ikke også [ lyd som om hun aftegner noget på papir #00:50:14-3# ]. "Jeg kunne 
ellers godt have tænkt mig et nyt skrivebord". "Det bliver ikke i år du, der er et gammelt et over i den institution, det 660 
kan du få". Ok. Det er at sætte tingene sådan lidt på spidsen. Men hvor vi får et budget, og der er kommer ikke nogen og 
hjælper os med at sige: "Du får sgu da bare noget ovre fra den institution, hvis du ikke klare det". Nej, du har dig selv, 
og det har du altid  arbejdet ud fra. Og jeg kan f.eks. se at "Sidste år, havde jeg 300.000 i overskud, som er blevet flyttet 
over. Dem vil jeg godt målrette børnene. Ok. Jeg ansætter en pædagog i en tidsbegrænset ansættelse året ud, så det 
kommer børnene til gode. Det bestemmer jeg jo solo. Jeg går heller ikke hen til min bestyrelsesformand "Synes du det 665 
er en god ide?". #00:51:00-2#  
 
NLP: Nej, jeg skulle også til at sige, hvor er bestyrelsen i det her? #00:50:55-4#  
 
CJ: Der er nok nogle der vil drage dem ind og sige "Jeg har tænkt mig sådan og sådan". Jeg kan godt finde på at gøre 670 
det omvendt og sige "Jeg har gjort sådan". Heller tilgivet end... Men det er måske også fordi jeg kender min bestyrelse 
og ved, at det syn vil de også have. Men man skal jo også sørge for,  at der ser nogle lunde opdateret ud på ens 
institution. Det kan jo ikke nytte noget at jeg som leder, siger "Jamen, vi går sgu da ud og spiser hver gang vi har 
personalemøde. Det er meget nemmere. Og så er det jo lige meget om det der toilet render lidt". Sådan kører det jo ikke. 
Man har jo et ansvar, når man er ansat som leder, og det har man sgu da også når man er pædagogisk leder eller 675 
klyngeleder.  Der er også nogle der synes det er dejligt, at være frataget alt det der økonomi, og så bare få at vide. 
#00:52:02-0#  
 
NLP: Ja, for der er også nogle af fortællingerne om netværkene, hvor de positive sidegevinster, som de bliver beskrevet 
i hvert fald, er fortællingen om, at så kan man dyrke det man er god til, og så kan man lade nogle af de andre om nogle 680 
af de andre ledelsesmæssige ting, som man er knap så god til. #00:52:21-1#  
 



CJ: Ja. Ja. På sigt kan man måske også sige. Nu er vi jo kun tre i mit netværk, men vi har jo hver i sær nogle 
kompetencer som kan bruge i f.t. personalet. Der er måske en der er skide god til at købe ind. Og det er jo også sådan 
netværket skal bruges jo. Og det er jo sådan noget som klyngelederen jo også gør. #00:52:43-9#  685 
 
NLP: Har I haft nogle snakke om det, i jeres netværk. Hvordan I vil bruge hinandens ressourcer eller? #00:52:50-7#  
 
CJ: Ja altså, vi har lavet sådan nogle profiler. #00:52:59-9#  
 690 
NLP: Ja. Personprofiler. #00:53:01-4#  
 
CJ: Ja, hvor vi sådan set har fundet ud af, at vi er lige dominerende.  #00:53:05-2#  
 
[begge griner] #00:53:08-1#  695 
 
CJ: Det er ikke mærkelig vi er ledere alle tre.  #00:53:12-5#  
 
[griner fortsat] 
 700 
NLP: Hvordan er du så blevet kordinator #00:53:13-0#  
 
[griner] 
 
CJ: Ja, det er mærkeligt #00:53:13-0#  705 
 
[griner] #00:53:17-8#  
 
CJ: en i netværket er rigtig rigtig god til skriftligt arbejde f.eks. Rigtig godt til det.  Og hvad hedder det. Og altså en 
anden er god til noget andet. Nu skal jeg sådan lige... Men det er jo en måde man bruge hinanden på ikke. Det er jo det 710 
man altid ønsker for en personalegruppe,  at man har nogle forskellige typer, som kan bruge hinanden på forskellig vis 
alt efter hvad vi er ude i. Så børnene ikke bliver helt. #00:53:49-4#  
 
NLP: Men har dit samarbejde med de to andre erstattet nogle tidligere relationer som du måske havde med nogle andre? 
Hvis du havde brug for hjælp. #00:53:58-5#  715 
 
CJ: JA, jeg synes  at jeg bruger de to ledere i mit netværk end jeg tidligere har gjort, hvor jeg brugte min sous-chef. 
Hende brugte jeg meget sådan til sparring, og så det meste af den tid jeg har været leder,  så har jeg faktisk gået på 
uddannelse, så har jeg brugt dem. Jeg har taget en konfliktmægler uddannelse, og så har jeg gået på Kempler og taget  
en supervisionsuddannelse. Men jeg brugte selvfølgelige hende meget, fordi hun var med i ledelse, min sous-chef. Men 720 
det er jo også  en svær kombi, at være medarbejder i en grupp, og så at være sous-chef. Hvornår er jeg hvad og sådan 
noget. #00:54:48-9#  
 
NLP: Men brugte du nogen udenfor jeres institution så? #00:54:47-4#  
 725 
CJ: Altså, jeg har da nogle gange brugt den pædagogiske konsulent i kommunen. Og jeg har også brugt nogle 
klyngeledere. FOr nogle af de piger der er klyngeledere i dag, dem er jeg i loge med. Vi har en loge, som vi har haft i 10 
år. #00:55:06-9#  
 
NLP: Jamen der går relationer på kryds og på tværs. Det er det der er spændende. #00:55:08-2#  730 
 
CJ: Og det holder jo ikke op fordi der er bliver ansat som klyngeleder,  som tidligere har været institutionsleder. Det 
fortsætter jo. Og vi mødes 4 gange om året. Så dem ringer jeg jo til, og de ringer også til mig. "For fanden kan du ikke 
huske den gang..." #00:55:24-0#  
 735 
NLP: Det er der ikke noget der har ændret ved, kan man ligesom sige. Men måske den der at du sagde der var en 
kontakt de selvejende institutionsledere imellem. "Gud det er lang tid siden vi har set hinanden" sån og sån. #00:55:36-
4#  
 
 #00:57:00-2#  740 



 
CJ: Ja, det er en mangelvare for mange institutionsledere. #00:55:43-2#  
 
NLP: Hvad tror du det farlige. Eller, hvad kan ulempen ved det være? #00:55:43-7#  
 745 
CJ: Jamen, jeg kan da godt se det, som det der med at det kan være  en manglende sparring for de mennesker ikke. 
Altså, at jo længere man kommer væk fra hinanden, jo sværere er det at gribe knoglen og sige "JEg står over for en 
fyring.. hvad skal jeg gøre". Hvis man er vant til og se hinanden og snakke lidt sammen. Så ved man også på sådan et 
ledermøde, hvem plejer at sige noget om noget. Så får man hurtigt et billede af "hold kæft mand, hvis jeg står i den 
situation, så skal jeg lige ringe til britta dernede. Fordi det kunne jeg høre ikke. " Og der  sker noget i de der relationer. 750 
Men jeg tror  også at der er mange der føler sig ensomme. #00:56:22-4#  
 
NLP: Måske fordi deres egne netværk så ikke tilbyder dem det som de måske... #00:56:25-3#  
 
CJ: Ja, eller at de ikke har mobiliseret et netværk. Fordi, at når man bliver pædagogisk leder, udelukker det jo ikke at 755 
man kan lave et netværk. Det kan du da bare gøre. Du kan da bare ringe til hende der som er pædagogisk leder, hende 
der som du har kendt tidligere "Hej. Skal vi lave et netværk?". Det  er bare det med tiden. Hvis man forestiller sig, at 
man skal have tid i sin arbejdstid, skal man jo have tilladelse fra klyngelederen.  #00:56:50-6#  
 
NLP: Jeg troede faktisk. Men det du mener nu det er at dem der kan være ensomme, det er dem måske sidder som 760 
pædagogiske ledere i det kommunale. #00:57:00-2#  
 
CJ: Ja, de er ensomme. Det er dem som altid siger "Gud hvor er det længe siden vi har set hinanden" #00:57:08-3#  
 
NLP: Hvad så med internt i de selvejende. #00:57:08-9#  765 
 
CJ: Jamen der er man jo del af et netværk. Man skal jo være en del af et netværk. #00:57:12-6#  
 
NLP: Jamen, det er jo det. ["Men har den netværksdannelse. Hun har fået to, andre var det måske" #00:57:19-0# ] 
#00:57:19-0#  770 
 
CJ: Dem ville jeg aldrig have snakket med, hvis ikke jeg var kommet i netværk med dem. Jo, måske lidt Susan, der er 
fritidshjemsleder nede på Ålholmen, fordi vores børn kommer i skole dernede. Men den anden ville jeg da aldrig. Det er 
så langt fra min virkelighed - 10-18 årige børn i en ungdomsklub. Og de er kriminelle allesammen. Det har jo ikke 
noget med mine små puttelinger at gøre. #00:57:40-3#  775 
 
NLP: Men du tror ikke der er nogen, der sådan sidder i deres netværk, i de selvejende institutioner,  og er ensomme, 
fordi de nu har skulle indgå i et netværk? #00:57:49-6#  
 
CJ: Det er svært at sige synes jeg. Altså de fire nye leder der var i vores netværk, som har dannet netværk. De skulle jo 780 
så også gå på uddannelse sammen, Der er en af dem der gør det. Så de kan også ryge ud i noget der ikke. Og en af dem 
er jo gravid. #00:58:05-3#  
 
NLP: jo, jo jo . Og nogle andre forudsætninger #00:58:07-9#  
 785 
CJ: Men om de er ensomme, det ved jeg faktisk ikke. #00:58:13-6#  
 
NLP: Jeg synes det er en interessant pointe det du har med,  at der måske ved dannelsen  af klynger og netværk, så er 
der måske nogle der er havnet i en position, hvor de havde nogle relationer før, som de ikke benytter sig af i dag. Eller 
kan. #00:58:26-5#  790 
 
CJ: Eller de ikke synes de kan bruge arbejdstiden på. OGså det, at de kan jo også føle sig ensomme, for deres sous-chef 
er væk ikke. Fra at de er institutionsledere og har haft sous-chef, så  er sous-chefen skåret væk og de er blevet  
pædagogiske ledere. Såeh. Men så kan man sige. Man kan da håbe  at de der kommunale, de så har fået noget sammen, 
de pædagogiske ledere. Og de har en dygtig klyngeleder, der gør at de pædagogiske har et netværk, eller får dannet 795 
noget. #00:59:04-6#  
 



NLP: Men sådan i netværksdannelsens tegn. Og vi snakkede lidt om det her med. For vi snakkede lidt om det her med. 
For det jeg godt kunne tænke mig at spore mig ind på, det er om den måde  den strukturændring der er sket på jeres 
område om det har haft betydning for den måde i arbejder sammen med kommunen på. Og MDI på. Og du siger det er 800 
der sådan i forhold til hvad man kan ringe og snakke om. #00:59:26-4#  
 
CJ:  Ja, og hvad hedder der. Også at man. [mumlen + støj] Forvaltningen. Kan man se hvor meget der er reduceret. Der 
er ikke ret mange mennesker tilbage på gangen. I gamle dage der summede det sådan af. Og jeg har jo haft min gang 
deroppe rigtig meget. Men det er ligesom også blevet sådan lidt tomt billede af dem der arbejder der ikke. JEg ved ikke 805 
hvordan de har det med det selv, men det er ikke så meget at vi kommer på forvaltningen som vi gjorde tidligere. Og de 
der jeg er i netværk med, de kommer da kun hvis de bliver indkaldt. Til en samtale eller noget. Fordi de kommer jo ikke 
til koordineringsmøder. De sidder jo heller ikke i udvalg vel. #01:00:08-5#  
 
NLP: Får I noget sparring på selve netværksdelen og hvordan I skal arbejde sammen, udover uddanelsen fra MDI's side. 810 
#01:00:18-2#  
 
CJ: Nø. Så får vi hvis vi selv opsøger det.  Nu som ham her coachen, hvor vi siger "Der er altså noget du godt lige må 
hjælpe os med". Og de to andre i mit netværk har også haft brug ham til personale grupperne, på 
personaleweekenderne. Det har jeg så ikke, men det vil jeg også gøre, så jeg har et fælles fodslag der. Hvor han har 815 
lavet profiler på alt personalet også. Spændende #01:00:43-6#  
 
NLP: Det er meget spændende #01:00:46-2#  
 
CJ: Men jeg synes. I og med at være. JEg ved ikke hvordan det er at være i en anden paraply. Men det at være med i 820 
MDI giver mig i hvert fald en tryghed om, at der er noget  fagligt der er i orden her. Og der er noget udvikling der er i 
orden og der er nogle mennesker jeg altid kan spørge. Hvis jeg er ude og skide.  #01:01:10-4#  
 
NLP: Men det har været. De mennesker du kunne spørge. Har det altid været MDI du så ville gå til. Eller ville du måske 
have brugt kommunen og forvaltningen førhen. #01:01:20-3#  825 
 
CJ: Altså i forhold til jurister og sådan noget, vil jeg altid bruge MDI. Vil jeg sige. OG økonomisk, der vil jeg også 
bruge. I forhold til udregninger og prognose laver vi jo, lige som de kommunale, hver tredje måned. Der bruger vi også 
MDI ikke. Det er mere sådan nogle, sådan nogle krav fra Københavns Kommune om sådan nogle normeringer og "nu 
skal i dit og dat, nu skal I gøre sådan og sådan". OG det er jo forvaltningen der kommer med de krav, så er det også den 830 
vej man normalt tager den tilbage. Pejlemærker og what ever ikke. #01:01:56-7#  
 
NLP: Den tager du aldrig henover MDI?  #01:01:59-0#  
 
CJ: Nej, egentlig ikke.  #01:02:01-6# 835 
 
NLP: Og du ser det heller ikke relevant at gøre. #01:02:04-5#  
 
CJ: Jo, hvis jeg havde nogle problemer, vil jeg måske. JEg ville nok diskutere det med en af dem der inde måske. Når 
jeg alligevel var der. #01:02:15-6#  840 
 
NLP: Men jeg tænker, det giver jo god mening at sige, jamen hvor kommer kravene fra, så er det der vi svarer tilbage.  
#01:02:21-1#  
 
CJ: Og hun beder jo også om, vores områdechef,  at få svar tilbage, altså når hun stiller os et spørgsmål. "Hvem vil være 845 
med i et stærkt samarbejde?" Det  er sådan noget med overgange fra skole og sådan noget, "Der skal bruges det og det" 
af den slags mennesker. Så, hvis der ikke er nogen der har budt ind så får vi en reminder på det også sådan noget. 
#01:02:48-7#  
 
NLP: Det er jo fint. #01:02:47-2#  850 
 
CJ: jaja. Alt sådan noget er jo sådan meget i orden altså synes jeg. #01:02:51-4#  
 
NLP: Det er jo lidt. For når man står som udenfor stående og kigger på det så kan man godt sådan tænke "Nå, men ok, 
det vi har kastet os i, det er det her projekt som menighedernes dagsinstitutioner har fået en finanslovsbevilling til det. 855 



Så er det dem der  er afsender på det." Og en del af projektet har de i hvert fald italesat, at en del af det projekt det 
handler om at danne netværk. Men det jeg også hører dig sige, det er at den netværksdannelse, ligegyldig om MDI 
havde haft pengene til at lave et projekt, så var det netværksdannelse jo sket.  #01:03:24-2#  
 
CJ: Ja. Fordi det var et led i Københavns Kommunes nye ledelsesstruktur. Men det kan godt være at MDI har været 860 
ude, det tør jeg jo ikke at sige. For Charlotte har jo sådan noget med at opsnappe ting, før andre,  og det er hun skide 
dygtig til. Så det. Jeg tør ikke sige. Om. For det forekommer mig at jeg har siddet inde på hendes kontor med to af de 
der institutioner som jeg har prøvet at fusionere med, i forhold til den første del. Da de lavede uddannelse første gang 
var jeg ikke med. JEg var jo med på opsamlingshittet. Og det handlede jo allerede dengang om  netværksdannelse. Så. 
Nu bliver jeg i tvivl. #01:04:08-0#  865 
 
NLP: Nej., det var ren nysgerrighed. Om du ser dem som afsender på noget. #01:04:13-4#  
 
CJ: Nej, jeg ser faktisk København Kommune som afsender for, at der skulle laves en ny ledelsesstruktur der i 2010 tror 
jeg det var, eller 2009 eller noget. #01:04:21-4#  870 
 
NLP: Det der foregår i MDI, som de kalder et projekt, de har fået bevilliget penge for, hvor meget har I hørt omdet, og 
hvad er det  i din bevidsthed, er det uddannelsesdelen eller? #01:04:35-6#  
 
CJ: For mig. Ja. Er det uddannelsesdelen. Vi har hørt meget om det egentlig. Og hvad hedder det. #01:04:44-6#  875 
 
NLP: Hvad har I hørt [mumlen] #01:04:44-8#  
 
CJ: Jamen det gør jo, at jeg er blevet meget interesseret  i at gå på den uddannelse. Og jeg synes det er nogle rigtig 
dygtige folk ikke. Så jeg tænker, hvis ikke de var en del af en finanslov, havde fået nogle penge, så var det måske ikke 880 
sådan nogel undervisere vi havde. Så på den måde opkvalificere de jo også en uddannelse, at  der er penge til det. Og at. 
Det gør jo heller ikke at man ikke får øje på MDI ude i den virkelige verden. Fordi på en eller anden  måde er det noget 
rod at der er så mange paraplyorganisationer. [NLP "Fniser i baggrund #01:05:18-4# ]Som, den ene siger sådan, den 
anden siger sådan. Fordi mange af os, som er sammen på uddannelse, vi kommer fra forskellige paraplyer og i vores 
bevidsthed så er det jo ikke det der er det vigtigste. Men alligevel så kan der godt bliver sådan nogle forskellige 885 
meldinger om noget. Så startede Menighedernes Dagsinstitutioner den her netværksuddannelse,diplom uddannelsen,  så 
kom Frie Børnehaver og lavede noget tilsvarende. Skulle dem der så var gået på MDIs, som egentlig tilhørte Frie 
Børnehaver,  skulle de så hoppe fra og gå over til deres eget. Og alt sådan noget pis. Jeg synes  det er lidt irriterende at 
der er så mange paraplyer. Men det er igen det der fra gammel gammel tid. Du kan næsten ikke få en bestyrelse til at 
frigøre sig fra den paraply og hoppe over i en anden. Der skal meget til. Fordi det er også åbenbart, for nogle 890 
bestyrelsesformænd, tryghed, at man altid har været i MDI eller Frie Børnehaver, Børneringen, eller hvor man nu har 
været.  #01:06:20-7#  
 
NLP: Men  som institutionsleder i dine relationer med forskellige på tværs af institutioner og med dine pædagoger. Der 
har det ikke som sådan nogen betydning. Hvem. Hvad det er for en para..Nu har jeg  hørt dig sige en masse positive ting 895 
om,  at det er nogle fagligt dygtige mennesker.  #01:06:38-7#  
 
[CJ og NLP taler samtidig] #01:06:38-7#  
 
CJ: Altså for mig ville det være fuldstændig ligegyldigt.  Altså hvis det er de sammen mennesker der flytter over i en 900 
anden paraply. Altså det betyder ikk. Jeg er  jo hverken kristen eller, jo jeg er jo kristen, men jeg er ikke hellig eller 
sådan noget., så det  er ikke derfor jeg er i MDI. Det er en tilfældighed at jeg er landet der. Kan man sige. Og det er jo 
også det, nogle gange når jeg spørger forældrene "Ved du hvad det er for en instiution". "Næh, men jeg er bare så glad 
for at jeg har fået plads".Så det der med at man nogle gange tror "ÅRh det er nok fordi det er en selvejende". Nej det er 
det altså ikke. #01:07:13-4#  905 
 
NLP: Har det været vigtigt for dig at fortælle at det er en selvejende. #01:07:17-3#  
 
CJ: Grunden til at jeg egentlig gør det også det er at jeg siger til forældrene "Vi hedder jo egentlig [Timosious] Sogns 
Børnehave, men i daglig tale der hedder vi [Blankavej]. Men vi er jo fra gammel tid en menighedsinstitution, hvilket 910 
betyder vi går i kirke tre gange om året med børnene. Hvis dit barn ikke skal med i kirke, så skal det holde fri" Det ved 
jeg ikke lige om holder vand, men altså "Så skal I holde fri hele dagen, for vi går allesammen, og du er meget 
velkommen til at gå med". #01:07:48-1#  



 
NLP: Og så er det der den måske kommer, "Nå går I i kirke, og hvorfor det?" Så ryger snakken på selveje. #01:07:52-915 
1#  
 
CJ: Ja, og så kommer den på selvejet. Og selvfølgelig, på vores hjemmeside der står det også at vi er selvejede, men. Og 
jeg skriver at vi  har vores egen bestyrelse og bestyrelsesformanden har siddet der i 15 år og tlhører [Timosious] kriken. 
Nogle gange kan jeg ikke huske om hun har været... [støj] #01:08:15-8#  920 
 
NLP griner #01:08:16-4#  
 
CJ: Men det er jo det der er forskellige ikke.  #01:08:20-7#  
 925 
NPL:Hvad sådan alt.... Nu vil jeg jo nødig fiske for meget. Men vi har jo spurgt Charlotte hvad hun synes forskellen er. 
Og du siger også den der store fortælling hun ynder, at fortælle. Men hele det her med civilsamfundet, som har fået 
sådan en selvstændig plads i kvalitetsmålingerne også . At det er det selvejede kan, involvere og inddrage #01:08:40-8#  
 
CJ: Det kan vi jo også. Og vi kan jo også gå ind og søge fonde og få penge og om at bruge dem. Vi må også godt give 930 
vores personale ny løn, hvis det overholder budgettet. Vi må også godt give dem julegaver, vi må også godt invitere 
dem på sommerudflugt. Der er ikke et bestemt beløb lige som i detkommunale " I må give jeres medarbejdere julegaver 
på 350 kroner". Jeg tror for vores er det en 6-700, men altså, det er jo også bare en to gaver. #01:09:08-4#  
 
NLP: Men nu tænkte jeg mere på det der med at bruge forældrene, og bruge lokalsamfundet #01:09:06-7#  935 
 
CJ: Ja altså. Jeg vil sige det på den måde, det kan man vel i bund og grund også, hvis man er kommunal. Altså, hvis 
Ahmeds far er slagter oppe på Valby Langgade, og har lyst til at levere 12 kyllinger for civilsamfundet og bære dem 
ned og måske vise hvordan man koger dem eller et eller andet. Det kan han vel i realiteten også hvis han [mumlen 
#01:09:35-0# ] kommunalt. Altså hvis Børges bedstefar er fodboldtræner og  synes at han godt vil komme og lave et 940 
fodboldoplæg. Så kunne han da i realiteten også gøre det kommunalt. Men jeg tror bare, at man måske i en selvejende 
institution er mere gearet, fordi man taler mere om sådan noget, så man er måske mere gearet til at gå ud. Altså jeg er 
også meget sådan meget fræk i det "Aj! Kan du det, så kan du måske lige komme og bage et brød." eller "Nej! Kan du 
danse Zumba, aj hvor fedt, vi skal have 'krop og bevægelse' så kommer du lige". Og jeg er jo også opdraget i selvejende 
institutioner,  så jeg har jo også været vant til, der har været få penge, men Brians far han var bager, han kunne komme 945 
med noget brød eller han kunne gøre dit. Så jeg tror ånden er anderledes egentlig.Og i og med de også i Menighedernes 
Dagsinstitutioner  gør meget ud af det der med civilsamfund, både Charlotte og Ulla, og nu har vi lige været i Firenze, 
hvor de  inddrager meget civilsamfundet ikke. Så tror jeg det er en anden ånd måske, når jeg nu sådan tænker mig om, 
for jeg tror faktisk tingene kan foregå uanset om det er en kommunal, men jeg tror ånden og den der arbejdet på at gøre 
det er anderledes i selvejendeinstitutioner. #01:10:55-0#  950 
 
NLP: At man sætter fokus på det, gør noget andet. Eller nogle andre resultater. #01:10:58-2#  
 
CJ: Ja, eller også er det bare. Igennem tiderne har der altid været sådan nogle ildsjæle, ikke fordi jeg selv synes jeg er en 
ildsjæl, men der har altid været sådan nogle ildsjæle egentlig  i mange af de der menigheds institutioner. #01:11:10-0#  955 
 
NLP: Der har drevet det #01:11:10-0#  
 
CJ: De har lavet så meget kirkeligt. Spejderbevægelser og alt det der[NLP griner]. Men lad det nu ligge, for det har 
været godt for noget, kan man sige. #01:11:20-9#  960 
 
NLP: Du har ikke bevidst valgt på et tidspunkt, at det skulle være det  selvejende. #01:11:23-0#  
 
CJ: Ved du hvad, det har jeg ikke. Og det der er mærkgeligt ikke, det er at jeg har faktisk arbejdet i ret mange 
selvejende, menighedsinstitutioner. Men dem har jeg arbejdet i i 8 år, før det arbejdede jeg på et familiekrisecenter, der 965 
jeg havde fået kriser nok efter 7 år, tænkte jeg "hvad er det egentlig du kan Connie?" "Rydde op i institutioner" Det hr 
jeg prøvet i holmbladsgade, det har jeg prøvet på frederiksberg. Også i små menighedsinstitutioner. Og når jeg havde 
ryddet op og kedede jeg mig, så skred jeg igen. Nå. Men. Da jeg så havde fået kriser nok tænkte jeg "Hvad er det 
egentlig du kan? Du kan rydde op". Så så jeg der var en institution der skulle ryddes op, så tænkte jeg, "så prøver du sgu 
lige at søge det der". Så fik jeg det job. Så har jeg været der lige siden. #01:11:54-6#  970 
 



NLP: Så er du blevet fanget [griner]. #01:12:03-6#  
 
CJ: Ja, så synes jeg det har været rigtig spændende det der arbejde i mangfoldighedsprojektet. At være brobygger,  og 
fået masser penge til det og fået lavet. Altså det det gik ud på det var, at jeg skulle hidkalde nogle flere danske familier, 975 
så der blev en mere ligelig fordeling af etniske og danske, fordi der ikke skulle være sort og hvide institutioner. OG 
dden var meget mørk den jeg overtog. Megt' mørk. OG det kræver jo sin mand, det at kunne få vendt sådan noget, og 
det er hårdt arbejde. Fordi det er noget med forældremøder i diverse vuggestuer,  kulturdage, sundhedsplejersker, 
forældremøder, arrangementer udadtil vise hvem er jeg, og hvad står vi får, og skrive op og holde foredrag. Jeg 
arbejdede hele tiden, fordi nu skulle det være mit livsværk, og der tror jeg også den der ånd betyder noget. Og jeg tror at 980 
der stadigvæk er rigtig mange tilbage i de selvejende med ånden, der gør at man måske kan få inddraget civilsamfundet 
på en anden måde. #01:13:07-3#  
 
NLP: At man måske er mere dannet til det. #01:13:12-1#  
 985 
CJ: Ja, det tror jeg måske. Altså jeg tror det bliver meget firkantet. "Nu er du klyngeleder, for fem institutioner". "Puha,  
jeg skal have økonomien, punkt et , jeg skal opkvalificere personalet, jeg skal have dem til at arbejde sammen, jeg skal 
dit, jeg skal dat." Altså i sig selv lyder det rigtig tungt allerede ikke. Men også spændende ikke. Men jeg synes selv, at 
jeg har en rimelig stor frihed og at det som jeg skal  tilfredsstille overfor min bestyrelse, det er at jeg skal overholde 
budgettet, og de har vænnet sig til, at der er overskud i butikken, og at personalet har vænnet sig til, at de får en 990 
klækkelig julegave i form af bonus, fordi jeg har løbet stærkt og der er meget meget lidt sygdom i mine institutioner, og 
det kræver også rigtig meget, at man italesætter det, og at man hiver folk til omsorgssamtaler når man ser "Er der 
mandag- fredagssygdom, nå det må jeg lige gøre noget ved". Altså, at man ikke er bange for at konfrontere de der ting. 
Men det skal jeg i hvert fald overholde overfor min bestyrelse; økonomien, opkvalificering af personalet, og man yder 
overfor forældrene det de gerne vil have. På en eller anden måde, uden at det er forældrene. At man. Når forældre for 995 
eksempel rejser nogle ting på et bestyrelsesmøde, så skal man ikke gå imod,  så skal man gå me, sige  "Det vil jeg gerne 
undersøge" eller kunne jeg få en, eller "Kan du sige lidt mere om, hvad det ville godt for vores børn,  hvis vi gør det du 
siger". Eller hvordan det nu kunne være, ud over det, så er vi meget sådan projektorienterede. Og så laver vi masser af 
projekter, og hvis forældrene er tilfredse, så er det jo en god institution. Men der skal der kun tre  forældre til at gøre det  
utilfreds,  hvis det er dem der galper op f.eks. #01:15:06-6#  1000 
 
NLP: Hvis det er dem der sætter dagsordnen. #01:15:08-6#  
 
CJ: Og der kan man godt sige at sådan en kvalitetsmåling kan godt være lidt farlig. For det er altid dem der enten er 
pissemeget tilfredse eller dem der er pissemeget utilfredse, der udfylder den. #01:15:18-5#  1005 
 
NLP: Det er spændende, at du siger det. Fordi, hvad er det så, at man skal bruge dem til. #01:15:22-8#  
 
CJ: I hvert fald indtil forældre vænner sig til, at det er bare skidegodt at udfylde den her. Og man har lov til at  skrive 
nogle bemærkninger til. Og det er også skægt at læse de der bemærkninger, men som start, når man får tvunget sådan 1010 
noget ud, så tænker "Ok, der var lige hende der Bente forleden. ARj, det ville jeg godt lige". OG så kan man finde på at 
udfylde den, fordi man er utilfredsstillet. #01:15:46-0#  
 
NLP: Men hvad tænkte du så om, da du hørte at det var en del af det som menighederne gerne ville.  #01:15:50-9#  
 1015 
CJ: Jeg synes det var så spændende. Jeg hev rundt i alle forældrene. Sidste år da den blev lanceret første gang, hev rundt 
i alle forældrene "Har du  udfyldt den, har du  udfyldt den?", fordi "Arh!" Og jeg ville jo ogås godt have en høj score, 
eller kan vi jo heller ikke bruge den til en skid. Vel. Hvis det var 17%, "Ja ok... hvem var det så?" "Det var Karises mor 
og det var Valdemars  far". Jeg ville jo kunne tælle på fingrene hvem det var ikke. Men, i år, eller nu her den er 
kommet. Der kunne jeg så se, at der havde jeg en svarprocent på 62, og der var stadigvæk  næsten 14 dage tilbage 1020 
"Mmmh, hvor godt". Og personalet, der har jeg gjort det på den måde, jeg har sendt den til børnhavens email, så har jeg 
sagt "Gitte. Nu er det din tur. Du trykker der, så kommer du ind, og så sidder jeg ovre på den anden side, hvis du har 
ngoel spørgsmål du ikke kan finde ud af". Så de hver især har fået sådan en halv time til at udfylde den, så er jeg gået 
lidt rundt og sådan. "Og så sender I den afsted, når der står afsend,  og så ligger den i systemet, jeg kan ikke se hvem 
der har svaret." Og der er også en til bestyrelsen. Så jeg synes det er rigtig rigtig spændende. Fordi det jo også et 1025 
pejlemærke for mig, at gå ud og sige til personalet. Sidste gange gjorde vi det, vi indkaldte, først indkaldte vi 
bestyrelsen og så sagde jeg "Hvordan skal vi få det he ud til de andre forældre? de her resultater, hvad er bedst". Der var 
så flere forskellige forslag. Vi landede så på at jeg skulle skrive det ud. Så er jeg så fedtet, at jeg gjorde det selvfølgelig 
i forbindelse med et nyhedsbrev, hvor det  så startede med  noget interessant. [NLP griner i baggrunden] "Jeres børn 



skal på bondegårdstur" Så begynder man jo at læse ikke. Og så kommer lige resultatet af kvalitetsmålingen, 1030 
forældretilfredsheden, og så kunne jeg lige få flettet "og jeg håber der er rigtig mange der vil svare næste gang, for det 
giver os et rigtig godt billede af, hvad skal vi gøre for at gøre jeres børnehaveliv meget bedre og opkvalificere det" og 
bla bla. OG det har de måske lyttet efter.  #01:17:56-3#  
 
NLP: Har du snakket med Københavns Kommune om den? #01:17:56-3#  1035 
 
CJ: Ja, jeg har faktisk snakket meget med Kate. For jeg sendte den jo til Kate sidste gang. Jeg sendte den. #01:18:02-7#  
 
NLP: Du sendte den. #01:18:02-7#  
 1040 
CJ: Jeg sendte resultatet af trivsel blandt personalet, og forældre og min egen. "Og jeg ved ikke om du kan bruge det til 
noget" ringede jeg og sagde til hende, "Men nu kommer den med posten, for jeg kan ikke finde  ud af at sende den i det 
her system". Du ved man kan ikke gå ind bare og bruge den, så kan alle jo bruge den, de har siddet og brugt en million 
på at lave. Og så denne her gang, jeg ved ikke hvordan det er kommet afsted.  MEn vi får at vide, i vores ugepakke, at 
der skal laves en trivselsundersøgelse blandt vores personale. Så går der 14 dage, så får vi enmail fra en fra Københavns 1045 
Kommune "Se bort fra den der mail i ugepakken, da vi ved at MDI laver kvalitetsmålinger og trivselsundersøgelse 
blandt personalet". SÅ kommer jeg til koordineringsmøde sidste måned, januar måned, og så siger Kate "Jamen I skal 
huske, at der ligger den der trivselsundersøgelse" Så siger jeg "Ved du hvad, der er noget jeg ikke fåorstår. Vi har fået 
en mail om at vi ikke skal lave den trivselsundersøgelse, for det gør vi jo i vores kvalitetsmåling i MDI". "Hvor kommer 
den mail fra?" Det har hun ikke hørt om og sådan. OG hun er altid sådan en der er super opdateret. Så hun blev faktisk 1050 
skidegal på ham der havde sendt den. Så sagde jeg "jamen ved du hvad, jeg går hjem og så finder jeg mailen og så 
sender jeg den til dig". Så var jeg sammen med hende  i et andet regi, fordi jeg også laver noget med hende i et andet 
regi, det er også relationer fra tidligere ting. og der spurgte jeg " HAr du fået den der?" Fordi ellers så taler vi ikke 
privat lige der. Eller noget normalt. "Ja det havde hun " "Fint nok" sagde jeg "så må du jo finde ud af hvad du vil gøre 
ved det". JEg har ikke hørt noget siden. MEn jeg har heller ikke været inde og åbne kommunens mail i 10 dage, fordi 1055 
jeg har været i Firenze og på uddannelse, så der ligger sikkert 52 mail. #01:19:48-1#  
 
NLP: Men menighedernes dagsinstitutions den er vel opbygget sådan at der er en trviselsundersøgelse som en integreret 
del af kvalitetsmålingerne.  #01:19:58-5#  
 1060 
CJ: Der er en forældretilfredshedsundersøgesesskema, du sender ud til forældrene på email, med et følge brev hvor der 
bare står, vhor du bare skriver  "Mange Hilsner Connie". Så er der en trivselsundersøgelse blandt personalet, hvor der 
også står til personalet hvad det er det handler om. #01:20:17-2#  
 
NLP: Og det er den hun lige som. Der har været tvivl om.  #01:20:22-4#  1065 
 
[NLP og CJ taler i munden på hinanden] #01:20:23-4#  
 
CJ: Jamen, hun har slet ikke vidst, at ham der inde fra kommunen han skriver til de selvejende, MDI institutionerne,  at 
de ikke skal lave den. [mumlen #01:20:30-2# ]Det var fedt synes han. Det skal jeg ikke citeres for.  #01:20:37-1#  1070 
 
NLP: Og så er der en til bestyrelsen #01:20:41-6#  
 
CJ: En til bestyrelsen. #01:20:41-6#  
 1075 
NLP: Er det også en tilfredsheds. #01:20:44-5#  
 
CJ: Det er også en tilfredshedsundersøgelse med nogle andre spørgsmål. Sidste gang var der også en til lederen. Det er 
der ikke den her gang. Fordi hun skal koncentrere sig om, at få de andre til at udfylde den. Det synes jeg også er i orden. 
#01:20:58-6#  1080 
 
NLP: Har I været vant til sådan nogle undersøgelser før [ CJ siger nej lyde i baggrunden] Slet ingeting!? #01:21:05-1#  
 
CJ: Meget meget lidt. Altså det er  jo mest lederen der har udfyldt noget. Faktisk har personalet ikke været. Jo du ved 
sådan nogle APV'er ikk "Får du ondt i ryggen af når du står" og noget psykiskarbejdsmiljø og sådan. MEn ikke de... 1085 
#01:21:20-2#  
 



NLP: Ikke kvalitet som sådan? #01:21:21-3#  
 
CJ: Nej, det er noget nyt. Men det er faktisk, jeg har været så glad for det.  For det er nogle ting hvor man kan gå ind  og 1090 
påpege; "Der  er fire af jer der har skrevet her at I har slet ingen forbindelse med jeres steder, det må vi da have gjort 
noget ved" Eller det ved jeg ikke. Men man kan jo bruge det til noget heldigvis. Og det kan du kun, hvis der er en vis 
procentdel. #01:21:48-8#  
 
NLP: Hvad så da du sendte den til Kate? Snakkede i om den?  #01:21:55-2#  1095 
 
CJ: Nej, vi har aldrig snakket om den. #01:21:55-2#  
 
NLP: Har du nogen fornemmelse, når du f.eks. har gået til evalueringsmøderne inde hos Henriette, der brugte du den? 
#01:22:01-2#  1100 
 
CJ: Ja, der sagde jeg jo så også. Der var KAte der jo også. Kate og Henriette og den pædagogiske konsulent, og så kom 
der en fra BUPL. Hun skrev til mig om morgenen "Connie, hvis du har nogle spørgsmål du gerne vil vende med mig 
inden mødet, så må du endelig ringe til mig!" Og så tænkte jeg "Gud er det noget farligt jeg skal til". Så det siger jeg da 
jeg kommer ind "Jeg ved faktisk hvorfor du er der" [NLP griner i baggruden] siger jeg fordi, jeg synes aldrig BUPL 1105 
laver en skid. Så siger jeg til hende "Jeg tænkte på, da du sendte den der mail, er der noget jeg skal være opmærksom 
på, for jeg synes da jeg har siddet og glædet mig meget til jeg skulle herinde og fortælle om hvilket godt netværk jeg er 
i og sådan" og hun fik ikke et ben til jorden. #01:22:37-3#  
 
NLP: nej ok [griner] Men var der så noget særligt? #01:22:35-4#  1110 
 
CJ: Ikke en skid!. #01:22:44-5#  
 
NLP: Men er din fornemmelse at Henriette er interesseret i jeres? #01:22:47-5#  
 1115 
CJ: Ja, og hun var meget interesseret i. JEg gav hende også vores forretningsplan eksempelvis. Og hun er meget 
interesseret i det der med at vi var i gang med en coach og hvordan. Og hun vil rigtig gerne have vores nye 
forretningsplan og vores nye kontrakt osv. Og hun var da også meget interesseret i at vi prøvede at udvikle netværket på 
et ordentlig måde ikke. #01:23:11-9#  
 1120 
NLP: Ligger der noget forretningsplan. Det er jeres tre imellem, kan man ligesom sige i netværket. Eller er det din alene 
i hver institution. #01:23:18-7#  
 
CJ: nej nej nej. Det er vores, det er netværkets forretningsplan. Og vi har gjort det ud fra de dimensioner vi har arbejdet 
med på vores uddannelse. #01:23:27-1#  1125 
 
NLP: Og så er der en netværkskontrakt også? #01:23:28-4#  
 
CJ: Ja, der er en kontrakt ja. Det er mest; "Hvem er med i netværket, hvordan er [mumlen], hvem er 
bestyrelsesformand, hvornår er den lavet" Det er meget sådan nogle formelle ting. #01:23:40-4#  1130 
 
NLP: Har I noget op imod kommunen,  der forpligter jer på netværket ud over i har sagt  at I er det? #01:23:47-5#  
 
CJ: Jamen både vores kontrakt  og forretningsplan. Den forpligter. Altså næste gang vi kommer til evaluering vil den 
selvføligelig komme frem, på banen. #01:24:00-7#  1135 
 
NLP: Men det er ikke dem der ligesom har sagt at "I skal skrive under på en netværkskontrakt" #01:24:01-8#  
 
CJ: Jo det er. Altså det er forvaltningen der har sagt, at der skal ligge en netværkskontrakt. #01:24:07-5#  
 1140 
NLP: Men forretningsplanen, det har været en uddannelsesdel. #01:24:11-7#  
 
CJ: Ja, det er. Det er de ikke gået så meget op i. Men det gjorde hun så da jeg  var derinde. . #01:24:16-9#  
 
NLP: Ja, hun synes det var et spændende instrument. #01:24:19-8#  1145 



 
CJ: Jaja. Øhm, hvad hedder det. Jo kontrakten, den har vi heletiden blevet skrevet "Hvor er jeres kontrakt, jeg mangler 
forside?". Har Kate gjort alt muligt. For hun er også blevet presset af Plads & Kapacitet, af hende der Henriette, som 
godt kan være en skrap madamme. Altså jeg kan godt lide hende, jeg synes hun er sjovt i øvrigt. Hun synes jeg ikke er 
til at styre [NLP griner]. Det sagde hun faktisk også til mig.  #01:24:43-1#  1150 
 
NLP: [griner] nå men så er der jo ligesom ærlighed omkring det. #01:24:45-3#  
 
CJ: Jeg kender hende fra dengang jeg lukkede den der vuggestue, fordi det var en Frelsens Hær Vuggestue ikke. Og det 
er jo også en religion for sig ikke. Så. Ja. #01:25:00-7#  1155 
 
NLP: Jeg synes vi er kommet rigtig rigtig godt omkring det. Ja, det var det jeg ville skynde mig at sige, at vi havde jo 
kun sagt at det varede en time halvanden. #01:25:08-8#  
 
CJ:sådan er det nogle gange når jeg kommer #01:25:08-8#  1160 
 
Interviewet slutter 
  



 



BILAG	  7	  
Interview	  med	  Anders	  Zorck,	  Direktør	  i	  Menighedernes	  Daginstitutioner	  
Dato:	  Torsdag	  den	  7.	  marts	  2013	  
Sted:	  Menighedernes	  daginstitutioner,	  Enghavevej	  31,	  1.	  sal,	  1674	  København	  V	  
Deltagere:	  Anders	  Zorck	  (AZ)	  og	  Jesper	  Schmidt	  (JS)	  	  
 
JS: Og de ligger så bare her. Og jeg tænker egentlig at jeg lige vil overprise lidt om hvad vores projekt indebærer og 
hvordan vi har tænkt os at strukturere opgaven, også fordi det sådan set den måde vi lægger op til at interviewet skal 
have omdrejningspunkt. Så vores opgave handler jo faktisk om jeres partnerskabsprojekt, og grunden  til at vi er komme 
til det projekt specifikt er sådan set at vi har længe på studiet, og det er politisk kommunikation og ledelse indenfra 
handelshøjsskolen,  der har vi kredset meget om, hvad den her, det her samarbejde mellem det offentlige og det private, 5 
hvad det er. Så har vi haft nogle fag, Nina og jeg, har haft et fag som netop gik på offentlige private samarbejder på 
Københavns Universitet, og der fik vi sådan en spirende lyst til at arbejde videre med det. Og der var Charlotte så inde 
og holde et oplæg om lige netop jeres projekt. Og det der så egentlig var vores udgangspunkt for det her, det er sådan på 
en eller anden måde en dårlig forståelse fra vores side af "Hvad er præcis et partnerskab?" Det er meget svært, der er 
rigtig mange forskellige retninger i det, der er mange forskellige teoretiske retninger i det. Og "Hvordan kan man sådan 10 
gribe om det?" OG "Kan man overhovedet sige der er noget nyt i partnerskabet, eller er det bare gammel vin på nye 
flasker, eller ny vin på gamle gamle flasker, eller hvad søren er det." Så det er sådan set vores udspring. Den her undren. 
Også over hvad det er. Og så lå jeres projekt, sådan set lige for, fordi vi synes det var et langt stykke inde i processen, 
men alligevel ikke færdigt. Og det synes vi var rigtig spændende. Så der kommer vores oprindelige tilgang til det her. 
Så vores opgave bliver struktureret sådan at vi i første del ser lidt på hvordan partnerskabet, specielt her, er, skal vi sige 15 
konstrueret. Hvordan bliver det talt om, hvad er det for nogle ting som det, eller i hvert fald historien omkring det, gerne 
vil have det til at fylde. Altså hvad skal det kunne. Og vores anden del bliver så simpelthen. Vi har talt med Connie, jeg 
kan ikke lige huske hvad hun hedder til efternavn.  #00:02:42-8#  
 
AZ: Institutionslederen. Ude fra [Timotious]. Nej, jeg ved faktisk ikke engang hvad hun hedder til efternavn.  20 
#00:02:49-6#  
 
JS: Nej, jeg kan ikke lige huske det. Men i hvert fald har vi talt med hende. Og vi har talt med Henriette. Indefra 
Kapacitetsstyring. Vi skal ud og tale med Henrik fra Garnision, ham ved vi så er ved at gå privat. Så vi har ligesom 
prøvet, vi har også talt med Charlotte, og nu er vi igang med at tale med dig. Så vi prøver så, altså hvordan virker det så 25 
i hverdagen, altså hvad er det for nogle ting, der egentlig kommer til udtryk i hverdagen. Og sidst men ikke mindst i 
vores opgave bliver det sådan en lidt mere diskussionsagtig del, hvor vi skal se på, jamen hvad kan det så bringe med 
sig, hvor ligger der nogle spændinger, som evt. bliver sværere at overskride, eller som kræver nogle specielle værktøjer, 
eller hvor det bliver. Så det er ligesom de tre dele. OG det er også sådan jeg vil  prøve at gøre vores interview her. 
#00:03:47-9#  30 
 
AZ: Hvilket noget teori lægger I jer op ad? #00:03:49-1#  
 
JS: Ligenu lægger vi os opad diskursteorien, med hovedfokus på [ERnesto La Clare og Chantalle Muff] jeg ved ikke 
om du kender dem? #00:03:59-2#  35 
 
AZ [griner]: Jojo, Jeg er cand.scient.pol såeh... #00:04:00-2#  
 
JS [griner]: Ja, så dem kender du udemærket. Det er vores hovedteoretikere og evt. det er ikke helt sikkert endnu, det 
kommer an på om vi kan sige noget andet, med sådan en som [Slavoi Zizek #00:04:11-6# ] Det kan være han kommer 40 
ind med nogle sidebemærkninger. MEn det må vi se. Så det  er i det felt vi opererer. Og man kan så sige, som en 
sidebemærkning, vores studie har jo været meget diskursteoretisk, så der har vi haft Focault,  [La Clau] en del af 
Luhmann, [Bordieau] og den type teoretikkere. Dem har vi beskæftiget os rigtig meget med.Så har du i hvert fald en ide 
om, hvor vi lægger henne. Så men. Det første Anders, er egentlig, jeg kunne godt tænke mig at høre lidt om hvordan og 
ikke mindst hvor du ser partnerskabet komme til udtryk, altså hvordan spiller det ind, hvad ser du det som.  #00:05:01-45 
1#  
 
AZ: Jamen egentlig sådan i to spor. Jeg tænker både en anden måde at anskue  styring på. Fordi vi nogle gange kan se at 
måderne måske med en driftsoverenskomst, ja den kan noget, og så kan den ikke alt alligevel, fordi tingene er under 
stor forandring. Så det er både en måde måske at begynde at snakke andre samabrjedsmåder på, skal man lave egentlig 50 
partnerskabsaftaler, hvad det så end er, eller er det samarbejdsaftaler, eller er det noget ekstra til en driftsaftale, hvor 



den bliver mindre og man har noget mere fleksibelt. Så det er sådan det ene spor. Det er sådan mere hård 
styringsmæssig, hvis man kan sige det sådan. Eller juridisk. Og så er der jo den anden del i det, i hvert fald set fra vores 
synsvinkel, en, også for mit eget vedkommende,  et skift til selvejede, hvor jeg jo nok har haft en hel del af de samme 
holdninger som du vil høre, hvis du spørger kommunen. Og en anden selverkendelse her om, at man traditionelt har haft 55 
sådan en lidt "Jamen, vi er os selv nok, og kommunen skal ikke bestemme " osv, uden egentlig at kunne byde ind med, 
hvad er det så der er så fantastisk og særegnt ved selveje. Så det er jo egentlig  en anden måde at sige, at nu er det en 
anden form for samspil, hvor man kan sige, at selveje området skal om ikke redefinere sig selv, så vågne op og tage 
den, tage den platform, vi har, som er særlig. Også fordi der er,  jeg tror på der er brug for at der er forskellige modeller. 
Det kommunale har brug for ikke at blive monopol. Fordi det bliver simpelthen for svært at udvikle sig selv, hvis man 60 
er monopol. Så på den måde er det  rigtig vigtigt at der er forskellige modeller der kan lære af hinanden og spille op 
mod hinanden. Så det er jo en del af det også. Og det tror jeg kræver en anden relation til hinanden, end at man står 
sådan stejlt på hver sin side og holder fast på nogen, enten rettigheder og pligter eller, hvordan man synes man kan 
definere samsplieet,  hvor man er nødt til at justere sig i forhold til hinanden, og ville noget sammen.  #00:07:48-0#  
 65 
JS: Ja, det er meget spændende. Nu siger du det her med, at det ikke måske er en redefinering, men så måske en 
dygtiggørelse af hvad de selvejende kan. Altså at de skal kunne forklare det. #00:07:59-6#  
 
AZ: Nu kan man sige, at nu har jeg haft tre gange så lang tid på den anden side, og det skal jeg selvfølgelig sige mere 
forsigtigt i den her verden. Men det er i hvert fald et wake-up -call, man er simpelthen nødt til at forstå at man er nødt til 70 
at agere mere proffesionelt,  det gælder både bestyrelserne og samspillet fra institutionernes side til kommunen. Hvor 
man tidligere typisk har været sig selv nok og sagt "Nåmen, det kommer ikke os ved, fordi vi er selvejende". Og det er 
for mig at se, den rene dødsdom, hvis man fortsætter sådan. #00:08:43-7#  
 
JS: Ja. Men hvad er det så de selvejende kan byde ind med. Du taler også om, sådan flere forskellige platforme. Man 75 
skal have og for at den ene ikke ligesom skal blive monopoliseret og den anden skal dø eller #00:08:58-9#  
 
AZ: Nå men nu kan man sige, at nu har man jo valgt  fra kommunen side, at have sådan meget top-down styret model, 
der giver noget enkelthed og noget klarhed. Den har haft en hård fødsels, det har man når man laver den form for 
ændringsstrategi, men den er givetvis, viser alt erfaring jo, komme til at fungere. #00:09:18-5#  80 
 
JS: Og her taler vi om klyngerne. #00:09:16-8#  
 
AZ:Ja om klyngerne ikke. Hvor vi har ligesom, eller MDI har kommet igennem med en anden model, der siger. Den er 
sådan måske mere bottom-up agtig. Men alligevel forpligtende, det er jo derfor det hedder forpligtende netværk. Vi har 85 
så puttet en masse uddannelse på i starten for at sige, at det skal have en vis vægt. Og det betyder der har været en 
masse motivation, der har også været en masse, hvad skal man sige, lidt hardcore redskaber, som ikke er almindelige i 
den her verden, men det har de fået. Man laver kontrakter med hinanden osv osv. Det der er udfordringen ved den det er 
at holde den ved lgie, forstået på den måde, at når man ikke på uddannelse mere,  jamen så nogle gange så tænker man 
at flyde lidt ud, så det er rigtig rigtig vigtigt, at vi holder den ved lige. Vi har ikke arbejdsgiverkompetencen, men der er 90 
en kæmpte opgave med at balancere på et knivsæg med i virkligheden at få formidlet at det  er nødtvendigt  at man 
heletiden holder sig igang med det ting, og får den  nødvendige udvikling i netværkene. De har jo taget nogle store 
besparelser, ligesom de kommunale, og det vil sige, at de skal også finde nogle synergier. De skal kompetencedele, og 
så de på den måde kan proffitere af hinanden og få noget synergi. Derudover er ideen så at man har hver sin egen profil 
modsat klyngerne. Men at man ligesom tager synergien og noget andet i netværket, på ledelsesniveau. Så kan der 95 
komme nogle modeller hvor de deler mere eller mindre økonomi på sigt. Men det svære ved den model, det er jo 
ligesom, kan man sige set fra MDI's side, få holdt dem igang, få dem til at at forstå at det er altså ikke en fribillet man 
har trukket. #00:11:15-1#  [griner] [JS siger noget i baggrunden #00:11:17-2# ] Når jo, men det er det der med at den 
ene den er tvang den anden er frivillig. Men det frivillige forpligter. Ikke. Så det er jo det, og det skulle jo også gerne 
gøre, og vi kan høre fra start af i hvert fald, i forhold til de strukturer som kommunen har sat, der er det jo i hvert fald en 100 
anden tilgang, hvor man er, kan du sige, er, egentlig retter meget ind efter de strukturelle rammer. OG det er jo også det 
der er meningen, og når man så er kommet igennem det,  så skulle næste fase gerne komme, at man rent faktisk også 
kommer med en masse fantastiske pædagogok og en masse andre ting, og kan vise at man er bæredygtig både 
pædagogisk og økonomisk, og komme med nogle andre ting, fra selveje. Så man kan sige, at "hov det var da interessant 
at der er nogle andre modeller". Ikke fordi man nødvendigvis skal ligge og sige at det ene er bedre end det andet, men 105 
man skulle gerne kunne profittere af hinanden, så man i virkeligheden kan lære noget af hinanden. KLynger og netværk 
imellem. #00:12:19-5#  
 



JS: Ja, har du et eksempel på, måske allerede hvad det er som det selvejende miljø kan byde ind med. Der bliver også 
nogle gange talt om at det her er værdibårent. Og sådan nogle ting. Men hvad, altså, har du et specifikt eksempel på et 110 
eller andet som det er herfra. F.eks. at I tænker "Det her det byder vi ind med, det er noget vi ved noget om. Det ved 
man ikke rigitig om i kommunen".  #00:12:47-9#  
 
AZ: Man kan sige. Der er jo. Der ligger jo noget oplagt, som vi også tager med, nemlig omkring civilsamfundet. Hvor 
du har ummidelbart, ikke fordi du ikke kan det i en kommunal, men du har lange, typiske meget mere længere 115 
beslutningsprocesser, underlagt, trods alt, flere regler. Hvor du skal jo sådan set bare have et bestyrelsesmøde i en 
selvejende institution, så kan du beslutte at lave nogle samarbejde osv. Så man har i selve formen givet nogle 
muligheder, som man nok har glemt igennem årene. Man har kun taget sådan når der var noget man ikke ville. Men det 
der med at ville og "Hvad kan jeg bidrage med?" den er måske blevet glemt lidt. OG det er den der ligesom skal i spil.  
#00:13:34-5#  120 
 
JS: Hos de selvejende eller? #00:13:34-9#  
 
AZ: Ja. For du kan jo sige, dybest set, set fra kommunal side, hvis ikke man kan se en forskel, så er det jo administrativt 
og politisk, så er det mere besværligt at have selvejende. #00:13:49-4#  125 
 
JS: Ja, det kan man i hvert fald sige, og det er må jeg jo også sige. Det er jo noget af det debatten nogle gange går på. 
"Jamen hvor ligger forskellen egentlig. Så, hvis vi ikke kan se en forskel, hvorfor skal der så være en forskel? 
#00:14:01-8#  
 130 
AZ: Præcis, og det er det selveje skal byde ind med. Og det tror jeg på trods af paraplyerne er meget forskellige. Så tror 
jeg i hvert fald at flere har den tilgang. Så  har vi måske forskellige måder at gøre det på, nogle synes slet ikke man skal  
være værdibårne, og vi synes det er fint, at man netop skal  gøre sig klart. Og vi har jo mange forskellige, ikke kun 
menigheds institutioner, men gøre sig bevidst om, "hvad er det for noget, hvad er det for ngoet vi står på, og hvad er det 
for en pædagogik vi vil have? ". Så hele den der, kan du sige, "Jamen det er en proffesionalisering", for hvis man skal 135 
bevare det, så skal det kunne noget. Og det skal  kunne udnytte de muligheder der er. Så sådan så man netop kan få 
noget. Noget spændende i klyngerne og noget spændende i netværk, som man kan  berige hinanden med. #00:14:57-6#  
 
JS: Og det er så. Jeg vender lige tilbage til mine platforme igen. Når vi taler sådan  en platform. Hvad, så har du så 
været lidt inde på professionaliseringen, og måske tager jeg munden lidt for fuld nu, men kan man sige, der har du 140 
måske noget af det med fra kommunen. Hvor man kan se i hvert fald centralt set, der styrer de jo på en anden måde, end 
der måske har været tendens til, hos det selvejende miljø. Er det så noget af det som det selvejende kan få ud af noget af 
den kommunale platform. Eller er der også nogle andre ting. I har måske nogle pædagogiske nytænkende måder nogle 
gange at byde ind med. Og hvad kunne man egentlig hente fra det kommunale tænker du. #00:15:50-1#  
 145 
AZ: JAmen der kan man jo. Altså det man kan hente. Nu har vi faktisk lige haft inviteret en klyngeleder ind og holde 
oplæg for vores netværk. Og det er jo den der enkelthed i ledelsesstrengen kan man sige.  Jamen det her det skal vi bare. 
Så kan man sige, ok så ved vi godt, at det skal man så oversætte som leder i dag til motivation og en masse andre ting. 
Men der er noget enkelthed i den, der gør, at du har altså sat retningen, så hvis nogen stikker langt ud fra det, så kan 
man sige, at så er det enten ind på sporet, eller også så skal de måske noget andet ikke.Hvor her med den der mere 150 
frivillighed, der er det lidt mere krævende at holde det i gang. Så der kan man sige, der kan de lære noget af at sige "Ja. 
Vi har fået en gave, vi kan gøre det på vores egne måder." Men vi skal holde os fast på, at det skal vi så, hvor vi skal ind 
og præstere nogle af de der ting, hvor man ikke slipper. Så det er lidt det. Det er i hvert fald det netværkene kan lære af 
klyngerne. Omvendt tror jeg så, at den her kæmpe motivation der har været, og som de  så skal blive ved med at holde 
ved lige ved at sige "Jamen vi har jo simpelthen en gave heletiden ved at kunne selv definerer en masse ting, indenfor 155 
rammerne af vores bestyrelser og vi gør noget fælles." Der kan vi jo se, at nogle af netværkene, har jo nogle fælles 
pædagogiske tiltag, og jeg tror det vil verige de enkelte institutioner. Og det vil nok tage lidt tid, før klyngerne når 
dertil, fordi de har lidt travlt med at få den der lidt strømlinede model til at køre. Så jeg tror da at man på den måde kan 
berige hinanden. Og så ligger der jo, det kan man så være uenig eller enig i fra kommunens side. Altså jeg vil jo vove at 
påstå at det er billigere at blive administreret som selveje, end hvad det koster kommunen. Men det bliver vi aldrig 160 
enige om tror jeg [både Jesper og Anders griner] det er sådan hvordan man gør det op og hvor bøvlet man synes det er. 
#00:17:56-6#  
 
JS: Jeg tror at der, der er vi henne i, at det er ikke det store område, de kommer til at dykke alt for meget ned i. Men der 
er i hvert fald store uenigeheder på den måde. #00:18:08-8#  165 
 



AZ: Og det er klart, det er selvfølgelig også en del af historien, hvis de traditionelt har været ikke så proffessionelle 
jamen så kan de henvende sig  alle steder, både i kommunen, og til paraplyen og hvor som helst ikke. Og så er det klart, 
så virker det tungt. Omvendt, hvis det kører,  så kan det virke noget enkelt  kan man sige, hvis man kigger på, hvor 
mange mennesker der er ansat rundt omkring. Vel vidende vi lige sorterer tilsyn fra, det ligger i kommunen, så der skal 170 
være ressourcer til det. Men altså når du ser, hvor mange der er ansat i  paraplyerne i forhold til at administrere ting og 
sager. Og så er der selvfølgelig en masse andet der går fra, som er rammer. Og det er klart  det skal [BUF? #00:18:51-
7# ] jo også have ressourcer til. Men stadigvæk, så kan man samles ikke. Men det er mere på forvaltningsniveau. Kigge 
på noget synergi og noget samarbejde. Der tror jeg også vi kan lære af hinanden. Det kunne også være vi kunne bytte 
opgaver. Altså noget ligger bedre et sted, noget andet ligger bedre et andet sted. #00:19:12-7#  175 
 
JS: Er det. For så er vi faktisk ovre i, vil jeg sige, her vores anden del. Kommer vi her let og elegant over i. Er det sådan 
nogle ting, du kan mærke til hverdag? At der evt. bliver muligt at tale om nu? Eller er det? #00:19:30-1#  
 
AZ: Nej, [mumler måske: "langsom det vil jeg sige"? #00:19:31-6# ]. Altså MDI har jo f.eks. gået positivt  ind i et 180 
["experia? #00:19:36-2# ] projekt. Og det har af to grunde, både for at gøre nogle ting enklere, fordi der oplever vi 
administrativt ofte at der, med meget kort varsel, bliver lavet om i nogle ting fra kommunens side. Som gør det rigtig 
tungt for os,for så skal vi sidde og tilpasse vores systemer til det hele tiden. Og i og med at man laver sådan en 
[experial] form fil format. Så er vi  jo uafhængige af hvad kommunen har på den anden side,  og de er uafhængige af 
hvad vi har. SÅ udveksler man jo bare data der har et helt bestemt format. Og det håber jeg kan blive, kan blive udbredt 185 
endnu mere, f.eks.  også i prognoser og andre ting. For der vil  man gerne have at det er kommunens redskab, vores 
dilemma er bare at vores redskaber er meget mere fleksible, og de kan mere. Så der er sådan lidt, der kunne jeg godt 
tænk mig, at vi fik lidt mere turbo på. Velvidende at det er en stor klods vi danser med. Men jeg vil sige, at i 
virkeligheden er potentialet for effektivisering langt større på kommunens side. #00:20:56-0#  
 190 
JS: Men er det noget du tror der kommer med partnerskabsprjektet? #00:21:01-6#  
 
AZ: Det håber jeg da. Det er da noget af det vi også [mumle] spillet ind. Eller jeg har i hvert fald. SÅ det håber jeg da. 
Og det må jo være i begges interesser. Altså hele dagsordenen vi dybest set står overfor, er jo også, udover 
partnerskaber, at vi skal forsøge at gøre mere for færre penge. #00:21:25-2#  195 
 
JS: Det gælder hele vejen rundt #00:21:26-9#  
 
AZ: OG der kan man sige, jamen kan man tage nogle, kan man tage nogle skridt, ved at gøre sådan noget her, hvor der 
ligger kæmpe potentiale  for forvaltningen ved at gøre det som. De sidder jo med store systemer på den anden side. Og 200 
der kan man sige, i hvert fald på drift,  der ligger noget potentiale. Så det tror jeg sagtens man kunne tænke lidt. Jeg 
kunne sagtens på længere sigt forestille mig jo også at man snakker om "Jamen er der opgaver som kommunen bedre 
kunne løse," og var der nogle ting vi bedre kunne løse. Så kunne man jo godt snakke om det. #00:22:17-5#  
 
JS: Så, [mumle] snitfladerne bliver mere hakkede, der hvor det passer ind. #00:22:23-6#  205 
 
AZ: Det kunne jeg godt forestille mig. Det er jeg godt klar over også kræver en anden lovgivning. Men det kunne  jeg 
da godt forestille mig. At man på de administrative ting siger "Jamen, kunne man lave et eller andet partnerskab, hvor 
der er nogle ting, vi så gør nu, vi ikke gør, og omvendt" for at snitte det nemmere for. #00:22:47-6#  
 210 
JS: Det er også meget interessant at se det på den administrative side. Vi har så også talt med Charlotte. Og  Charlotte 
har sådan nævnt et gammelt paradigme og det er også det vi skrev om, og du skrev tilbage, at du var nu nok ikke helt 
enig, men vi kunne jo godt prøve at bringe det op igen. #00:23:13-7#  
 
[begge smågriner] #00:23:13-7#  215 
 
AZ: Det kunne man jo nok godt gøre. Det er nok min uddannelse der  gør at jeg er lidt forsigtig med at udtale mig om 
hvornår det er gammelt og hvornår det er nyt paradigme [griner]. #00:23:20-3#  
 
JS: Præcis. Men jeg ved heller ikke om vi skal kalde det "Paradigme". Men så i hvert fald et gammelt system, en 220 
gammel måde at tænke på. Og en nyere måde at tænke på. De her to forskellige ting. Hvis jeg forstår dig ret, så er den 
lidt nyere måde at tænke på, det er den der giver mulighed for at lave nogle nye samarbejdsrelation til kommune. Er der 
nogle ting, som den her nye måde at tænke på, ikke kan håndtere? #00:24:00-9#  
 



AZ: Altså, det tager jo tid de ting hvor man kan sige, det sagde du også indledningsvis, "Jamen sådan partnerskab. Hvad 225 
er det egentlig for noget?" Fordi, nogle gange kan man godt sige, man kan jo ikke bare gå rundt og sige "Nå men nu er 
det sådan vi gerne vil have det". Det kan man sagtens, men på et eller andet tidspunkt, når det skal kunne administreres 
med mange enheder, så er man nødt til at have et eller andet mere håndfast, der også er nødvendigvis taler lidt ind i det 
gamle paradigme. Men jeg tror da igen en åbenhed, både på de pædagogiske og på de administrative linjer tror jeg da 
kan give nogle muligheder. Velvidende at det nok, altså det er jo i virkeligheden sværest for kommune igen. Fordi det 230 
er en stor mastodont, og på nogen ting vil du ikke. Nu f.eks. Henriettes område med kapaciteten, det er jo noget der bare 
skal være totalt overblik over, så der er nogle ting, der er som de er. Men f.eks. på økonomi og på andre ting, der tror 
jeg da sagtens at det kan udvikle sig, de tager bare tid, fordi det er store systemer man har bygget op. Så det udfordrer i 
virkeligheden mere kommunen, end det udfordrer os. Det udfordrer os på den måde,  at vi gerne vil den vej. For at gøre 
det mere smidigt for os selvfølgelig. Så. Men, hvis man vil de forskellige modeller, så tror jeg da også at der må komme 235 
en åbenhed i kommunen overfor at indgå i sådan nogle dialoger #00:25:48-0#  
 
JS: Ja. Føler du en åbenhed fra kommunens side, eller hvordan føler du egentlig det daglige samarbejde med kommunen 
er #00:25:56-1#  
 240 
AZ: Ja, der er kommunen jo så stor, at det er meget afhængig af hvem du er i kontakt med. Og det er jo heller ikke 
noget underligt, altså nogle af dem der sidder og er måske mere udviklingsorienterede i deres dagligdag og med 
ledelsesinformation, synes de kan se masser af spændende ting i det. Og siger jo også ærligt "Jamen, det tager nok noget 
tid" og så er der andre der sidder med, måske det konkrete, hvad kan man sige, økonomiområdet, hvor det tror jeg det 
ville være nærmest revolutionerende eller angstprovokerende, eller hvad man kan sige for dem [AZ og JS griner]. Så 245 
det er jo.Ja, det vil tage noget tid, Men jeg oplever ikke en afvisning overfor det. #00:26:53-6#  
 
JS: Har du nogle, sådan konkrete eksempler på, dit arbejde, hvor du igennem partnerskabet, eller jeres projekt her, rent  
faktisk kan komme frem til noget andet, end du måske havde fornemmelsen af at kunne før. #00:27:11-7#  
 250 
AZ: Det er i sin spæde udvikling. Og det mest konkrete er jo nok [experienten #00:27:19-6#]. Og der må man sige, dem 
der sidder med den vil gerne have, at det går lidt langsommere, end nogle af dem vi sådan har snakket i udvikling 
omkring det, og så kan man så sige, jamen hører den til partnerskabet. Det gør den ikke. Nu har vi, i hvert i de snakke vi 
har,  puttet den med der. Fordi det er en, den vil tale ind i det nye synes jeg, når jeg kobler de to ting #00:27:49-6#  
 255 
JS: Nu taler du om, om noget hører med, eller noget ikke hører med til partnerskabet. Hvad er det der ikke hører med? 
#00:27:59-9#  
 
AZ: JA, det er jo det, hvad er det der ikke hører med. [smågriner]. Jamen for mig, jeg har i hvert fald parkeret den der, 
eller, jeg har puttet den ind der,  for jeg synes det hører med, at hvis man skal have drøftelserne om, hvad er det for en 260 
driftsform og godkende at nu har man de  der forpligtende netværk, og nogle andre paraplyer har nogle lidt 
mellemformer mellem klynge og forpligtende netværk. Jamen så tror jeg også, at det vil være til fordel for kommunen 
at tænke videre og sige "Jamen, hvis det skal have den form, så giver det god mening, at man forenkler måden man 
kommunikere på. Også administrativt." #00:28:43-6#  
 265 
JS: Og det vil  være en del af det du ser som partnerskabsprojektet, en forenkling. #00:28:53-7#  
 
AZ: Ja, det ville jeg synes skulle følge med.  #00:28:57-6#  
 
JS: Er der nogle ting man bliver nødt til at skrotte. Hvad skal man sige. Skrotte helt fuldstændig fra. Så tænker jeg sådan 270 
en migration fra det gamle til det nye. Er der nogle ting, man simpelthen ikke kan tage med over?  #00:29:17-2#  
 
AZ: [tænkepause] Nu er det jo sjældent sådan at noget. Det er jo en process. Ligesom teoriudvikling, eller 
adminsitrative systemer for den sags skyld, så kommer der lidt,  så bliver det ene ikke fuldstændig afløst af noget andet. 
Sjældent i hvert fald. Nogle gange kommer der godt nok store systemer ikke. Og det er jo igen; Hvornår er det et nyt 275 
paradigme? Fordi tit så er det jo, sådan en  teoriudvikling der lægger sig oven på noget andet, det er jo det samme med 
hel måden forvaltningsudviklingen er sket, det er jo også ting der lægger sig ovenpå noget andet. Nogle gange i 
erkendelse af, at "nu er jeg blevet forældet". Så det er sådan, skal man forandre noget der virker? "Ja, det skal du" fordi 
ellers så risikerer du at stå og være langt bagud lige pludselig. Så jeg ved ikke om der er noget man ikke kan tage med. 
Altså. Nu har man jo sagt ja til det der, så, så det man ikke kan tage med, det er måske at ende i ikke og mene det. 280 
[smågriner]#00:30:22-5#  
 



JS: Ok. Så det er simpelthen en nødvendighed at man nu går videre med det ja man har sagt. Man kan ikke pludselig stå 
tilbage? #00:30:31-1#  
 285 
AZ: Jo, det kan man godt, men så falder det jo sammen. Et partnerskab er jo ikke mere end, havde jeg nær sagt, hvad 
man får gjort det til, og nu er det sådan under udvikling. Men hvis den ene skifter om og kører fuldstændig med "Nå nu 
kan man ikke det netværk, nu kan man ikke noget andet". Så rykker man måske lidt tilbage i det gamle paradigme, så 
man er nødt til at tænke, "Jamen, hvis vi vil det, så må vi også kigge på, hvordan vi kan få det bedste ud af det, dybest 
set". Helt lav praktisk. Det er svært at sætte mere konkret på. Altså administrativt vil jeg sige, er det for mig [experiaen] 290 
i første omgang, der kan. Fordi du kan sende både, nu eksperiementerer vi med regnskabstal, men det kan sagtens 
udvides til andre ting, kvalitetsmålinger, og andre ting, og det er en mere fleksibel måde. I hvert fald for os. Det koster 
godt noknoget at bygge det op, men når først det er nygget op, så er det meget fleksibelt. Fordi vi kan få lov at bevare 
den fleksibilitet, hvor vi også kan udvikle redskaber hurtigere end kommunen kan, for den der ide, at som selvejende 
der skal man ligne de kommunale fuldstændig, den skal man nok lægge lidt på hylden. Administrativt. Fordi 295 
administravt vil man have dem til at ligne fuldstændigt. #00:31:59-0#  
 
JS: Er det fra. Er det en tanke du mener kommer fra kommunen eller? #00:32:02-3#  
 
AZ: Ja, det er en tankegang der kommer fra kommunen. #00:32:06-3#  300 
 
JS: Og det er den der. Det er den man ikke kan føre videre. #00:32:08-9#  
 
AZ: Den tror jeg ikke man kan fortsætte med. Og det er afhængig af hvem du spørger om det ligger i kortene. Spørger 
du LIM, så er de med på, at det kan man nok ikke, at der skal man udvikle noget. Spørger du dem der sidder med 305 
[experiaen] så er det meget godt, men den skal ikke revolutionere deres systemer. Sådan er det jo. #00:32:31-2#  
 
JS:Det kommer måske på et tidspunkt så? #00:32:33-0#  
 
AZ: Ja #00:32:35-2#  310 
 
JS: Nu har vi talt lidt om jeres samarbejde med kommunen i forhold til at,  til partnerskabsprojektet. Jeg kunne også 
godt lige tænke mig at vende den lidt mere, hvis man kan sige det, indad og nedad i forhold til institutionerne. Hvordan 
oplever du der er, og oplever du der er en forskel,  de har selvfølgelig gået i netværk, men jeg tænker mere på jeres 
samarbejde med institutionerne. Så ikke så meget deres indbyrdes samarbejde, hvad de får ud af det, men simpelthen 315 
den relation der ligger fra MDI og til de institutioner som er med her? #00:33:12-7#  
 
AZ: Jamen det er der jo ikke nogen tvivl om at der er. Altså dels er der. Og det kunne vi jo også godt mærke i starten. 
Det var lige da jeg kome her, hvor vi jo lavede den der brændende platform ved at sige "Den her gang, der tror jeg ikke 
I skal tro på, at det er et eller andet tiltag der bliver fejet af bordet"  fordi det er den opfattelse man tit har haft. Nogle 320 
gange har det også været sådan, at man kunne akkumulere så meget modstand via forældre eller andre, så der var nogle 
besparelser eller noget andet der blev omdefineret eller fjernet. Men det vi har sagt her var "Det der, det tror vi, at når 
man først går ud med en model, og laver klynger og fjerner hele sous-chef laget, så er den simpelthen for stor til at man 
ruller det baglæns" plus at der var behov for at få flytte midler. Så på den måde, og det kunne vi jo også høre, at nogle 
synes, at vi var lige lovlig fremme i skoene. Og vi har da også mistet et par institutioner på det. Fordi de synes at det var 325 
for voldsomt at gå kommunens ærinde så meget. Så der er ingen tvivl om at både i forhold til paraplyens tilgang, nu er 
jeg jo MDI, jeg har jo selv siddet på den anden side af bordet, der var  det sådan, at når vi skulle vælge en fra 
distrikterne, så raflede vi om det. Fordi dervar ikke nogen der gad sidde og høre på de selvejende paraplyers brok, for at 
sige det lige ud [smågriner]. Og der var jo altså grund til at jeg synes det her kunne være interessant, var jo dels at man 
arbejde med den her, prøvede at  få den model igennem og man havde taget en helt anden stillingtagen til at sige "Hvis 330 
det her område skal overleve, så skal man simpelthen vågne op og komme ind i kampen" kan man sige det, dybest set. 
Og det synes jeg faktisk var spændende, for jeg tror der er behov for det. Men det er klart det udfordrer, og har gjort det 
i starten. Vores institutioner, og det har jo primært været lederne vi har haft fat i første gang. Selvfølgelig har 
bestyrelserne skulle sige ja til det, men i hverdagen, kan man sige, har det været lederne. [mumle] at de er kommet i 
gang med alt det her med at sætte netværkene og uddannelse osv. Så på den måde er vi jo ud fra den balancegang 335 
[mumle] overhovedet kan trække, kan du godt sige, pusher vi dem til grænsen, af hvad vi kan uden at være 
arbejdsgiver. #00:35:50-5#  
 



JS: Ja, Hvad er det så for nogle argumenter I er blevet mødt med? Når vi ser på den her, hvis I har følt I skal ud og 
skubbe på demog sådan nogle ting, hvad er det så for nogle, kan vi kalde det, modargumenter, de har fremført? 340 
#00:36:09-7#  
 
AZ: Nå, men lidt i starten har det jo været "Ar, men det er bare lige nu de siger sådan i kommunen, og så bliver det ikke 
til noget alligevel. Og vi behøver ikke, og de der midler bliver der nok." De lavede der her 2 års indfasningsmidler på 
den nye budgetmodel. Og der har jo, det har jo også været blandet, nogle har også sagt "JAmen, det tror vi. Og derfor 345 
går vi i gang" og nogle fandt frivilligt nogle, de kunne, hvis ikke de var store nok, de kunne begynde at kigge på at 
fusionere med osv. OG andre har været lidt mere, lidt længere tid om det. OG fået hjælp til ligesom, jamen, hvordan 
kunne de processe det, og så er der de sidste, hvor, eller nogen har, eller vi har også mistet et par stykker, de synes det 
var bedre at gå over i en paraply hvor man sagde "Narh, det behøver vi nok ikke at gøre". Så det er det. Og ellers så er 
der de sidste, der sådan har svært ved at se sig i de steder, der kan vi ikke tvinge dem. Så potentielt kan der være et par 350 
stykker, der bare ender med at lukke, fordi de ikke vil noget. Vi kan ikke tvinge dem vel, vi kan ikke andet end at 
opfordre til det. Men i store træk, der vil jeg sige, har det været et fantastisk engagement, store store opgave for os er 
simpelthen at holde de, jamen blive ved med at kunne skabe noget, der gør at lederne bliver ved med at motivere sig og 
køre det i netværket, indtil de simpelthen er vant hele tiden at lave en foretningsplan hvert år og revidere det og sige 
"Hvad er vores fælles indsatsområder". Sådan så de bliver selvkørende, hvor det ikke stopper bagefter #00:37:45-4#  355 
 
JS: Og har I så allerede nogle strategier for det? som du kunne have lyst til at afsløre? #00:37:55-8#  
 
AZ: Jamen vi. Altså igen, det er jo en balancegang, for vi kan ikke tvinge nogen, men vi prøver at. Selvfølgelig prøver 
vi at lytte til, for det er jo det modellen bygger på, "hvad synes de de har af behov" og samtidig lidt lave en brændende 360 
platform til dem, hvor vi synes at "nu går det vist lidt for langsomt her. MAn kan sige jamen I har sagt Ja til noget, og 
der er nogle krav der skal leves op til fra kommunens side." Og så prøver vi hele den her med at motivere til, at 
proffesionalisere, og vi har virkelig stået på nakken af bestyrelserne også nye metoder, hvor før sendte man ud til 
lederne, nu sender vi altså ud til bestyrelserne. Så vi rør jo også noget ved den der balancegang. Nogle ledere, ikke alle,  
har synes at det var fint at have lidt, sådan, frirum. Jeg plejer at sige at de har ledelses tomrum, for den dag det går galt, 365 
og de har kørt deres bestyrelse lidt ud på siden.så står de meget alene. Så hele  det her med, for det har jo være lidt også, 
problemet i selvejerområdet. Bestyrelserne er af meget forskellig beskaffenhed og proffessionel tilgang, og mangel 
derpå.Så det er virkelig noget vi har sat fokus på. #00:39:21-2#  
 
JS: Og den fokus, den kommer så igennem uddannelsen af bestyrelsene #00:39:25-3#  370 
 
AZ: Ja af bestyrelserne. Lige præcis ikke. Og nu har vi haft, eller har to modeller, den ene hvor de får dem netværksvis, 
hvor de så siger ud over de formelle krav de skal igennem, så kan de ønske: "hvad vil I godt have særlig vægt på" eller 
det kan blive individuelt i den enkelte institution, hvis det er det de ønsker, med særlig vægt på noget. Så meget 
anderledes end tidligere, hvor det var sådan noget med [mumle] hvor det meget mere aktivt nu, hvor de arbejder med 375 
cases og andre ting. Og vi kan se, og det er så super positivt, for det er noget af det der har været faktisk  svært at få 
dem til. At når der har været ude nogle steder, så har der faktisk, fordi vi gør det på andre måder nu, faktisk synes det 
var rigtig godt. Det gør jo så også at der er lidt flere der så også kobler sig på, når de hører "Jamen det var da meget 
godt". Så det er godt for. Jaja, hvis nogle har haft dem ude i et netværk snakker de med nogle andre, eller individuelt 
snakker de med netværket. #00:40:33-3#  380 
 
JS: Sådan mund til mund. #00:40:33-3#  
 
AZ: Ja, også fordi det er en rigtig svær balancegang,fordi vi ikke kan tvinge dem. Og det er rigtig meget nødvendigt 
med bestyrelserne også. #00:40:43-1#  385 
 
JS: Er det nødvendigt og. Nu skal jeg forstå det helt. Er det nødvendigt at tvinge dem, eller hvordan? #00:40:50-3#  
 
AZ: Det er nødvendigt at få dem på kursus, og da vi ikke kan tvinge dem så kan det være svært at få fat i de sidste. Jeg 
vil sige, det ser bedre ud nu, end det har gjort tidligere, altså vi kan håbe at det, det lige som kan. #00:41:02-8#  390 
 
JS: Indfinder sig.  #00:41:05-1#  
 
AZ: Også fordi at bevidstheden er, desværre, den er ikke særlig stor. Omkring det der med at være selvejende. Og det er 
bindende nødvendigt, indenfor den positive vinkel, at sige "Jamen vi kan noget særligt, og det skal vi faktisk, det skal vi 395 
faktisk udnytte". #00:41:22-2#  



 
JS: Ja. Hvad er det for en, en bevidsthed du ser hos, ja måske både hos lederen, men også  hos bestyrelsen i de steder, på 
de steder hvor du kan se "Jamen, her er der et eller andet galt" Hvordan er deres bevidsthed om selveje, hvad er det de 
tænker om det? #00:41:42-0#  400 
 
AZ: Ja, hvor du tænker der er noget galt. Altså hvad tænker du. #00:41:44-9#  
 
JS: Hvor jeg tænker, hvor du tænker "Ok, herover er det simpelthen bindende nødvendigt at de finde ud af hvad det er 
at være selveje"  hvad er det så  for et mindset, som de egentlig har, som gør at du bliver nervøs på, det er jo på deres 405 
vegne på en måde. #00:42:00-4#  
 
AZ: Altså hvis  du sidder med en bestyrelse der, kan man sige, ikke har en klar erkendelse af at de har faktisk nogle 
andre kompetencer, end hvis de sidder i en kommunal bestyrelse. De har faktisk nemlig arbejdsgiveransvar. Og de har 
også det økonomiske ansvar. Så hvis ikke de har, i det hele taget mener jeg man skal gøre sig, menre klart hvad det er 410 
man har fat i.  Og  det er ikke altid tilfældet. Og når der så sker, for det kan godt køre sådan nogenlunde, uden 
forstyrrelser og uden økonomien kører ud over rampen, og uden der nødvendigvis er noget galt med pædagogikken, 
men så bliver det meget lederafhængigt, eller hvordan personalet nu er bestykket. Men i det øjeblik der begynder at gå 
noget galt, så kan det gå rigtig galt sådan et sted, for der er så til gengæld lidt forsinkelse i systemet. For det kan godt 
være der går lidt længere tid,inden man får klaget til kommunen.Det er heller ikke alle, vi oplever nogle gange at nogle 415 
forældre henvender sig hertil og siger  om vi kan hjælpe eller gøre et eller andet, og nogle gange har vi jo også et 
samarbejde med de decentral distrikter, og lige høre "hvad har I hørt noget, eller hvordan ser det ud" og så  prøver vi at 
tage fat i ... #00:43:24-7#  
 
JS: Så der er simpelthen ikke fra, deres side af, en bevidsthed af, hvad det egentlig er de har imellem fingrene. 420 
#00:43:30-7#  
 
AZ: Ja. Det er der ikke altid. Og det er det er meget nødvendigt, og det er jo noget af det vi har med. Som  vi godt er 
klar over er det helt afgørende, for at det skal køre. Og så kan man sige "Nå ja men nogengange". Altså det er jo også 
min egen erfaring, da jeg var i kommunen, jeg har jo haft med både selvejende og kommunale institutioner at gøre, og 425 
der må du sige, jamen lederskab betyder også meget i dag, fordi mange ting er decentraliserede. Så. Det der med, hvis 
man siger gode eller dårlige institutioner, er egentlig ikke specielt  meget efter ejerform. Men efter hvordan der bliver 
bedrevet ledelse og så selvfølgelig herunder, inde på de selvejende, har du en bestillet, der har forstået det, så er det et 
ekstra aktiv. Fordi de kan gå ind og understøtte meget hurtigt. #00:44:22-2#  
 430 
JS: Er det ikke det. Har man en mulighed. En lovgivningsmæssig mulighed.  #00:44:29-3#  
 
AZ: Jo. Så det er jo noget med  at få aktiveret, fordi der er den mulighed, simpelthen at får det italesat, og få dem gjort 
bevist om, at det er nødvendigt. #00:44:41-7#  
 435 
JS: Ja,  hvordan bliver sådan en, en italesættelse af, at de egentlig ikke, sat på spidsen, de ved ikke hvad de  har med at 
gøre. HVordan modtager en bestyrelse sådan noget? #00:45:00-2#  
 
AZ: Jamen, det er meget forskelligt, for du kan sige, hvis ikke der er noget galt, så kan det være vi prøver at motivere 
og sige "jamen nu har vi de og de kurser, prøv altså... I har brug for det den dag hvor I står i det. Og I har nogle 440 
muligheder vi godt vil gøre jer opmærksom på". Det er jo hele det der med at få dem på kursus, helt bevidst. Dem vi 
ikke har nået på den måde og som måske ikke synes det har været nødvendigt, der kan det enten være hvor tingene går 
galt når der  begynder at komme for stort sygefravær, så der kommer klager fra forældrene. Eller at det er andre ting der 
kan være galt, og det  er jo en kæmpe balacegang for os, fordi igen, i hverdagen er det igen mest lederne vi har kontakt 
til. Står vi i en situation, hvor det viser sig, at lederen ikke er dygtig nok, så er vi altså først og fremmest bestyrelsens 445 
repræsentant, fordi formelt set, er det jo dem vi entrerer med, så det kan jo også, en del af den professionaliserng, og der 
har vi da nogle gange måtte køre på et knivsæg, at nogle gange er vi jo altså også ude og afskedige lederen. #00:46:17-
1#  
 
JS: DEt hjælper i så, kan man sige, med den juridiske del, og kommunikationsdelen hjælper i bestyrelsen med. 450 
#00:46:24-1#  
 



AZ: og der kan man sige, det er noglge gange et wake up call, for sådan nogle bestyrelsesmedlemmer, når vi skal 
afdække sagsakter og må fortælle dem at, det kan godt være, at det kommer til at koste lidt ekstra, for de har altså ikke 
kendt deres besøgstid, eller gjort det de skulle. Så vågner de op. [smågriner] #00:46:47-3#  455 
 
JS[smågriner]: så kan det pludselig blive en anderledes fornøjelse at komme af med. #00:46:53-3#  
 
AZ: Og så er der nogle af dem der finder ud af det lidt sent, kan man sige, også lidt for sent i den situation.  Men så 
beder de om et individuelt bestyrelseskursus [begge griner]. #00:47:03-7#  460 
 
JS: Hellere sent end aldrig [smågriner stadig] #00:47:06-8#  
 
AZ: Jaja, så er de jo rustet til næste gang kan man sige. Men det er jo desværre i de situationer at de opdager det, når 
noget er gået galt. Og det er jo lidt ærgerligt. For de mister jo lidt det der potentiale, hvad er det vi har en kæmpe 465 
mulighed for at gøre noget særligt. #00:47:26-1#  
 
JS: Er det det du ser, er stille og rolig forsvundet og derfor er der ikke nogen synlig forskel. I hvert fald for mange der 
sidder i forvaltningen, der er ikke en synlig forskel.  #00:47:37-5#  
 470 
AZ: Nej, hvis du spørger forældre ude i, de lytter til andre forældre de kender i lokal området. Og sprøger du forældre 
jamen så er det jo altså sådan, og  så kan det være mere eller mindre rigtig i det enkelte tilfælde, men så går man efter 
hvor man hører at institutionen er god, man går ikke efter om den er kommunal eller selvejende. #00:48:00-3#  
 
JS: Nej. Nu er jeg selv bleven forælder for ikke så længe siden. Og det er præcis det samme mønster vi havde der. 475 
#00:48:06-4#  
 
AZ: så det vil sige, at bare du har, på godt og ondt,  for jeg tror det kan gå helt slemt, i selvejede, hvis det går galt. Ikke 
fordi det ikke kan det i en kommunal, det gør det også, men du har altså nogle muligheder, og det er den store opgave at 
få bevidstgjort hele det selvejende område om, at den bold skal man altså tage nu. For altså, statistikkerne går jo altså 480 
den forkerte vej ikke. #00:48:37-3#  
 
JS: Ja, det er ret tydeligt at se. Når vi taler om, jeg vender tilbage til projektet, partnerskabet, er der så nogen,  kan man 
simpelthen, kan man definerer nogle grænser om det her? Vil du kunne gøre det? Er der nogen, de kan være med, eller 
noget kan være med, og noget kan ikke være med? #00:49:01-4#  485 
 
AZ: Jamen, tænker du på institutionsniveau?  #00:49:02-0# 
 
JS: Både institutionsniveau, men også sådan, det her er simpelthen for stort for partnerskabstanken. Eller det der er 
tankegangen med vores partnerskabsprojekt? #00:49:18-8#  490 
 
AZ: [tænkepause] Det tror jeg er for tidligt at sige endnu. Altså jeg håber jo f.eks. , eller jeg kan godt frygte at noget af 
det administrative ikke kommer med, på langt sigt. Men jeg håber det gør. Fordi det tror jeg er nødvendigt også. Så tror 
jeg på, hvis dutænker institutionsniveau, jamen, der tror jeg,  og det kan vi jo også se, interessentbevidsthed som kan 
være skræmmende set med  paraplyøjne,men som jo er helt rigtig tænkt. Vi har  jo åbnet i MDI netværkene, og siger vi 495 
er egentlig ligeglade, om de er administrerede hos os, eller hos andre. Det får vi så en udfordring på, med nogle af de 
ting vi går og gør nu, når projektet er slut, så er vi jo nødt til at tage penge for det. For der er vi nødt til at differentiere 
og sige, hvis de har brug for  nogle ydelser til den tid,  hvis ikke de er selvkørende i netværket,  så må det nødvendigvis 
koste mere for dem der ikke er MDI institutioner, end dem der er det.  #00:50:21-2#  
 500 
JS: Ja, så der kan simpelthen blive en økonomisk grænse på sigt. #00:50:25-6#  
 
AZ: Det vil der være, men igen, så vil vi vende det om og sige"Jamen de har jo sagt ja, til at være i det der". Så kan det 
jo også godt være, at de er så selvkørende så de ikke har brug for noget facilitering, jamen fint nok. Men vi  er nødt til at 
kigge på vores overlevelse efter, og sige " Jamen, der er noget der hedder en udviklingsfase, når der så kommer en 505 
driftsfase, for så vidt man har brug for os i den, så er vi nødt til at lave en differentiering på pris" så det er det ene, og så 
vil der være noget, vi har et stort netværk nu hvor der er en der banker på udefra, og de er simpelthen stillet som,hvad vi 
ikke har gjort, og det er jo meget interessant, de har simpelthen stillet som betingelse, at men så skal man være 
administreret i MDI, fordi de er så langt i deres, at de er transperante på sygefravær og økonomi, og der bruger de altså 
vores systemer, så de synes det vil være sindsygt bøvlet at sidde med en der kommer med nogle andre formater og 510 



systemer, så de har sagt "Jamen, du er velkommen, og vi vil rigtig gerne have dig, men så er det altså sådan". Det er jo 
interessant. #00:51:32-2#  
 
JS: Ja, det er meget interessant. Fordi, nu er det selvfølgelig lidt, jeg ved ikke om man skal tage det som en provokation, 
men bliver det så ikke, det kommunale system igen, bare i mindre skala? #00:51:46-0#  515 
 
AZ: Ja det er jo så decentralt i det enkelte netværk, fordi de synes de har arbejdet rigtig meget med at få den transperans 
og andre ting, og vedkommende vil gerne de ting, hvor de bare har sagt ["det gælder så også lidt på systemerne" 
#00:51:57-7# ] Jamen, det kan godt være.  #00:52:01-9#  
 520 
JS: Så på den måde,  #00:52:05-4#  
 
[AZ og JS taler i munden på hinanden] #00:52:04-8#  
 
AZ: Man kan sige, nej nej, man kan også vende det om og sige, nu har de lige valgt at gøre det på den måde. Men man 525 
kan vende det om og sige, "Det kan da godt være, at nogle netværk begynder at udvikle sig i forskellige tempi,  og det 
er noget af det vi har drøftet også på uddannelsen, hvor de må forholde sig til, kan man smide nogen ud af et netværk? 
Og der er de jo kommet frem til "Ja, det kan man blive nødt til, og så må man jo se hvordan man håndterer det". Det vil 
så blive en udfordring både for MDI og så for kommunen, for hvad gør vi så lige. [AZ og JS smågriner] Men det må vi 
jo se. Men det kunne da godt. Så der kunne man jo sige, hvordan kan det rummes, det ved vi ikke endnu. Men det 530 
kunne godt ske. #00:52:54-3#  
 
JS: Men der er simpelthen, på den måde, kan man sige, måske nogle grænser på flere forskellige niveauer, altså der 
bliver tegnet på netværksniveau, der bliver tegnet nogle grænser for jer, når vi taler om økonomi og hvordan det 
ligesom kan komme til at spille efter det her. #00:53:09-9#  535 
 
AZ: Og det er jo udfordringen, du skal både holde alt motivationen ved lige, hvordan  håndtere vi, for det vil jo givetvis 
ikke ske i en klynge,  for der har du den der mere retlinjede, hvis en afdelingsleder, eller et eller andet, vil noget andet, 
jamen så bliver de jo højst sandsynligt skiftet ud. Eller går selv. Men den bliver jo klappet i form, "Det er den vej ikke. 
Det er ikke den vej. Hvis du vil det, så vil du det et andet sted." Og her, der kan der pludselig være nogle der siger 540 
"Jamen prøv at hør, du vil noget helt andet, så kan du ikke være med i vores netværk" Og nu siger "Hvordan", "Jamen 
det ved vi ikke" hvordan vi i givet fald skal håndtere det.  #00:53:48-3#  
 
JS: Det er meget spændende også #00:53:49-7#  
 545 
AZ: Ja. Og så, altså, jamen så har vi jo også kørt med kvalitetsmålinger og andre ting, som en del af at sige, "Jamen, der 
er selvfølgelig nogle data som vi sender ind, som kommunen kan kigge på." Altså det er jo økonomi og så er det 
sygefraværstal osv. Og så kan man sige "JAmen det interessant kunne jo være" siger vi, velvidende at det nogle gange 
er lidt i modvind i denne her verden, og så alligevel ikke, for der er jo masser af steder, hvor man alligevel tager 
chancen og gør det. Vi har jo meget samarbejde med Norge, og der har vi lige haft nogle institutioner nede, de laver 550 
kvalitetsmålinger tre gange om året. #00:54:30-8#  
 
JS: Ok! #00:54:31-2#  
 
[begge "småfnyse-griner"] #00:54:32-3#  555 
 
AZ: Ikke. Altså. SÅ er det godt nok lidt forskelligt hvad vi måler på. Men det gør de bare. #00:54:36-6#  
 
JS: Det er simpelthen institutionaliseret? #00:54:38-7#  
 560 
AZ: Ja. Men det er institutionaliseret hos, det var så sådan en stor, jeg ved ikke om man kan kalde det klynge. Men de 
var 19 institutioner der havde et fællesskab. Og det gjorde de allesammen. De har så ikke rigtig selveje indeover, 
selvom de fungere lidt under den form. Det hedder så bare privat eller kommunalt. Men det der med, at de var helt 
bevidste om, at det var deres måde at vise på, at de kunne ting. Og de scorer jo sindsygt høj [mumle].  #00:55:08-8#  
 565 
JS: Og er det så noget du tænker, som egentlig burde være dækkende for alle selvejende eller, hvordan tænker du så? 
#00:55:17-8#  
 



AZ: Ja, jeg tror at man skal, lige på det, eller , for hvordan kan du ellers vise, at du kan mindst det samme som en 
kommunal, og gerne en lille smule mere. Og der tror jeg på, at sådan noget, tilfredshedsmålinger og andre ting, 570 
velvidende at det måler noget, og man skal være bevidst om hvad det så ikke har med osv osv. Men den her 
balancegang mellem at få det som et dialogredskab internt, og så samtidig også at kunne vise udadtil at det ikke bare er 
noget vi går og siger, at vores forældre er tilfredse, det kan du faktisk også se. #00:55:56-0#  
 
JS: Og det gode ville jo så være, hvis de kommunale, havde nøjagtigt de samme ikke. #00:56:00-6#  575 
 
AZ: Det kunne da være rigtig sjovt. Så kan man jo begynde at udveksle, jamen, hvordan kan det være. #00:56:10-1#  
 
JS: Det er meget spændende, meget spændende. Jeg  tror, jeg snart har brugt tiden. #00:56:16-6#  
 580 
AZ: Ja. Men altså, det er fint, hvis du ... #00:56:19-9#  
 
JS: Jeg har ikke sådan øh. noget mere, jeg synes jeg er kommet igennem de ting her. Og fået nogle ting, fået noget at 
arbejde videre med. #00:56:30-4#  
 585 
AZ: Men så er noget  af det selvfølgelig lidt fluffy stadigvæk. Fordi det er i den process. Men jeg vil sige, det er da. Det 
er rigtig  dejligt at der er nogle kommuner der er gået ind i det. Altså vi har jo de tre kommuner, Århus, Svendborg og 
København, som er vidt forskellige i forhold til partnerskabet, det er jo også interessant. Fra Svendborg, der er 
fuldstændig på, til København, der også er på, men sådan, og der venter vi lidt på selvejerstrategien også, hvad 
indeholder den, det kan være lidt interessant. Til Århus der sådan helt klart "jamen det er fint" men der er også nogle 590 
ting der bare,  altså de har jo målinger, og har haft det heletiden. Og det skal de bare det kommunale selveje. Og det er 
jo også interessant, for de er jo ligesom kommet over der, hvor det er [mumle], men hvor kommunen også har lidt den 
der holdning "Jaja, men det kan godt være i scorer lidt bedre på nogle ting, men hvor er den store forskel?"  #00:57:33-
5#  
 595 
JS: Ja, og det, endnu en gang, som vi har været lidt inde på, det er meget spændende, hvor den forskel ender henne, eller 
hvordan den kommer frem i det her, synes vi, det er nok noget af det der trigger os. Også at, jamen, giver partnerskabet 
så den forskel eventuelt. Men, sådan lige afsluttende,  kan du sætte nogle ord på hvad, ganske kort, for det er nemlig det 
vi har snakket om hele tiden. Hvad er det, det her partnerskab kan, som I kan tage med jer? I kan, hvis vi skal kalde det, 
være helt hårde, I kan overleve på. Og ville der være noget andet der også havde kunnet det? #00:58:34-1#  600 
 
AZ [lille tænkepause]: Jamen, jeg tror grundlæggende er det en, skal man sige, jeg ved ikke om det er en chance at tage, 
eller om det er fordi man, man politisk er usikker på om man kunne få kvæstet selvejet. Men det er i hvert fald, kan man 
sige, både en mulighed og en chance, at sige ok, jamen fordi det bare er her. Altså Svendborg kunne dybest set have 
dræbt dem, hvis de ville. Det gjorde de ikke. #00:59:05-5#  605 
 
JS: Det var meget tæt på, så vidt vi har forstået. #00:59:07-4#  
 
AZ: Ja, men de valgte jo så at sige, "Hov, det kunne faktisk godt være interessant, så forudsat I går i et netværk, et 
forpligtet netværk, så er det fint, så vil vi godt have det at kigge påi forhold til de kommunale". For netop med den der. 610 
De tror på at det kan berige hinanden fordi det er nogle andre former, de har jo også lavet noget der ligner store klynger, 
ikke helst så store som Købanhavn, men alligevel. Århus har det sådan lidt, tror jeg, når men de kigger lidt på hvor 
"jaja, det er okay". Det er mere administrativt synes de, det er lidt besværligt. Så siger jeg, at det er fordi Århus 
Kommune, selv gør det besværligt administrativt. De har ikke fundet ud af, at der er nogle ting, vi faktisk kan slippe.Så 
de sidder og dobbeltstyrer. [mumler: Sidder og tænker, statsautoriseret revisor må også have gjort det rigtigt. Det giver 615 
ikke så meget mening for mig #00:59:57-3# ]. Men det er fordi de også er vant til at gøre det hele på de kommunale, så 
gør de det også lidt på de selvejende. Men fred være med det. OGså København, hvor man kan sige, jamen de har jo 
traditionelt været der, og ja, tror måske mere administrativt, har man, er man mere irriteret end man er politisk. Jeg tror 
politisk kan man bedre se ideen i, at der er noget forskelligt. Og der tænker jeg, at det det kan. Hvis man holder fast i 
det, at nu er det der, nu prøver vi det der. Dermed ikke sagt, at hvis det knolder ud af en eller anden tangent og det 620 
bliver meget ikke-fungerende,  så blive rman nødt til at forholde sig til det og sige "Nå, nu havde man så et forsøg, men 
det kan man så ikke have". Så må det have en anden form. Men ellers kan partnerskabet jo netop give rum for at give de 
udviklingsrum, velvidende at der er nogle der skal facilitere det og tro på det, så det kan jo give den mulighed for at 
professionalisere selveje. Og så ved jeg ikke, det kommer jo også, det er jo så også en af dilemmaerne; at vi ikke 
snakker voldsomt sammen, paraplyerne imellem. Fordi der vil jo være noget med, at hvis man skal have en eller anden 625 



form for anden driftsform, hvad det så end er, for man kan ikke bare have det helt frit, at man snakker om det, så skal 
man jo finde et eller andet fælles der. #01:01:30-1#  
 
JS: Og det, der tænker du sådan en erstatning for driftsoverenskomsten? #01:01:33-7#  
 630 
AZ: Det kunne det være, eller hvad man nu ender på det skal være. Det kan jo godt være man kan rumme flere 
forskellige modeller, men det kan partnerskabet i hvert fald give rum for, og det skal jo også give rum for at andre vil 
komme ind og være med. Så det er jo også en opgave for paraplyerne og finde ud af, at få snakket om på langt sigt. 
#01:02:01-7#  
 635 
JS: Ja, det er det i hvert fald. Så tror jeg næsten, det sådan helt uofficielt, det er en større opgave at finde noget fælles 
fodslag der måske, end mellem kommunen og den enkelte. #01:02:15-3#  
 
AZ: Ja, det tror jeg også. Eller også kommer der til i udviklingen, nu, som man giver rum for, at kunne give nogle 
muligheder, alle kan sige sig ind i. Og sige det kan godt være, så må nogle leve med, at andre er værdibårne, det kan de 640 
så nok også, sluge den kamel. Hvis man kan finde nogle modeller, hvor man kan sige, jamen indenfor de her 
overordnede linjer, skal man kunne gå ind og præstere de ting man skal, du er nødt til at dokumentere dig i samme grad 
som de kommunale og gerne lidt til. #01:02:50-9#  
 
JS: Og den, skal vi kalde det dokumentationstrang, hvor ser du den kommer fra.  #01:02:55-7#  645 
 
AZ: JAmen, det er jo altid et. Det er jo sådan et evigt dilemma mellem frihed og kontrol i virkeligheden. At, det er jo 
lidt ligesom, at når der går en eller anden sag galt, skal man så genere alle, nu var der mange tidligere, nu er der 
klynger, men [JS griner og det er svært at høre og institutioner, fordi det går galt et sted. Sådan rent organisatorisk, er 
det jo det glade vanvid, men det er jo de behov der nogle gange er i det politisk styrede system, fordi du så skal kunne 650 
dokumentere hvad det er. Og der synes jeg da at det er positivt, de retninger [BUFF] forsøger at gå i. DEr  er Århus 
stadig lidt i det paradigme, det skal jeg ikke kunne [griner/mumler]. Hvor i hvert fald København og [BUFF] prøver at 
sige, "Nå men så prøver vi. Der er nogle data der bare flyder ind og så længe der er grøn økonomi, jamen så spørger vi 
egentlig ikke mere om det. DEt er klart at hvis den bliver gul eller rød, så vil vi gerne have en dialog om, hov, hvad 
skete der lige der, og hvordan vil I i øvrigt sørger for at det bliver grønt igen" Men sådan så at man i virkeligheden, og 655 
det er jo det der også er godt ved [experia] også, får automatiseret nogle ting der bare kører glad og så kan man bare 
sige "Wuuut" kan man jo bare lave et hurtigt output "Nå der er tre røde, vhad sker der der". Men ellers giver det ro til at 
få udviklet, både for det kommunale og selveje, noget god pædagogik, og så vil der jo være nogle ting. Og det er det 
svære, lige det der med de bløde ting, fordi det andet, det er de jo vænnet til - sygefravær, økonomi, ja det blev man 
målt på - men det er heller ikke helt uvæsentligt. Fordi. En institution der er 85 % af budgettet altså personale, så 660 
sygefravær er et godt  sted at tage fat.  #01:04:49-0#  
 
JS: Ja, både økonomisk og sandsynligvis også ofte.. #01:04:52-4#  
 
AZ: Jamen lige præcis, fordi hvad, hvorfor det. Hvis ikke man er klar over hvorfor der er et stort sygefravær, så er der 665 
nogle ting der man skal have kigget på, der fra arbejdet, for det er jo også lige det der er helt typisk på tværs af ejerform 
også. Der hvor der er styr på tingene, der er også lidt sygefravær, og det er også derfor de har rum til at gøre flere ting, 
og de har bedre økonomi. Så det er sådan set på tværs af ejerformerne. Så derfor giver det jo også god mening,  at man 
finder nogle områder, de er fornuftige at måle på, uden  at det bliver tyranni. Fordi det er jo altid det der er dilemmaet, 
hvor lidt og hvor meget skal man måles på. Men for institutionens egen skyld, og det er jo en stor opgave at få solgt i 670 
virkeligheden, emn det var det også i det kommunale, det giver faktisk god mening, at have nogle ting man evaluere på, 
så man ikke bare tror at forældrene er tilfredse, men at man rent faktisk også har en indikator på, at det er sådan. Der er 
det altså meget godt det her engang imellem lige også at. #01:05:58-7#  
 
JS: Og det er det. Det er noget af det, hvis jeg forstår ret, som du kalder en del af professionaliseringen, indenfor det 675 
selvejende. #01:06:07-0#  
 
AZ: Jaja, og så er der det der særskilte dilemma, at det har jo været diskuteret i mange år, og med forskellig styrke. 
Også i det kommunale, hvor meget og hvor lidt. #01:06:19-3#  
 680 
JS: Ja, det er jo det. Det gør det jo næsten over det hele [AZ og JS smågriner]. Jeps, Anders, jeg vil sige tusind tak for 
din tid. Det var meget inspirerende, der er rigtig faktisk mange ting, som jeg tænker det her, det skal vi hjem og kigge 
nærmere på. #01:06:33-4#  



 
AZ: Og det er vel fluffy stadigvæk, meget af det. #01:06:37-3#  685 
 
JS: Men det er. Det er på en eller anden måde også det, som gør det spædende for os, at lede efter noget. Og også, ja  i 
det hele taget, gør partnerskabstanken spændende. Men også fra vores studie om det, jamen kan man overhovedet sige, 
at det er noget, det er ligesom det også, at vi er ved  at kigge på. Er partnerskab overhovedet noget man kan sætte på 
formel, og det er om det skal være i sådan et regi her, eller om det er et regi i forhold til bygge og anlægsbranchen, hvor 690 
det måske er lidt nemmere at gøre nogle ting på formel, men hvor der stadigvæk måske er nogle ting der ikke kan sættes 
på formel. Så det  er ligesom vores, en af vores store ting, og ønske at se lidt nærmere på det.  #01:07:25-8#  
 
AZ: Spændende. #01:07:26-4#  
 695 
JS: Så, nu kommer de her, hvis jeg ellers kan finde ud af det. Stop. Sådan. og den anden prøver vi også. #01:07:41-8#  
 
 
Interviewet er slut #01:07:41-8#  
 700 
 
  



 



BILAG	  8	  
Interview	  med	  Henrik	  Kjeldstrøm,	  Institutionsleder	  i	  Garnisons	  Sogns	  Menigheds	  Børnehave	  
Dato:	  Fredag	  den	  8.	  marts	  2013	  
Sted:	  Sankt	  Annæ	  Plads	  4,	  1250	  København	  K	  	  	  
Deltagere:	  Henrik	  Kjeldstrøm	  (HK),	  Jesper	  Schmidt	  (JS)	  og	  Nina	  Lindegård	  Pedersen	  (NLP)	  	  
 
JS: Udover det, så har vi skrevet nogle, nogle områder, som vi gerne vil ind på, men inden da, der tænker  jeg egentlig 
lige at præsentere lidt mere om, hvad opgaven drejer sig om. Også, fordi at det er, som jeg skriver, at det bliver sådan 
[skramlen] op, lidt  afhængigt at ligesom hvordan vores opgave også bliver bygget op. Så det der  sådan set helt 
oprindeligt, får os til  at tænke i den her retning, det er at vi har et fag inde på Københavns Universitet, vi studerer 
normalt på handelshøjskolen i København, eller, som er ude på Frederiksberg. Og der var vi inde og have et fag som 5 
havde offentlig private, eller det drejede sig om offentlig private partnerskaber, og det havde sådan set [mumle] 
#00:00:48-7#  
 
NLP: Markedsliggørelsen af den offentlige sektor. #00:00:50-5#  
 10 
JS: Ja. Markedsliggørelsen af den offentlige sektor. Men egentlig så handlede det om offentlig-private partnerskaber i 
forskellige situationer og indefor forskellige brancher,  de rvar indenfor bygge anlæg, og nogle andre ting. Og så var 
Charlotte Biil ude og holde et oplæg omkring, deres partnerskabsprojekt, som I jo så har været i hvert fald har været en 
del af. Nu ved  jeg ikke hvor langt i er kommet i processen, men det kan vi høre lidt nærmere til senere. Så der ahr i 
hvert fald været en inspirationskilde der, også fordi vi sådan set begge to havde meget svært ved at definere hvad et 15 
partnerskab det er . Så vi blev sådan lidt, nogle gange til tider, irriterede, og nogle gange frustrerede og provokerede 
over at det her, et eller andet, som bliver brugt, var så vores påstand, og er så stadigvæk vores påstand, sådan lidt i flæng 
bliver det brugt til at betegne rigtig rigtig mange forskellige ting. Altså det kan være partnerskab,når man bygger en stor 
bygning, men det kan også være et partnerskab, som ligner det her. Der er meget svære at håndgribe. Så det er vores  
inspiration til hvorfor det lige blev om partnerskaber. Og så var det jo nærliggende at tale videre med Charlotte om det. 20 
#00:02:16-2#  
 
[der er nogen der spørger om de vil have noget te] #00:02:20-7#  
 
HK: Men der er vel også forskel på de forudsætninger man danner i de her partnerskaber. Altså, hvis man laver en 25 
bygning sammen med nogen, så er der en forudsætning. Og vores forudsætning er, at det [ "er sgu godt for"] en 
besparelse. #00:02:35-5#  
 
JS: Ja, det er helt klart. Der ligger nogle helt forskellige forudsætninger, men ikke desto mindre bliver de brugt.  Og 
mange steder bliver det sagt "Jamen partnerskabet, det vil give nogle" Det ligger latent, at det vil give nogle synergi 30 
effekter, det vil give ene masse effekter, som næsten altid tales frem som positive. Og det var det som vi ligesom godt 
kunne tænke os at undersøge: "jamen, er det så reelt altid så positivt, som det er". Så det som vores opgave så er bygget 
op omkring, det er tre hovedafsnit. Det af første afsnittene, det baserer sig hovedsageligt på oplæg til menighedernes 
daginstitutioner, deres projektbeskrivelse,  de papirer og sådan nogle ting, der har været op til, så ligesom, der har vi set 
på, hvad  er det for en konstruktion af  partnerskabet, hvad er det for nogle, forudindtagetheder der ligger, og alle sådan 35 
nogle ting. Så det drejer det sig om, ligesom at beskrive det og fortælle det på en måde. Efterfølgende kommer der et 
stort afsnit om hvordan, hvordan bliver  det her så brugt, hvordan bliver det omsat i hverdage, hvad er det for nogle ting 
man. Kan man se en rød tråd der bliver trukket fra ideerne og så ned i helt ud til her. I hverdagen, hvor det er jer der går 
herude og skal omsætte det, og arbejde med det. Og hvordan kan det så lade sig at gøre, og den tredje del, er sådan en 
del hvor vi ligesom prøver at samle op på det hele og sige "Jamen, hvad er det så partnerskabet står i af udfrodringer, 40 
hvordan har det ændret sig" så hvad er det for et partnerskab man måske havde i ideen og hvordan ser det så ud nu,  og 
hvordan kan det evt. ændre sig. På sigt. Og hvad er det for nogle udfordringer der kommer til at ligge i det. OG det er 
sådan de tre hovededele, vores opgave er bygget op over, og også det, som vores spørgsmål, sådan kommer til at dreje 
sig indenfor. Jeg håber også det er lidt den ide, du  #00:04:44-9#  
 45 
HK: Jaja,  det kan jeg sagtens genkende det du siger. #00:04:47-7#  
 
JS: Så hvis vi springer direkte ud i det første her. Og det var så der hvor vi ligesom kunne tænke os at se lidt på 
konstruktionen af partnerskabet og alle sådan nogle ting. Der kunne vi godt tænke os at høre noget om dine umiddelbare 
tanker om partnerskabsprojektet. Og ja, det er jo simpelthen, hvordan  har du taget imod det, hvad synes du om det, 50 
hvordan har bestyrelsen, her i institutionen, tager imod det, og sådan nogle ting. #00:05:23-9#  



 
HK: Altså, fra det  allerførste, hvor det blev luftet, nu skulle kommunen spare penge endnu engang. Der fik jeg [mumle] 
første møde jeg var på, at der var fem muligheder for mig. Det var at lukke børnehaven,  at køre videre og så lade  alle 
de her tiltag sejle i deres sø, hvor de nu kunne sejle hen. Så kunne jeg blive privat,  og det er det jeg er i gang med nu, 55 
og er ret langt inde i processen. Så kunne jeg blive kommunaliseret, altså gøre børnehaven helt kommunal, og derved 
også blive en del af en klynge, de har sådan noget klyngeledelse. Eller også kunne jeg indgå i et netværk.Det var de fem 
muligheder der var. Der var ikke ligesom andre muligheder. Og dem tog jeg tilbage til både min personalegruppe og til 
bestyrelsen. Og i første omgang der tænkte jeg selv at det ville være, snedigt, at gå ind i netværket. Men det der bare er 
udfordringen der, det var, at kommunen også er interesseret i at institutionerne har en vis størrelse. Altså, sådan her 60 
institution med 44 børn, det dur ikke. Der er man ikke bæredygtig. Bæredygtighed der skal man op over 100 børn, 
måske 150 børn, hvor kommunen så begynder at sige "Så har I forstået det".  Det ville så have betydet at jeg skulle have 
slået mig sammen altså både juridisk og økonomisk, sammen med andre institutioner i nærheden. Og dem var jeg 
begyndt at tale lidt med. Men så kom det frem at min bestyrelse og menighedsrådet står ligesom lidt bagved, sagde, at 
de ville ikke uddelegere, eller overgive kompetencen til en anden leder. Fordi jeg sagde at jeg var ikke interesseret i at 65 
blive storleder, sådan for tre ledere. Nej, det havde jeg ikke lyst til, for det var meget godt med også at være sammen 
med børnene det meste af tiden. Så de sagde "nej, det skal vi ikke". Så bestyrelsen gik så ind i det arbejde det hedder at 
blive prioriteret. Og det har vi  så arbejde på  i et år så. Det er sådan en lang process, og der er ikke særlig mange 
institutioner inde i byen der er privatiseret, og den vigtigste grund til det, det er at, når man sådan ligesom starter på ny, 
så skal man have ude arealer. Og det [mumle #00:07:43-3# ] vi ikke. De små insititutioner inde i byen, de ligger i 70 
lejligheder og alt muligt mærkelige steder. Så det kan man ikke man skal have ["ude arealer som tilknytning, det har vi 
ikke" #00:08:01-8# ]. Det var sådan en af de første, det var sådan det første skridt. Men så har jeg deltaget i den 
uddannelse der har været i netværk. Der har været sådan en diplom, som alle lederne har været på, her i indre by og 
[mumle] fællesskab har også udabejdet nogle opgaver og havde nogle pejlemærker, nok sådan mere i det teoretiske, 
hvordan det kunne se ud. Ikke noget vi sådan decidere arbejder efter. Da den uddannelse var færdig delte man indre bys 75 
institutioner op, altså de selvejende, små menigheds børnehave,  eller også de små selvejende børnehaver, i to netværk, 
et i vest, og et i øst, men efter hånden som vi havde arbejdet lidt,  og holdt nogle møder og sådan, snakket mere og mere 
sammen, og sagde "Det er jo egentlig lidt fjollet, fordi vi skal jo til at arbejde sammen alligevel, så hvorfor ikke skrive 
det sammen". Så det er det vi har gjort nu Og det giver jo også meget bedre mening, altså, at man er sammen. 
#00:09:01-7#  80 
 
NLP: Er der så een netværkskoordinator for hele netværket? #00:09:07-6#  
 
HK: Der er to netværkskoordinator. Altså en for øst og vest, men det er ikke sådan så vi omtaler os som dem fra øst, 
eller dem fra vest. JEg synes det  er mere sådan "Os". Altså, det var sådan lidt i starten, at der var nogen der havde 85 
sådan lidt på hinanden. Det er der jo altid. Specielt blandt mange kvinder.  #00:09:25-1#  
 
[ alle smågriner] 
 
HK: Hvis man skulle sige lidt om, hvad man kan bruge det der netværk til. Så altså. JEg har en måde at bruge det på, 90 
fordi jeg er er [ Bed/død/ged!? - mumle støj #00:09:47-1# ], sådan med 90% sikkerhed, at vi på et tidspunkt bliver 
privatiserede, så jeg skal ikke gå ind i det der hedder et forpligtende arbejde. JEg kan godt trække mig sådan lidt tilbage, 
fordi når jeg bliver privatiseret, så kan jeg godt sige nej tak til kommunens mange besynderlige tiltag og sige der må i 
finde nogle andre at sætte til. Det behøver jeg ikke. Men jeg vil gerne være med i netværket, for at have et samarbejde 
med institutionerne, og for at have nogle man kan gå hen og snakke med, for ligesom at ige, jeg har det og det problem 95 
med institutionen, hvordan løser i det problem. Og jeg ved, jeg også kan komme med noget de kan bruge. Det er først 
og fremmest det.Men netværket bruger også hinanden til, i stedet for at man sender en fra  hver institution,  når der er 
møde inde i vores forvaltning. Så går der ikke en fra hver institution, så går der to netværkskoordinatorer i stedet for at 
der går 10-12 stykker. Hvad kan man sige, det er også rimelig praktisk. Og jeg synes egentlig altid   at de møder inde i 
vores forvaltning har været, spild af tid. Altså meget af tiden det er spild tid. #00:11:03-0#  100 
 
JS: Ok, hvad kan det være, der gør det spildtid? #00:10:57-5#  
 
HK: Det er at man nogle gange skal skyde så bredt, så man skal ramme alle. Derfor bliver relevansen, for det man selv 
kommer for at høre, mindre. Altså, og så synes jeg, at nogle gange så kan man godt sende en mail, og lave en 105 
orientering, i stedet for at holde et møde. I stedet for, at man skal trække folk ud af institutuionerne. Altså, man skal jo 
legitimere alting. Kan man sige. Dem der sidder indefra forvaltningen, de skal jo også legitimere deres tilstedeværelse, 
og sige, jamen vi skal holde et møde for ligesom at vise at vi er her. Altså. Det er bare min opfattelse. Altså det er 



sjældent at jeg går hjem med noget fra sådan nogle møder. Og har gjort i hvert fald. Derfor er jeg glad for at der er 
andre der har lyst til at tage den post. Det er i hvert fald ikke noget jeg brænder for. #00:11:48-6#  110 
 
JS: Mener at du så at det også giver, hvad kan man sige, du sparer måske lidt tid, kan man sige, i citationstegn. Men 
giver det også en bedre indgang at det sådan set kun er to der ligesom repræsenterer nogle flere. Eller er det 
underordnet? #00:12:04-0#  
 115 
 
HK: Jeg synes i hvert fald det er. Jeg kan godt lide tanken om at der ikke sidder 10 mennsker og spilder tiden. Det har 
vi tit snakket om og "Hold da op, det var et langt møde" og sidde og kigge på hinanden og hænge med øjene. Der 
kommer to  og så siger, "Ok, det var essensen af det her møde, det var det og det og det" og så snakker vi om det. Og så 
kan de sige, at "der var også noget med det, men det var ikke relevant for os". Det kan jeg godt lide. At man lige kan få 120 
essensen og sige, det er der vi skal  være opmærksomme, og der er noget vi skal gå ind og læse et eller andet sted, eller 
der er nogle fremtidige tiltag, eller nogle møder, som nogle af de repræsentanter der er i det daglige arbejde så kan 
gentage. Den måde kan jeg godt lide at arbdejde. Det bliver sådan lidt mere relevant.  #00:12:50-1#  
 
JS: Så man har simpelthen en relevans sortering på i og med, at der er kommet et eller anden struktur på [taler oven i 125 
hinanden #00:12:55-4# ] #00:12:55-4#  
 
HK: Jeg synes, de små institutioner der findes inde i indre by, der er det jo mange ressourcer at tage ud, at sidde inde til 
et møde i 3-3,5 time. Og sidde og tromme med fingre og tænke, der kunne jeg have brugt tiden lidt bedre, i 
institutionen, sammen med nogle børn. Det er jo, især hvis det er pædagog timer, man trækker ud for at sidde derinde 130 
og nærmest  falde i søvn over et eller andet, det synes jeg er spild af tid, så det er jeg  en af de sådan gode ting, ved at 
have det netværk, at man kan sende nogle, som repræsenterer os. Det er også er godt, det er at jeg også synes det kan 
være rart at høre, hvordan man løser de udfordringer der i institutioner andre steder, det er jo ikke nogen hemmelighed 
at sygefravær, det  er en del af vores udfordring i dagsinstitutionerne. Hvordan gør man det, hvordan arbejder man med 
det. Hvordan får du medarbejderne til at arbejde, i stedet for at være syge. Vi har jo haft, skal jeg lige huske at sige,  vi 135 
har jo haft sådan et løst samarbejde med en institution her i indre by, hvor man har mødtes måske  en gang hver måned, 
eller hver anden måned. Det er jo ikke sådn noget helt nyt, det har bare været,  ikke så forpligtende, det har abre været, 
hvor man ligesom kommer og deler erfaringer og drikker noget kaffe og. #00:14:21-7#  
 
JS: Har det så  været igangsat af Menighedens Dagsinstitutioner, eller er det noget I selv  har taget initiativ til i sin tid? 140 
#00:14:35-7#  
 
HK: Ja, altså, jeg har kun været her i 4 år. OG de tvar sådan noget jeg blev inviteret til, da jeg startede her. JEg ved 
ikke,  jeg vil tro at man har samlet institutioner, som ligesom, og lave nogle små netværk med dem. Forskellen er , at 
der er forpligtende nu, altså, det er  i hvert fald det Københavns Kommune gerne vil have at det er. #00:14:57-8#  145 
 
NLP: Er der så forskel på dem? #00:14:58-8#  
 
HK: Jamen, spørgsmålet er, hvor forpligtende det er, altså lige nu. Institutionerne, altså lederne møder op, og giver alt 
hvad de har. Men. Ideen med, at man så også økonomisk sigte, for at lave det her netværkssamarbejde, er der også 150 
noget på bundlinjen der skal ændre sig. Man har jo sløjfet et ledeelseslag, på det her tidspunkt. Altså man har skilt  sig 
af med sous-cheferne mange steder, fordi man også har lagt institutioner sammen. Der har man sikkert nok jo også fået 
sparet nogle penge. Institutionerne arbejde så, kan man sige, Jeg ved ikke hvor stor en besparelse der er ,  men 
selvfølgelig er der er en besparelse  i  det vi snakkede om før med [mumle/Støj #00:15:50-9# ] osv osv osv, men det er 
jo ikke hvordan det ligesom, kan ses på regnskaberne, det er jo sværere at se.  #00:16:05-6#  155 
 
JS: Så det her lidt forpligtende element det kan være svært at se, for lederen? ER det det? #00:16:11-6#  
 
HK: Nej, fordi vi har jo heletiden haft udspillet fra både menighederne,  fra menighedernes dagsinstitutionerne, fra 
kommunen,  at det er et forpligtet samarbejde, der skal munde ud i at der er en økonomisk besparelse, så det er der nok 160 
ikke nogen tvivl om. Men i og med vi har været i gang i så kort til, forholdsvis kort tid, så tror jeg også kommunen har 
svært ved at gå ind og evaluere det og sige, hvad har vi så fået ud af det. Fordi de har meget, de kan se en kæmpe stor 
fordel ved at have lavet det fra kommunal institutioner der hedder klynger. Tager 5 institutioner, sagt 5 ledere, i bliver 
pædagogiske ledere,  og får en anden løn, og så har man så ansat en superleder til de [mumle] personer. Der kan de se, 
at tiltaget virker, der har de også ligesom en lettere tilgang til kontrol, det har de ikke med os, som bliver nogle lidt mere 165 
irriterende størrelser for dem #00:17:09-2#  



 
[NLP små griner] #00:17:09-2#  
 
JS: I er helt anderledes? #00:17:12-4#  170 
 
HK: Jamen vi er et niveau længere tilbage i hvor kommunen gerne vil have kontrol med os. #00:17:23-8#  
 
JS: Kan du fortælle, hvorfor du ser I er et niveau længere tilbage, hvad er det helt præcist, der gør det? #00:17:30-4#  
 175 
HK: Min kommunale institution har jo forpligtelsen direkte overfor kommunen. Vi er selvejende og bare i ordet, at 
selvejende, så har vi en forpligtelse overfor vores bestyrelse [mumle #00:17:42-5# ] som refererer til menighedsrådet, 
som refererer til selvfølgelig en driftsoverenskomst[med BUPL #00:17:46-7# ] men kommunale leder referer direkte 
ind til forvaltningen, derfor er der sådan et andet led, og selvfølgelig har de også en bestyrelse i en kommunal 
institution, men den referer mere direkte til forvaltningen. #00:18:07-1#  180 
 
JS: Det er en meget god forklaring. Jep. Så tror jeg faktisk at vi vil springe lidt videre. Og der kunne vi godt tænke os at 
høre lidt mere om, du har været lidt inde på det med at I mødes, og I sender to i stedet for ti, men er der nogen gange, 
nogle dage, hvor du simpelthen kan mærke at der er en eller anden forskel, her i insititutionen.Hvad gør, det der 
netværk af forskel, og hvad gør [?"fremadskabet" #00:18:39-1# ] af forskel, hvis det overhovedet gør en forskel? 185 
#00:18:42-9#  
 
HK: Jeg tror, jeg har været. Jeg har nok været lidt mere tilbageholdende med at involvere personalegruppen i netværket. 
Det tror jeg de andre ledere måske har gjort noget mere ud af det. Men jeg har ikke, jeg har ikke brugt tiden så meget på 
det, fordi jeg ved at min personalegruppe ikke kommer til at arbejde så meget i det netværk, i og med at vi skal være 190 
private. Der kommer jeg til mere at være sådan en perifær deltager i det der netværk, forstået på den måde, at jeg gerne 
vil være med, og de gerne vil have mig med, men jeg kommer ikke til at have de der forpligtelser overfor dem, og 
derfor har jeg ikke involveret mit personale så meget, som de andre har. Altså, jeg har selvfølgelig fortalt 
personalegruppen, hvad det handler om, og hvad jeg går og laver, når jeg ikke er her. De er ikke blevet sådan direkte 
involveret i. Prøv lige at kom tilbage til spørgsmålet. #00:19:36-1#  195 
 
JS: Det er hvordan du mærker det her i hverdagen, i institutionen. Det er selvfølgelig en del af det, at I ikke har været så 
involverede. Men er der sådan andre ting, umiddelbart. #00:19:48-5#  
 
HK: Mærker ikke deres netværk så meget gør de ikke. Altså ikke andet end at så ved de, at nu skal jeg  til 200 
netværksmøde igen. Men det er ikke sådan noget jeg går og tænker meget på. Og jeg kan jo se at. Der er jo sådan meget 
med korrespondance, bliver skrevet sådan meget frem og tilbage, hvis der er sådan noget lige umiddelbart, man lige 
skal reagerer på. Stiller folk nogle spørgsmål, så ["?" #00:20:12-4# ] men jeg tænker ikke så meget på det. Andet end at 
jeg sådan inderst inde ved, hvis der er et eller andet jeg bliver i tvivl om, så er der altid en livlinjen man kan ringe til. At 
man kan bruge den. For hvis der er et eller andet, hvor man tænker "Kæft, det kan jeg sgu ikke finde ud af" eller "Det 205 
var sgu'. Hvordan er det nu det er ". Så kan man ringe til en. #00:20:31-9#  
 
JS: Er det blevet nemmere efter kan man sige, fortalte jo at I havde lidt netværk. Er det blevet nemmere efter at i har 
kaldt det sådan lidt mere forpligtende, eller det måske er kommet lidt mere på papiret, eller hvad man kan kalde det.  
#00:20:45-8#  210 
 
HK: Jeg synes i hvert fald at. Ja, det synes jeg da, at det er blevet mere ["intimt"/"legitimt"? #00:20:53-6# ] var jeg lige 
ved at sige. At ringe til hinanden, eller kontakte hinanden hvis der er noget. "Hvordan ser din fraværspolitikker ud? 
Hvordan tackler I det med sprogpolitik". Det er lidt lettere, før i tiden har det  været sådan lidt mere, man har talt om det 
til møde. Men kontakte hinanden bagefter? Næh, det gjorde vi ikke. Nu er det i hvert fald blevet sådan lidt mere, jeg 215 
synes også jeg kender, kender de forskellige ledere lidt bedre, end jeg gjorde før i tiden. Fordi man  har investeret lidt 
mere i ["dem"? #00:21:20-8# ] deltage i sådan et modul på en uddanelse. Man er sådan kommet lidt tættere på 
hinanden. #00:21:22-9#  
 
JS: Der har måske også været nogle opgaver eller et eller andet, som  har skulle løse i fællesskab og sådan nogle ting. 220 
#00:21:37-3#  
 
HK: Ja. #00:21:37-3#  
 



JS: Er der andre ting. Du føler ikke på nogen måde har ["indvirkning"? #00:21:41-3# ] på børnene? eller 225 
forældrebestyrelsen, eller bestyrelsen  er det jo. #00:21:49-9#  
 
HK: Nej.  #00:21:53-4#  
 
JS: Nej. #00:21:53-4#  230 
 
HK: Man kunne godt forestille sig,  at man kunne lave nogle forskellige arrangementer sammen, de forskellige 
institutioner. Der har også være oplæg til det, men jeg har ikke taget nogle initiativer til det. Men der er heller ikke 
rigtig nogle andre der har gjort det. Altså vi har et meget formaliseret arbejde med omkring, nu olympiske lege, hvor 
alle institutioner deltager. Men det har også eksisteret før. Ellers er det ikke sådan at vi siger, at nu skal vi have store 235 
maledag, så alle går ud og maler et eller andet sted. Det har vi ikke. Det virker som om at, der er ikke nogen der har 
overskud til at stable det på benene. Men det er jo oplagt at vi kunne. Og der er rigtig mange områder man kunne lave 
sådan et tværsnit og så lave noget sjovt sammen. #00:22:40-0#  
 
JS: Ja. Meget spændende. Så springer vi lidt fra dagligdagen her. #00:22:44-9#  240 
 
HK: Må jeg byde på en kop her    
 
[man henter kaffe/te/lign, #00:23:03-1# - #00:23:19-1# ] 
 245 
JS: Tak. Som sagt så vil jeg gerne springe lidt, og jeg vil gerne springe til jeres samarbejde med menighedernes 
daginstitutioenr, om du på nogen måde ser en ændring der, ellers i forbindelse med projektet her. #00:23:40-7#  
 
HK: [lille tænkepause] Altså i forbindelse med det her projekt, var der jo en pædagogisk konsulent der deltog i den 
uddannelse, eller det modul vi har gennemgået. Gennemført sammen med lederne. Men ellers så synes jeg ikke der har 250 
været. Jeg har i hvert fald  ikke brugt dem mere eller mindre, fordi vi har etableret netværk. Selvfølgelig har der været 
et samarbejde fra netværkets side med menighedernes dagsinstitutioner i nogle sådan konkrete anliggende, nogle 
udfordringer der var med en bestemt institution. Hvor man ligesom prøvede at få dem lidt på banen. #00:24:28-1#  
 
JS: men det er ikke noget du føler der sådan har haft en effekt på dit samarbejde med dem. #00:24:34-8#  255 
 
HK: Altså det er ikke noget, jeg har kunne mærke. Det er ikke noget. Jeg bruger dem  mest til at få løst nogle opgaver  i 
forhold til administration. #00:24:46-5#  
 
JS: Det har de gjort før. #00:24:46-5#  260 
 
HK: Ja, det har de gjort før, det gør de stadigvæk,  og det er jeg ganske godt tilfreds med. Men ikke i forbindelse med et 
netværk. #00:24:53-9#  
 
JS: Så er det rigtig forstået, hvis du ser dem mere som en  administrerende funktion for nogle ting. Og ikke så meget. 265 
Altså, hvis det ikke er rigtig, så må du sige til, men jeg hører dig sige, at det er sådan set mere netværket du bruger som 
sparringspartner på dagligdagsforhold og når du er i tvivl om nogle ting. Men hvis det er en økonomisk sag, så kan det 
være at det er menighedernes daginstitutioner.  #00:25:28-6#  
 
HK: Ja. #00:25:28-6#  270 
 
JS: Ok, yes. #00:25:29-7#  
 
HK: [...] hele vores privatiseringsspørgsmål, der har jeg selvfølgelig haft dem med på banen, som rådgivende, altså de 
har også haft en rådgivende funktion. Bestemt, det har de også. Men det er jo ikke en del af det partnerskab der er i dag. 275 
Det er det ikke. #00:25:48-0#  
 
JS: Så springer jeg lidt igen. Nemlig til samarbejde med kommunen. Og der har vi jo været lidt inde på de her møder. 
Men er der andre ting, og er der nogle ting der har ændret sig,  det kan både være til bedre og til det værre. Hvis man ser 
det i forhold til projektet her. Partnerskabsprojektet, eller netværksprojektet. #00:26:17-2#  280 
 



HK: Nu har jeg også, det er ikke så mange år siden, jeg også har arebjde i en kommunal institution, så jeg har det jo 
stadig frisk in mente, at jeg synes det er, jeg bliver altid glad,  når jeg kunne sortere den information jeg fik fra 
kommunen, og alle de indkaldelser man fik fra kommunen,  hvor man ligesom fik sorteret dem ned til noget relevant. 
For jeg synes virkelig at man spilder folks tid, og det tror jeg ikke man gør, fordi man synes det er sjovt at spilde folks 285 
tid, men jeg kan simpelthen ikke gennemskue, hvorfor man skal holde så mange møder, om alt muligt, der ikke er 
særlig relevant.  #00:27:04-0#  
 
JS: Og det, er det så et skift  du fik fra den kommunale institution til den selvejende. Men når du sidder her, i din 
dagligdag. Hvordan er dit forhold så, med kommunen, altså. Bruger du dem til noget? Og bruger de dig til noget, hvis 290 
man kan sige det sådan? #00:27:22-2#  
 
HK: Altså, de har nogle forskellige tilbud til os. Altså de,  og de skifter hele tiden, det virker som om, at man bruger 
sindsygt mange ressourcer på at omstrukturere hele tiden inde ved kommunen, det kan man så mærke en gang imellem 
"Nå, nu skal vi lave det her forsøg!" SÅ et halvt år efter, så laver de et nyt forsøg, hvor man tænker, det var [? 295 
#00:27:45-1# ], det har de jo også lavet sidste gang, men nu kalder de det noget nyt. De har nogle tilbud, som jeg 
selvfølgelig tager imod. Der kommer nogle pædagogiske konsulenter, og en talelærer herud og snakker overordnet om, 
hvordan det går her. Det er jo så både et tilbud, og så ser jeg det selvfølgelig også fra deres side som en 
kontrolforanstaltning. Det synes jeg også er meget naturligt, at man gør det. Men i det daglige arbejde, så synes jeg ikke 
at det er sådan at jeg tænker, at nu skal jeg også huske at ringe til den og den, for jeg bruger dem ikke særlig emget. Jeg 300 
synes også de heletiden skifter. Telefonnumre, og hvordan de selv sammensætter deres [fusion? #00:28:35-3# ] inde i 
kommunen. Så det bliver nogle gange lidt svært at gennemskue, hvordan var det nu det var. Så derfor så lader jeg 
være... Hvad var det jeg ville sige... Det kommer nok lige igen. #00:28:48-8#  
 
JS: Så den her relation med kommunen, den har ikke ændret sig til hverken bedre eller værre if.t.  partnerskabsprojektet. 305 
DEt er mere eller mindre det samme du oplev er nu som før #00:29:04-3#  
 
HK: Ja altså, jeg prøver selvfølgelig at efterleve sådan nogle forskellige ting, som man skal [præstere? #00:29:09-8# ] 
hvis de beder om årsplaner osv osv, noget  der skal være til. Men hvis der står, jeg bliver meget opmærksom hvis de 
sender noget ud, hvor der står "kan". Jamen, så siger jeg, så skal jeg ikke, altså fordi,  så sorterer jeg i det, så bruger vi 310 
ikke tid på det. For, hvis vi ikke kan se relevansen her, så dur det ikke. Altså hvis de ringer og skriver "Nu skal du huske 
at lave en økologimåling. Hvor meget økologi du har købt ind her i institutionern", så tænker jeg "Ja, det kan godt være 
at de har en ide, om at påvise, hvor økologisk Københavns Kommune er, men det er da ikke noget jeg skal bruge tid på. 
Det må de da selv finde ud af. Det er da ikke mig der har sat den opgave i søen. Altså, det er sådan noget heletiden, 
jamen så skal du huske, så skal du huske, de tilfører bare ikke mig, nogle ressourcer, for at sidde og lave deres 315 
undersøgelse. Så derfor er jeg sådan. #00:29:59-7#  
 
JS: Så du bruger sådan et relevanskriterie heletiden for at. #00:30:02-6#  
 
HK: Ja, jeg har sorteret i det. SÅ kan det godt være de kommer efter mig, og siger, jamen, det skal man her, hvad vil du 320 
så gøre ved det.Altså jeg kan se, at hvis det er noget der har med pædagogik at gøre, og noget andet der er meget nært til 
børnene, så gør jeg det selvfølgelig, for der kan jeg se, at det er naturligt at man skal gøre det. Det andet, det synes jeg 
er noget, det må de selv finde ud af. #00:30:23-0#  
 
JS: Det er meget spændende og relevansbegreb, eller ikke et begreb, men det at det sådan er kriteriet #00:30:34-0#  325 
 
[JS og HK snakker i munden på hinanden #00:30:34-0# ] 
 
HK: [....] civilulydighed, og at man ikke gør det og sådan noget. Men jeg synes. Der er nogle gange hvor jeg tilfører, 
jamen, de tilfører ikke vores institutioner nogen midler til at løse alle deres opgaver. Men de pålægger os bare flere og 330 
flere ting. Og så er de også gode nok til at hive besparelserne ind, man så også skal det, derfor synes jeg også nogle 
gange man ligesom skal sige "aj, nu stopper det, nu stopper det" #00:31:01-5#  
 
JS: Er det så også lidt en måde at slå hælene i og sige, "Jamen altså, der er lidt en grænse". #00:31:07-6#  
 335 
HK: Jo. Men jeg synes også der er, noglegange, det er godt at stoppe op og sige, hvad er grunden til at vi er her. Er det 
fordi at jeg skal være sådan en administration for kommunens. Som skal sidde og lave alle kommunens undersøgelser, 
og deltage i deres. Eller, er det fordi jeg er blevet sat til at passe på nogle børn her, mens forældrene går på arbejde. 
Nogle gange så skal man også ligesom spørge "Hvad er kerneopgaven her". #00:31:32-9#  



 340 
JS: Er det noget du mener at, der forsvinder fokus fra. Kerneopgaverne. #00:31:37-1#  
 
HK: Ja, det synes jeg i høj grad det er. Man kan sige, mange af de ledere som sidder i det netværk, en del af dem kan 
man sige, 50-60%  af dem, har ikke særlig mange børnetimer. Og det synes jeg er fuldstændig vanvittigt. JEg kan ikke 
se, hvordan man skal kunne sige at jeg har det pædagogiske ansvar for den her børnehave, hvis jeg ikke er sammen med 345 
børnene. Det kan jeg slet ikke se. Det er derfor jeg er meget sammen med børnene, fordi jeg vil gerne også deltage der, 
hvor jeg har ansvaret. Og skal stå til regnskab, for det, hvis der er nogen der kommer og spørger mig om noget, så vil 
jeg også kunne svare dem. #00:32:16-2#  
 
[JS og HK snakker samtidig #00:32:22-5# ] #00:32:22-5#  350 
 
HK: Ja, hvor jeg har noget at svare med. #00:32:25-3#  
 
JS: Er der nogle handlinger, eller er der noget du kan gøre, som er blevet sværere med partnerskabstankegangen eller 
netværket. Og er der nogle ting der er blevet nemmere? Du sagde før sådan nogle ting med at ringe og sådan noget. Kan 355 
du komme på nogle andre ting, der enten er blevet sværere eller nemmere. I den her situation. #00:32:52-3#  
 
HK: Det kan jeg faktisk ikke komme i tanke om sådan. Fordi altså det der samarbejde med kommunen  har været sådan, 
et stykke væk. Det har været mest på deres foranledning, at jeg har henvendt mig, hvis de har sagt, "nu skal du lige 
huske at sende det og det". Hvor jeg så har henvendt mig, og sagt "Hvor finder jeg så den opgave". Eller. Grunden til 360 
det også er sådan lidt væk, det er sådan rent praktisk, at kommunale institutioner de har direkte adgang til kommunens 
intranet. Jeg har sådan en adgang, hvor jeg skal taste 3-4 forskellige steder, og så kommer der en kode på min egen 
mobil telefon, hvor jeg så skal gå ind og det er nogle gange ret svært at få det til at virke. SÅ skal man så igennem noget 
der hedder koncernservice, som der sidder en på ventetone, og så sender, siger "vi vender lige tilbage når vi har fundet 
ud af, hvordan vi løser problemet" så sender de så problemløsningen til den mail som jeg [ ikke kan komme ind til rigs? 365 
#00:33:45-3# ], eller kommunens intranet. Så derfor er det sådan lidt, hvor jeg tænker "Arh! Jeg kan godt se lidt, hvad 
det er han mente, ham Franz Kafka" det er nogle gange, det er sådan lidt [HK siger noget, NLP m.fl. griner #00:33:54-
4# ] #00:33:58-2#  
 
JS: Så derfor så må der også være nogle tekniske ting i det hele der bare gør. #00:34:00-7#  370 
 
HK: Jamen, derfor er det ikke bare sådan ligetil at gå ind og løse opgaverne, og så nogle gange. Alts jeg tager altid 
tilløb til når jeg skal ind og læse alt det der derinde. #00:34:10-3#  
 
JS: Det er simpelthen sådan en hurdle, du skal over, bare for at komme derind. Men har det, har partnerskabet på nogle 375 
måde påvirket den hurdle, er den blevet større eller mindre? #00:34:25-5#  
 
HK: Nej, det tror jeg ikke. Tror jeg ikke. #00:34:31-9#  
 
NLP: Jeg er lidt nysgerrig på, helt til at begynde med, der sagde du, at de fik fem valgmuligheder på et møde. Hvem var 380 
ligesom afsender på det møde? Hvem var med? Var det? #00:34:49-0#  
 
HK: Jeg tror det var indkaldt. Menighedernes dagsintittutioner holdt et orienteringsmøde for os, fordi de havde  været 
inde i kommunen, til orienteringsmøde,for ligesom at finde ud af hvad handler næste års budget om, og hvilke 
udfordringer er der. ["hvor de sagde"? #00:35:05-6# ] det her, det er ret vigtigt, at I kommer herud, så vi klæder jer 385 
rigtig godt på, til det her. Hvor jeg sad derude og tænkte "Det var sørme godt jeg kom til det her møde!" Der tænkte jeg 
for en gangs skyld "AJ, hvor er jeg heldig at jeg kom op, eller at jeg deltog, og troppede op" Det tror jeg var  en af de 
første gange hvor jeg blev opmærksom på, at det her, det er ikke bare en af de sædvanelige besparelsestrommer der er, 
hvor man så tænker "Nå så tager de lidt der, og så tager de lidt der". Det her, det var sådan en markant ændring i 
udspillet fra kommunen,  nu skulle der ske noget nyt. Det var sådan en holdningsændring, fra de små selvejende 390 
institutioner, til at nu skulle vi altså have børnefabrikker i Københavns Kommune, der virkelig, jo større jo bedre. . 
#00:35:51-2#  
 
NLP: Så Menighedernes Daginstitutioners rolle i det.  Det var måske mere bare en formidlende rolle end. #00:35:53-5#  
 395 
HK: Ja, det var sådan mere et orienteringsmøde de holdt for os. De har jo ikke rigtig noget med budgetter at gøre, andet 
end at de hjælper os med at ["udmønte"/"udmelde"? #00:36:02-2# ] det sådan, når de først har fået det selv. Så de har 



haft  en ret vigtig rolle, og så har de jo så også, lavet det her samarbejde med Københavns Kommune, der også har 
været på finansloven tror jeg.  #00:36:23-2#  
 400 
JS: Og så siger du det er sådan. Nu skal vi have børnefabrikker. Vil du ikke prøve at uddyde det ["..." #00:36:28-8# ] 
det er sådan en overgang fra små institutioner til de her Børnefabrikker. Hvad er det du ser i den overgang. Kan du ikke 
prøve at sætte nogle flere ord på det? #00:36:39-6#  
 
HK: Jeg vil sige at, nu har jeg selv været mellemleder på en stor kommunal institution, med op til 120 børn. Dejligt. Jo  405 
flere børn, jo mindre godt kendskab har man til hvert enkelt barn. Der har man sådan en lille gruppe børn man kender 
godt, og så er der nogle, man kender selvfølgelig alle navnene på børnene,men man kender ikke børnene sådan helt ned 
i familiære forbindelser og sådan noget. Det er det der har været kendetegnende ved de små institutioner, der er jo 
institutioner der er mindre end den her. Der er institutioner der har måske 25 børn der er nogle der har 20 børn og har en 
lille vuggestue gruppe og har en lille børnehavegruppe. Og har altid haft et meget nært samarbejde med forældrene og 410 
søskende er kommet og har haft et samarbejde der. Man kender familierne godt, og man kan bedre løse de problemer 
som børnene måske har. Eller, de udfordringer de har, det lyder lidt pænere. Og kommunen har også brugt de 
selvejende institutioner til at placere nogle af de børn, som man har fået lagt ud,efter man lavede det der hed, inklusion, 
alle børn skal kunne rummes i de mest normale dagsinstitutions tilbud. Så har man ligesom brugt de selvejende 
institutioner og sige ham her, han fungerer bedst i en lille enhed. Så er det ikke så godt i en kommunal med 600 børn. 415 
Det er heroppe hvor der er 20 børn, og der er en bestemte institution heroppe bagved, de har nærmest 20 børn, der 
kravler oppe på væggende, for de er gode til at tage imod de der børn, og de er gode til at inkludere dem og men nu har 
de også fået deres sag for. Og det har været kendetegnende  for de selvejende institutioner også i meget i indre by, men 
jeg tror også i de andre bydele, at man, man er jo små enheder, og at forældrene ved, at der er et tæt samarbejde med os. 
Med personalet. Og der er en anden stemning også. #00:38:36-7#  420 
 
JS: En anden stemning. Det er meget svært for mig, nu kommer vi gående ind her og, man kan mærke der er en god 
stemning, men jeg er også  gået ind andre steder, hvor jeg sådan set også har følt, der var en fin stemning. Hvad er den 
der [støj #00:39:00-2# ] nu sætter vi en god stemning eller? #00:39:02-6#  
 425 
HK: Man kan jo sige, at nærhedsprincippet det forsvinder også lidt i, når man  går ind i Bilka, i stedet for at man går ind 
til Spar købmanden, der har ligget der i 50 år nede i landsbyen, altså man kender ikke nogen i Bilka, man går bare ned 
og rager noget ned i vognen, og så kommer man hjem igen. Købmanden nede i landsbyen kender man jo, og man 
kender også hans kone, og er sikkert kommet der, og det kan også godt være, man drikker en formiddagsbajer med ham 
omme bagi. Men  det andet det forsvinder, og jeg synes det er sådan, det princip med at det skal være så stort og 430 
kommunen synes det er så fint, for så kan man også spare en masse penge. Der  synes jeg også bare at nærheden, og 
samarbejdet forsvinder lidt. Og, det er det jeg mener med at stemningen, at det blivere mere sådan en overordnet "jaja, 
goddag og hej hej" altså , den leder jeg havde oppe det andet sted. Han kendte ikke børnenes navne. Det synes jeg. Det 
kan man altså ikke. Det synes jeg er noget pjat. Det er ikke seriøst. Så sådan er det jo også , hverdagen for nogen. 
Institutionsledere der bliver klyngeledere, de kender jo heller ikke, hverken den ene eller anden. #00:40:24-4#  435 
 
JS: Hvad er det så for. Hvad er det for argumenter du føler du hører mest, når vi taler om, hvordan skal man sige det, 
legitimisere, gøre institutionerne større. Hvad er det for nogle argumenter du måske føler at du bliver sat overfor, når 
den ide skal sælges, hvis man kan sige det sådan. #00:40:43-6#  
 440 
HK: Altså, det er klart, man prøver at sælge institutionerne, siger jamen så her i den her klynge for eksempel, hvis det er 
i sådan en klynge , så siger man "jamen, så har vi både vuggestue, børnehave og fritidshjem i den her klynge, og det er 
jo smart at man kan det, fordi så kan børenen jo i den her klynge vandre frem og tilbage mellem". Men det er jo ikke en 
integreret institution, fordi institutionerne ligger jo fysisk spredt over det hele og det giver jo ikke nogen mulighed for at 
kende institutionerne godt. Det er jo selvfølgelig, det er jo selvfølgelig, som vi også snakkede om,med netværket her 445 
lige før,  at for en klyngeinstitution er det smart at kunne bruge ressourcerne bedre, lave nogle gode indkøbsaftaler for 
fem institutioner, i stedet for at der er 5 institutioner der køber ind, hver, adskilt, så kan man jo få en bedre pris nogle 
gange. Det er klart, at der er nogle besparelser, men jeg synes bare at, hvis man sætter besparelser op imod nogle andre 
bløde værdier, som børnenes udvikling, og forældresamarbejde osv, så ved jeg godt hvad jeg vælger, så vil jeg hellere 
have at det koster lidt mere, at få nogle lidt hvad kan man sige, børnene får et andet tilbud, en anden hverdag, hvor man 450 
ikke farer rundt  og tænker, "hvor er min ven henne" eller "hvad hedder de voksne hernede" eller "hvor er de henne i det 
hele taget"?. #00:42:07-3#  
 
JS:  Så den her nærhed, og tryghed, det er sådan noget som små institutioner kan.  #00:42:12-6#  
 455 



HK: Det synes jeg. Det synes jeg. Eller, det tror jeg da også at man sagtens kan tilbyde i en stor institutution. Jeg synes 
bare det bliver for upersonligt, og for stort. #00:42:25-6#  
 
Js: Men har nærheden. Eller. Sagt på en anden måde, den nærhed og tryghed som du mener små institutioner er en 
bedre garant for, end de store. Har det også noget at gøre med ejerformen, altså om det er selveje, privat, eller 460 
kommunalt? #00:42:45-0#  
 
HK: Altså de rhar jo også været kommunale institutioner der har været små. Og. De har også haft et andet. Man har 
også en eller anden ide, om, hvilket ry har den der institution. Og det hører man jo også. Og det behøver ikke at være, at 
små institutioner har et bedre ry, end større institutioner, slet ikke. Men jeg  tænker bare at det er lettere for institutionen 465 
at etablere et godt samarbejde, også via bestyrelsen. Også bede bestyrelsen om at løse nogle opgaver, hvis man er 
selvejende. Og sige til bestyrelsen, "Det er jer der har ansvaret for det her, og det overordnede ansvar, kan vi ikke også 
ligesom få jer med ind i arbejdet". Hvor forældrebestyrelsen, de oftest måske mere bliver valgt fordi "Nå, så var der 
ikke ingen andre, der rakte hånden op, nå, så gør jeg det". #00:43:43-5#  
 470 
JS: Hvor de selvejende, er det lidt mere fokus på  #00:43:47-2#  
 
HK: Jeg kan i hvert fald sige, at her, der er i hvert fald ikke problemer med at skaffe forældre der gerne vil deltage i et 
stykke samarbejde. #00:43:58-1#  
 475 
JS: Jeg ved ikke om, hvor provokerende  det spørgsmål er, men der er jo også måske, du sagde lige, da vi kom at her er 
nogle børn, som vi skal passe lidt ekstra på. Der er måske også et socialt spil, jeg ved ikke om I har flere der kommer 
fra en lidt højere social klasse, ned f.eks. nogle der ligge ude i vanløse. Ku det spille ind også? #00:44:21-8#  
 
HK: Altså det er klart. Det her. MEn det er mere området, det er ikke institutionsform, det er bare mere området. 480 
#00:44:29-1#  
 
JS: Der tænker jeg netop på, I og med, I ligger i sådan et område, så vil er sandsynglivis også  være børn her fra 
området, dermed forældre, der har en anden social status. klasse, eller, andre. Har det noget at gøre med den villighed, 
der måske evt. er i bestyrelsen. HAr du fornemmelse af det, eller er det? #00:44:53-9#  485 
 
HK: [tænkepause]: Det kan godt være der er større overskud, til at deltage i sådan noget. Men nogle gange så kommer 
det jo også, når det kommer ned til praktisk handling, og hvem skal så gøre det, så kan det også godt være, at man 
tænker "Ja, det var sørme en masse flotte store ord du havde, men det var bare tom luft". For når man så skal have folk 
til at gøre noget, så kan det også nogle gange være "Nej men, det passer ikke så godt i dag" og... #00:45:19-6#  490 
 
JS: Så det kan faktisk godt være omvendt? #00:45:23-7#  
 
_HK: Ja, sagtens, sagtens, sagtens. Det ser også pænt ud, på ens CV eller på ens omdømme at man også har mulighed 
for,at man også har overskud til, at deltage i bestyrelsesarbejde. Men nogle gange så gør man det måske ikke så meget 495 
af gavn. Andet end  at måske "nå så ser det også godt ud". På den måde kan det være også, og der kan det jo godt være 
at folk har en mere reel, eller er en mere reel deltager, eller arbejdskraft, var jeg lige ved at sige, i bestyrelsesarbejdet, 
f.eks. i Vanløse. Fordi så gør man det af overbesvisning, eller af hjerte, og andre steder, nu skal jeg ikke sige, at det er 
her. Men så kunne det godt se ud som, at det skulle jo også se pænt ud. Og det er det i hvert fald meget her, altså der er 
også nogle ting der skal se pæne ud. #00:46:10-2#  500 
 
JS: Ja, det er nemlig en meget sjov  betragtning. Så der er en stor forskel på det,både på den positive og negative side 
faktisk. #00:46:24-3#  
 
NLP: JEg er lidt nysgerrig på, hvad for nogle opgaver bestyrelsen kan løse. Du siger, vi kan bede dem om at træde ind 505 
og løse nogle ting. Hvad bruger du din bestyrelse til? #00:46:33-2#  
 
HK: Jeg kan altså, her kan man bede bestyrelsen om f.eks., hvis det skal være sådan nogle behagelige ting, så siger du 
til bestyrelsen "Personalet skal holde en fest, skal I ikke sørge for, at der er noget vin til personalet" Så kan det godt 
være at der er en i bestyrelsen der siger "Jo, jeg kender lige en der" eller "det kan godt være jeg kan skaffe noget der". 510 
Det er sådan mere behageligt. De mere kedelige ting, der kan det være, at man kan sige, at der er simpelthen nogle 
forældre der spræller for meget, og det er så svært  at komme igennem til dem, hver gang vi henvender os til dem, så 
bliver de sure, eller så misforstår det eller et eller andet. Så kan det være, at man kan sige til bestyrelsen, "prøv at hør, vi 



bliver nødt til at have et ordentligt samarbejde, vi bliver nødt til at have en ordentlig tone, er der en af jer, der vil gå ind 
og tage en samtale med den familie" det er der vi bruger dem nogle gange.  #00:47:23-2#  515 
 
NLP: Men dine erfaringer fra at være kommunal institutionsleder, det ville ikke være din bestyrelse jo, det ville jo ikke 
være forældrebestyrelsen du fik til i sådan et tilfælde. #00:47:30-4#  
 
HK: Nej, der tror jeg mere jeg ville bruge en pædagogisk konsulent fra kommunen. Her bruger vi bestyrelsen meget. 520 
Eller her vil det  være mere nærliggende at bruge bestyrelsen i første omgang. Hvis det så ikke lykkes, så vil vi 
selvfølgelig prøve at finde en eller anden instans, der også havde lidt, er omgærdet  af lidt respekt.  #00:47:53-7#  
 
NLP: Tror du så du ville gå til kommune, eller måske Menighederne. #00:47:56-5#  
 525 
HK: Altså, hvis jeg er ude i en eller anden meget vanskelig samarbejdsrelation med nogle forældre f.eks. Så ville jeg 
selvfølgelig gå til  forvaltningen og sige "at jeg har det og det problem, og jeg har prøvet at løse det,  på den og den 
måde, jeg har burg for jeres hjælp" og der tror jeg også jeg ville møde forståelse og få hjælp. Men jeg tror ikke det ville 
komme så langt her, fordi man også har respekt for  at bestyrelsen træder ind. #00:48:30-4#  
 530 
JS: Så kunne jeg godt tænke mig at springe lidt lige her på næsten falderebet. Til den sidste afdeling. Og den har vi 
sådan mere lidt. Hvordan kan det være, at I godt kunne tænke jer at blive private, når det nu er, vi har jo læst det her 
oplæg til partnerskabsprojektet, og det lyder meget fint. Det ser meget fint ud også på papiret, vi har selvfølgelig også 
hørt nogle andre ting nu, og sådan nogle ting. Men alts,  et eller andet sted, så ser det meget fint ud. Hvordan kan det så 
være, at det ikke er nok. Hvad er det det ikke kan i forhold til, at I så alligevel springer over og bliver private. Springe 535 
over det er måske så meget sagt. Men i hvert fald bliver private? #00:49:12-0#  
 
HK: Jeg havde forestillet mig, dengang problematiiken blev præsenteret for mig,  at det blev en sammenlægning med 
nogle andre institutioner, hvis det stod til mig. For jeg kunne ikke se andre muligheder. Men min bestyrelse sagde 
"Hvad så med det her privatisering, skal vi lige prøve at undersøge det? Der kan jo ikke ske noget ved, at vi lige 540 
undersøger det, samtidig med at du har et samarbejde med de andre institutioner, altså vi skriver ikke under på noget. 
Men vi vil godt undersøge det sidenløbende mens du stadigvæk er netværker" . Og de påtog sig faktisk en del af hele 
undersøgelsesprocessen og gik faktisk også, begyndte også at gå i dialog med forvaltningen og kommunen. Og jo mere 
de ligesom kom frem med fordelene, kunne jeg bedre se os lande i det regi, i stedet for at uddelegere vore økonomiske, 
juridiske kompetence til en anden. Og så kom der faktisk også sådan, midt i processen, så meldte menighedsrådet ud og 545 
sagde "vi er blevet opmærksomme på, at den  og den mulighed foreligger, det vil vi ikke være med til" vi vil stadigvæk 
have, at lederen hernede har ansvaret for økonomien, og administrationen og personalet og det hele. #00:50:32-2#  
 
JS: Ok.  #00:50:34-0#  
 550 
HK: Og vi tænker at en privatinstituion, altså, hvis man ser det på papiret, så har den jo ikke så meget forskel, fra en 
selvejende, til en privat institution, andet end at nu bliver vi afskåret fra pladsanvisning, vi får ikke anvis-børn på 
pladsanvisningen mere.Vi skal selv ud og skaffe kunder, og så bliver det også sådan mere, end forretning, altså nu er 
der ikke noget sikkerhedsnet. Hvis vores børnetal ligepludselig falder, og der kommer underskud på regnskabet, så har 
vi ikke noget netværk under os. Det er ikke sådan så vi kan få lov til at overføre et underskud, det har man kunnet før. 555 
Og ligesom man også har overført et overskud. Men det er der jo ikke noget der hedder i en forretning mere. Så skal 
man finde en bank og spørge om de kan hjælpe os. Det er det jeg ser som, nogle af udfordringerne, men også nogle af 
mulighederne.  #00:51:33-4#  
 
JS; Hvad for nogle muligheder ser du i det? Som ikke vil kunne være i partnerskabsmodellen? [mumle #00:51:44-6# ] 560 
økonomisk, men ser du nogle andre. Altså, er der nogle pædagogiske muligheder, eller noget helt tredje?  #00:51:53-5#  
 
HK: Altså pædagogik. Altså, de ting som vi skal præstere sammen med børnene, sammen med forældrene, de bliver 
ikke så meget anderledes, fordi der skal vi holde os inden for lovgivningen og opfylde de krav der står om børnenes 
udvikling,  og forældre samarbejde osv osv osv. Men der er selvfølgelig nogle andre samarbejdspartner man kan drage 565 
ind. Altså. Nogle ville sige,  at det ville være kedeligt at have sponsorer. Men det må man godt begynde at gøre i 
private, så et eller andet sted må man godt have et eller andet sted, nu skal jeg ikke sige, der står coca cola, men der kan 
stå et eller andet ikke. Og så får man også ligesom tilført lidt til budgettet, og kan lave noget sjovt ud af det, eller man 
kan få nogen til at sponsorere en bustur, eller en tur et eller andet sted her, hvor vi så reklamere og siger "at det var også 
den og den der gav os turen", det må man helst ikke når man er i det andet regi. Men privat, så er det ligesom om, at det 570 
bliver løsnet lidt op for det.  #00:52:52-3#  



 
JS: så der ligger selvsagt muligheder. Hvad er det så, er der nogle ting, som du ser, at I må vinke farvel til i f.t. 
muligheder, når i har været i partnerskabet, eller netværket, og så over til det private? #00:53:10-9#  
 575 
HK [lille tænkepause]: JEg tror ikke, at der kommer til at ligge noget farvel til noget, fordi jeg føler stadig at jeg kan 
deltage i netværket. Men mindre forpligtende. Altså, jeg synes jeg forpligter mig meget nu til at være der, og give alt 
hvad jeg har, og også deltage i de ting der bliver arrangengeret og aftalt. Men jeg vil lige som bedre kunne trække mig 
tilbage og sige, det er jo nogle af de udfordringer I har, men det er ikke noget jeg skal sige ja til, fordi det behøver jeg 
ikke. Altså ikke fordi jeg vil sidde og sige "Så ku I lære det, så ku i jo også bare have gjort det". Men for at sige, det 580 
behøver jeg ikke at gøre. Der vil jeg hellere bruge tiden på noget andet.  #00:53:56-0#  
 
JS: så du får sådan en, endnu større relevansfaktor ind i det. For endnu mere at kunne bedømme relevansen i f.t. 
institutionen. #00:54:12-9#  
 585 
HK:Ja. Men altså det bliver også meget mere styret af økonomi og børnetal og skal have en meget større 
opmærksomhed på det.  Det bliver selvfølgelig også en udfordring. At man skal blive meget sådan skarp på at have 
fyldt op til nomering heletiden, sådan så man ikke går glip af nogle tilskud.  #00:54:36-6#  
 
JS: Ja, for simpelthen at overleve. på den økonomiske bane.  #00:54:42-0#  590 
 
HK: Ja, det har man ikke været så vant til før. Det har ikke været så farligt. Der gik det nok alligevel.  #00:54:54-2#  
 
JS: Har du sådan svært ved, eller nemt ved at se, hvordan partnerskabet sådan et blevet til, og der tænker jeg på, hvem 
er egentlig, hver er med? Hvem ser du værende med i partnerskabet, netværket og hvem er ikke med. Har du sådan en 595 
ide om det, eller forstå du hvad jeg mener #00:55:20-8#  
 
HK: nej. #00:55:20-8#  
 
JS: Er der nogle institutioner, du kan sige, er det simpelthen kun de institutioner der er med i netværket, det er ikke 600 
netværk. Men hvordan ser du så partnerskabet i det, det her partnerskab for MDI. Er det så MDI og kommunen. Eller er 
der flere der er med, færre der er med? #00:55:43-9#  
 
HK: Altså, som isoleret set. Det netværk jeg er med i. Vi har jo egentlig ikke så meget at gøre med nogle andre. Der kan 
man godt sige at vi er sådan meget isolerede, og referer til kommunen gennem det netværk og til MDI. Men det er ikke 605 
sådan så jeg [ser/siger #00:56:04-1# ] så har de lavet et stort Københavnsomspundet netværk, hvor man tænker så 
mødes der en repræsentant for hvert netværk, og deler erfaringer. Så langt tror jeg ikke man er i processen. Det kunne 
man jo også godt gøre sige, hvordan løser I problemerne her og der og der i de forskellige bydele. #00:56:20-3#  
 
NLP: Du siger selv, at ud er bevidst om,  at der er kommet en finanslovsbeviling til det her projekt. Ser du en forskel, en 610 
tydelig forskel på, hvad er partnerskabet og hvad er netværket og uddannelsen #00:56:35-1#  
 
HK: Jeg kan i hvert fald se, at , at det var mine egne tanker, at  jeg tænker at MDI har haft, ikke travlt, men de har også 
brug for at letigitmere og bevise, at det her, det er vejen frem overfor dem der nu har lavet bevillingerne. De har 
lanceret to brugerundersøgelser som man skal sådan sprede ud forældre og bestyrelser,  det har de aldrig gjort før. Der 615 
er nogle ting, hvor man tænker, det er ikke noget  de ligesom selv har tænkt på, det er noget de ligesom skal gøre, for at 
kunne vise,  at det her det fungerer. Og det er jo også. Altså i bund og grund så skal det her jo også bevise overfro 
kommune at det er bæredygtigt og en fornuftig vej at gå  af, fordi, ellers havde vi jo været klyngificeret, var jeg lige ved 
at sige #00:57:31-7#  
 620 
NLP: Så var I blevet kommunaliseret. #00:57:29-6#  
 
HK: Nøh, så havde vi bare fået stillet krav om " I skal gøre sådan og sådan og sådan eller så...." #00:57:38-0#  
 
JS: Føler du så at, det har været et pres på dig som leder,  og på institutionen sådan at "OK, vi skal jo også gøre det her" 625 
#00:57:47-6#  
 
HK: Jeg kan sagtens se,  #00:57:50-3#  
 



NLP: Fra menighederne eller hvad #00:57:50-3#  630 
 
JS: Fra menighederne ja undskyld #00:57:50-3#  
 
HK: Jeg kan sagtens se fornuften i, at man skal bevise, at det her der er vejen frem. Fremfor at gøre, ligesom man gør 
med de kommunale institutioner. JEg synes ikke at det har været sådan voldsomt eller. Selvfølgelig kan jeg godt 635 
forestille mig dem der ligesom har været nødt til, at blive slået sammen for ligesom  at overleve, det er nok sådan mere 
nærværende for dem. At. Der kan de i hvert fald se en forandring. Når de ligesom har haft #00:58:24-3#  
 
NLP: Dem der ikke har haft en reel mulighed for at vælge, som jer [ "..." host i baggrunden #00:58:27-7# ]der har været 
nødt til at sige"så er det mere praksisvejen vi går". #00:58:31-9#  640 
 
HK: Ja for at sige, vi bliver nødt til at slå os sammen med nogle andre institutioner. Selvom man faktisk ikke har haft 
lyst til det. Altså jeg tror ikke. JEg tror, hvis man går hen og spørger alle dem der har lagt sig sammen, så tror jeg ikke 
at der er nogen der vil sige, "vi vil hellere være større og miste vores ledere, vores egne ledere,  og slå os sammen med 
nogle andre". Altså jeg tror ["hellere"? #00:58:49-0# ] de ville have drømt deres oprindelige status , som lille 645 
selvstændig enhed. Det har jo ikke været muligt. #00:58:51-5#  
 
JS: Nu har du jo så ikke, når I bliver helt private, så har du jo ikke nogen der siger, I skal lave nogle undersøgelser eller 
noget. Men tænker du på, at I stadigvæk, skal på en eller anden måde bevise noget overfor forældrene. Det bliver jo så, 
skal man sige,  jeres kunder nu. Det bliver dem I skal vise, at de skal fortælle til nogle andre, at de skal have deres børn 650 
her. Hvordan tænker du det. Når man kan sige, hos menighedernes dagsinstitutioner, er der måske lavet nogle 
undersøgelser nu, hvor I egentlig kunne lægge dem på bordet og se se sådan ser tallene ud. Har du nogen overvejelse 
om, hvordan I har tænkt jer at gøre det? #00:59:34-1#  
 
HK: Altså,ja. Vi kommer jo stadigvæk til at bruge Menighedernes Dagsinstitutioner som paraplyorganisation, for vi 655 
skal jo have nogle til at lave vores løn og regnskaber osv. Og det kan de sagtens, det synes jeg også er fornuftigt at blive 
der. For jeg synes at mit samarbejde med dem har været fint. Så der kan man også  være med i de undersøgelser de 
laver, men, det er også. Det siger jeg også meget til personalet. Når der kommer nogle interesserede forældre her, så 
skal de huske ligesom at gøre et godt indtryk, for vi skal jo sælge varen. Og hvis de går ud og siger, "AJ, men  det var 
en spændende institution, der vil jeg gerne skrive mit barn op" så er jeg sikker på, at de kommer til at sige det til nogle 660 
andre. Og det er sådan at vores, heldigvis pæne rygte bliver spredt fra forælder til forælder. Det er ikke noget de sådan 
kan se nogle steder. Man læser at nu har den institution fået den score og den score, det er noget der bliver fortalt fra 
mund til mund.  #01:00:33-7#  
 
JS: Så en sådan test og spørgeskema, det er sådan set ikke det, I på nogen måde vil overleve på, er det rigtig forstået. 665 
#01:00:37-9#  
 
HK: Nej, jeg tror virkelig det er vigtigt, at sørge for, at vi har et godt omdømme og vi selvfølgelig, hvordan får man et 
godt omdømme, det er at man laver et godt arbejde. Grundlæggende arbejde med børnene og forældrene, så det er 
tilfredse. Det tror jeg. #01:00:56-3#  670 
 
JS: Ja, rigtig godt. Jeg har ikke flere ting.  #01:00:59-3#  
 
NLP: Nej, jeg tror også vi har taget mere end vi skulle. [griner] #01:01:03-0#  
 675 
JS: Så. Godt nok. Tusind tak fordi du ... #01:01:04-3#  
 
Interviewet slutter:  #01:01:04-3#  
  



 



BILAG	  9	  
Interview	  med	  Kate	  Obeid,	  Områdeleder	  for	  Valby,	  Vesterbro	  og	  Kgs.	  Enghave	  i	  Københavns	  Kommune	  
Dato:	  Maddag	  den	  25.	  marts	  2013	  
Sted:	  Gl.	  Køge	  Landevej	  3,	  5.	  sal,	  værelse	  5.10	  
Deltagere:	  Kate	  Obeid	  (KO),	  Jesper	  Schmidt	  (JS)	  og	  Nina	  Lindegaard	  Pedersen	  (NLP)	  
 
JS: Jo, det er faktisk det der er. #00:00:03-1#  
 
KO: Godt, men det behøver I ikke få med på, eller, det ved I jo godt. #00:00:10-3#  
 
JS: Jo, øh, jeg hedder Jesper. Og jeg sidder til daglig som studiejob inde ved Henriette, og læser ude på 5 
handelshøjsskolen, på en uddannelse der hedder Politisk Kommunikation og Ledelse, og det gør Nina også. Hun har et 
studiejob, ude i DR, i en serviceenhed, der står for... ja, du kan lige selv fortælle, det er lidt nemmere, #00:00:36-8#  
 
NLP: Det er lidt nemmere ja. Jeg er ansat i en konkurrent til ISS der hedder Core Service Management, der har 
overtaget udbuddet af service, leverancen ude i DR-byen, bl.a.  #00:00:49-7#  10 
 
JS: Så det er sådan vores hovedbeskæftigelse. Vi er så kommet til at skrive vores sidste kandidat opgave nu her, og 
skulle så gerne ende med specialet. Men for lige at slå fast, hvordan det kom til det, så har vi begge to læst en fag på 
Københavns Universitet, der handlede om, hvad skal man sige, markedsliggørelsen af den offentlige sektor. Hvordan 
den offentlige sektor ligesom begynder at trække på en masse teorier, en masse værktøjer, som egentlig er opfundet til 15 
den private sektor. Så det er nogle af de ting som du garanteret kender,  alle de her måle instrumenter og sådan nogle 
ting, som egentlig i udgangspunktet er fra den private sektor. Det var et fag vi havde der,  og der var Charlotte faktisk 
inde og holde et oplæg. Charlotte Biil, fra Menighedernes Dagsinstitutioner. Om, netop hvordan man sådan ligesom 
prøver i den offentlige sektor, at arbejde sammen med den private sektor, hvor man ligesom prøver at tilgodese begge 
dele, få det bedste med fra begge steder osv osv. Hvad der er af udfordringer indenfor det. Så der blev vores, hvad skal 20 
man sige, nysgerrighed vakt omkring partnerskab, det var ikke så meget det partnerskab som MDI lige var i gang med, 
det var meget mere sådan generelt på "Hvad er et partnerskab?", og der findes partnerskaber som er i Bygge og 
Anlægsbranchen som går ud på at  bygge en institution, eller en skole. Og der er nogle private der driver den videre. 
Der er rigtig mange forskellige udformninger af det her partnerskab. Og vi var sådan meget "Jamen, hvad søren er det?" 
Når man kan kalde alt det partnerskab, hvor er vi så egentlig henne, hvad betyder det så? Og så kom vi egentlig til. Det 25 
vi vil gerne  arbejde endnu mere og se mere på, hvad sådan noget det egentlig var, prøve at få det ind under huden, og 
så var det vi kom. Det er sådan en dobbelt kombination, jeg sidder jo inde hos Henriette, hvor jeg også nogle gange 
snakker med hende om, hvad der sker indenfor daginstitutionsområdet. Og vi vejede lidt frem på projektet her med 
Charlotte, og vi havde jo hørt noget om projektet, og synes egentlig det var spændende, og så kontaktede vi hende og 
hørte om vi måtte lave noget på, i hendes projekt. Og det måtte vi gerne. Og det viser sig så at Charlotte er i gang med 30 
at skrive et PhD projekt også, og vejlederen til Charlotte, er så vores vejleder men er samtidig en underviser som vi har 
haft. Så det er sådan egentlig ikke tiltænkt indspist, men det er på en eller anden måde blevet, så har det viklet sig ind i 
hinanden og vi kender hinanden lidt på kryds og tværs og sådan nogle ting. Så det har været udgangspunktet for vores 
nysgerrighed omkring et partnerskab. Så har det så udviklet sig, fordi det viser sig, at partnerskabet inde hos MDI er 
mere omfavnende, det er mere bredt, det fylder en masse på en masse områder, hvor vi måske ikke lige havde regnet 35 
med at det fyldte noget. Så det er sådan stille og roligt blevet meget meget spændende, og meget mere omsiggribende 
end hvad vi lige, måske i første omgang havde troet. #00:04:22-7#  
 
KO: Ja, det er jo ikke sådan et traditionelt [OBP? #00:04:24-9# ] projekt. #00:04:25-3#  
 40 
JS: Nej, det er jo det. Men det er så også en af grundende til at vi synes at det rent faktisk er spændende, det er ikke 
traditionelt, og det er indenfor et område, hvor der ikke er ret mange af de projekter, der er ikke ret mange steder man 
kaldet det et partnerskab. Så indenfor  Bygge og Anlægsbranchen er man ved at finde sit fodfæste indefor hvordan 
skruer man sådan nogle ting sammen, der ligger en del, hvad hedder sådan noget, vejledninger og sådan nogle ting, på 
nogle hjemmesider og sådan noget. Men indenfor de her sociale, specielt indenfor daginstitutionsområdet, der har man 45 
ikke rigtig brugt det endnu, og man har ikke rigtig fundet nogen vej, eller noget som helst, så det gjorde det jo også 
endnu mere spændende. Så er vi også kommet ud i, at vi har så talt med Charlotte selvfølgelig, vi har talt med Connie, 
hvad hedder hun, Jacobsen, hun henviste så til dig. Hvor det jo sådan set er "Ja, så kunne det også være meget a tale 
med dig" og så har vi været ude og tale med Henrik Kjeldsen, han arbejder ude på, og er leder ude på Garnisions i indre 
by, og vi har talt med Henriette, haft et interview med hende #00:05:52-9#  50 
 



NLP: Og med Anders.  #00:05:53-4#  
 
JS: Og med Anders Zorck som er direktør. Så vi har sådan lidt kommunal side, vi har lidt fra daginstitutionernes side, 
og Henrik han er så faktisk ved at gå, at lave privat institution, så han er på vej ud af netværket, i hvert fald sådan som 55 
det helt er tiltænkt, menighedernes dagsinstitutioner, og så Connie er selvfølgelig meget dybt involveret i det her 
netværk, også som netværksleder. Så ja... det er sådan ridset for vores arbejde indtil  nu. Så har vi jo skrevet en lille 
bitte bitte smule til dig om, vi har jo ikke sendt nogle deciderede spørgsmål sådan set, og det er simpelthen fordi at vi er 
interesseret i at høre om dine erfaringer med partnerskabet, dine erfaringer med samarbejdet osv osv. Og så har vi 
bygget det op, efter vores opgave, og det er så der hvor vi i første analyse del ser lidt på, hvordan bliver partnerskabet 60 
her bragt på banen af menighedernes dagsinstitutioner, hvordan er deres fornemmeste partnerskab, hvad synes de der 
skal være i det, og hvordan skal man samarbejde i det. Efterfølgende har der så været, det er her hvor alle interviewene 
de ligesom kommer ind, jamen hvordan ser det så ud ude i institutionerne, i kommunen  og inde på MDI. Altså, ser det 
ud sådan som de ønsker det skal se ud, sådan i, jeg er sikker på, at de ved, at sådan kommer det sandsynlig aldrig helt til 
at se ud, men altså, de har dog trods alt haft en ide med at lave det. Og til sidst, det er vores sidste analyse del, bliver så 65 
hvordan ændrer det så her, hvis det så ikke helt ser ud som, sådan som hovedargumenterne skulle være, hvordan ændrer 
det så partnerskabet, hvad bliver så muligt, er der noget der ikke kan lade sig at gøre fra de her første ideer og sådan 
nogle ting. Men det kan vi ikke rigtig sige noget om endnu, for så langt har vi ikke analyseret. Så det er sådan egentlig 
indenfor det her felt, og indenfor  de tre genrer vi kommer til at tale, det kan godt være vi kommer til at springe lidt 
frem og tilbage, men . #00:08:15-3#  70 
 
KO: Det er ok, det er helt fint. #00:08:16-1#  
 
JS: Det er godt. Så vil vi sådan set bare starte med at høre hvordan du ser det her partnerskab. Hvad, hvor er det henne, 
er det nogle steder, eller er det partnerskabet kombineret med netværk, eller hvordan ser du det? #00:08:36-2#  75 
 
KO: Altså jeg tænker jo faktisk at, jeg kan godt mærke, at der er et partnerskab, og det tænker jeg måske lidt hænger 
sammen med at jeg  jo sidder i det her Advisory Board, som er tilknyttet MDI's projekt. Jeg  er ikke helt sikker på om 
man andre steder i forvaltningen helt  kan mærke det på samme måde, at der er et partnerskab med Menighedernes 
DAginstitutioner, men jeg tror at vi allesammen godt kan mærke, at menighedernes institutionerne har fået en rigtig 80 
godt støtte i forbindelse med etableringen af de her netværk. Der er ikke nogen tvivl om, at det er der de er kommet 
længst, hvis jeg kigger ud over de forskellige typer at netværk vi har, bare i det her område. Så er det der de er kommet 
længst med at udvikle netværkstanken arbejde netværksbaseret, ikke som en lille lukket gruppe omkring hinanden, men 
det at arbejde med videndeling og på kryds og tværs af institutuioner, der er de altså et skridt foran, menigheds 
institutionerne, og det er jeg sådan set ikke i tvivl om skyldes at Menighedernes DAginstitutioner var ret hurtige til at 85 
sige "Nå, men når det nu er beslutningen, hvordan kan vi så spille emd på den dagsorden". Det tænker jeg var en rigtig 
intilligent beslutning, fordi det betyder at de spiller sig ind på en banehalvdel, og prøver at gøre sig selv til en attraktiv 
samarbejdspartner i stedet for en modspiller, som vi måske har oplevet med nogle af de andre paraplyorganisationer. Så 
på den måde, så kan man godt mærke, at der er et partnerskab, uden sådan at sætte nogle helt konkrete ord på, det er er 
jo ikke sådan at jeg har et partnerskab med Charlotte eller Anders om noget som helst, men jeg kan godt mærke at der 90 
er anderledes hold omkring de her institutioner og at de arbejder i samme retning. Det gør det også lettere at være både 
leder og netværkskoordinator at ikke kommunen og paraplyen trækker i hver sin retning, det er jo frygteligt frustrerende 
at være midt i det der dilemma, hvor arbejdsgiveren trækker i den ene retning,men den som man faktisk har kontrakt 
med, trækker i en anden retning. Så der tænker jeg at Menighederne har været gode til at støtte op om deres leder, 
samtidig med, at de jo ikke har lukket dem ude som så vil noget andet. Altså, man kan jo godt være i Menighedernes 95 
Daginstitutioner, selvom man gerne vil  være en privatinstitution, det er der jo ikke nogle problemer i.  Så det 
kunsstykke det synes jeg egnetlig de har gjort meget godt. SÅ har jeg også været lidt optaget af indholdet, jeg synes det 
er, det er smart at prøve at tænke det sammen, altså hvis jeg skal være en god dialogpartner i det daglige, og det skal jeg 
jo, da det er mig der har kontrakten med dem, så gør det det meget nemmere lettere for mig, hvis vi taler nogenlunde ud 
fra den samme datatype, og der ahr menighederne jo været dem vi har kørt forsøg med, med at få dem ind i vores 100 
datasystem, altså simpelthen, kan man skyde deres oplysninger ind i vores system, så har jeg egentlig  kunne trække 
nogenlunde det samme på en selvejende menighedsinstitution, som jeg kan på en kommunal institution. Fordi det gør 
bare min sparring med lederen meget mere kvalificieret, hvis jeg har en idew om, hvad det er der foregår ude på 
institutoinen, ellers bliver det jo det jeg umiddelbart ser, når jeg kommer derud, og det er jo ike altid gennemsnittet.  
#00:11:44-0#  105 
 
JS: Nej, det kan være svært. #00:11:44-8#  
 



KO: Men der har de jo samarbejdet med statskontoret, ledelseinformation og implementering, dem ved jeg ikke om I 
har talt med, men altså, de har jo haft et projekt kørende med dem, om at prøve at samarbejde omkring data. #00:11:59-110 
5#  
 
JS: Det ved vi igennem Anders, det fortalte han lidt om.  #00:12:01-5#  
 
KO: Altså, der er jo ikke noget konkret produkt af det endnu, men det skal der såmænd nok komme. Går jeg ud fra, her 115 
i løbet af 2013. Det er  i hvert fald det sidste jeg har hørt.  At der kommer vi til at kunne have noget mere 
ledelsesinformation, så vi kan få en mere kvalificeret dialog. Så synes jeg faktisk de  er  gået skridtet viere ved også at 
have  de her kvalitetsmålinger, som de kalder dem. Som både er et forsøg på at måle, pædagogisk kvalitet, kombineret 
med noget personale og borger tilfredshed. Det er jo nogle super interessante informationer at få. Det er jo en rigtig 
rigtig svær disciplin at måle pædagogisk kvalitet, og lige da du sad og sagde "Vi har overtaget noget fra det private" så 120 
tænkte jeg, "Ja, det har vi. I en periode". Der var New Public Management sådan det store, men det er det ikke rigtig 
mere, det er vi sådan på vej væk fra igen. Det holder ikke i forhold til til det pædagogiske fag,  og sådan set heller ikke, 
sådan set heller ikke skolerne, kan man sige. Ikke udelukkende, vi kan jo ikke vente med at måle på  deres 
afgangsprøver. Det er jo ligesom for sent, hvis vi gerne vil nå  at gøre noget. Så vi er faktisk lidt på vej væk fra det nu, 
og finde sådan en lidt mere blød udgave. Men jeg synes,  altså jeg er rigtig spændt på at se, nu har jeg jo set, i hvert fald 125 
fra de netværk som jeg har, sådan de første kvalitetsålinger, det ser jo altid, det gør det jo, når man spørger borgerne, så 
ser det altid meget positivt ud, det gør det jo, for hvis ikke man var glad for sin institution, så flyttede man jo sit barn, 
det er jo ens kæreste eje man lokerer der. Så det er egentlig ikke så overraskende at de faktisk er rigtig godt tilfredse. Og 
så er der jo også nogle informationer på personalet, det er måske en af de lidt svage sider. Vi har jo sideløbende en stor 
trivselsundersøgelse i hele kommunen, som er slut her, nærmest for en uge siden. Og der er de jo så trukket ud, 130 
menighedernes institutioner, fordi de har deres egen undersøgelse, og jeg kan sagtens se det her, med at skulle svare 
dobbelt virker tåbeligt, jeg er bare lidt ked af at jeg ikke har dem med i den store trivselsundersøgelse, fordi når der ikke 
er spurgt helt på samme måde, så har jeg svært ved at sammenligne dem, sådan på kryds og tværs med kommunale 
institutioner, og jeg har svært ved at få dem ind i det der opsamlings loop som, nu bliver vi så og så kloge, ved at vi har 
en trivselsundersøgelse, vi prøver at analysere på det og så beslutter vi nogle tiltag der skal forbedre arbejdsmiljøet. Der 135 
er de jo ligesom koblet ud, så skulle man lave noget sideløbende med dem, det er ikke sådan helt timet helt godt. Jeg 
ved ikke om jeg kan prøve at overtale nogen inde i arbejdsmiljø afdelingen til at oversætte menighedernes data, til vores 
trivselsundersøgelser, men det kan man nok ikke lige, uden at gøre vold på resultaterne, det kan blive rigtig svært. Men 
de har nogle data, som vi i hvert fald pt ikke har på nogle af de kommunale institutioner, altså et forsøg på at lave nogle 
målinger af pædagogisk kvalitet. Det passer rigtig fint i tråd med at vi skal i gang med, i forbindelse med en 140 
omstrukturering vi lavede for et lille års tid siden, hvor vi samlede alle dem som er faglig support ud til skoler og 
institutioner, altså psykologer, talepædagoger,  tale-hørelærer, konsulenter, osv, de sidder jo her i området og skal  være 
den faglige support som vi kan sende ud og samarbejde med institutionerne om at løfte den faglige kvalitet. I 
forbindelse med den omstrukturering, der blev det besluttet, at vi skal have det vi kalder falige kvalitetssamtaler med 
alle ledere af klynger og netværkskoordinatorer sammen med deres team. Og der tænker jeg jo, at der har de et rigtig 145 
godt grundlag, menigheds institutionerne, at tale ud fra, for de har rent faktisk nogle data. Ellers så er de data vi kan 
trække, det er jo sådan noget som, vejledende måltal på sprogområdet plus antal sprogvurderede  børn , det kan vi sådan 
holde op imod hinanden, så kan vi kigge på overflytninger, længder af ventelister, det er den type data vi har. Vi har 
ikke så meget som går ind i den faglige kvalitet i det der rent faktisk foregår i institutionen, og der tænker jeg faktisk at 
de vil være rigtig godt rustet til sådan en samtale, menighedernes institutioenr, fordi de har noget data.  #00:16:22-9#  150 
 
JS: Ja, så der er meget. Du taler meget om sådan en kvalitet og  det er en faglig kvalitet. Hvad er det der gør noget 
faglig kvalitativt? Forstår du hvad jeg mener, altså hvad er det, hvad er det det kvalitativt faglige det er?Hvad skal man 
kunne? #00:16:42-5#  
 155 
KO: Jamen, man skal kunne det, at man skal kunne skabe en effekt for børnene. Sådan helt ude på bundlinjen, der er 
indsatsen ikke så interessant, der er det den effekt det giver for børnene der er interessant. Og det vil sige en effekt i f.t. 
de politisk besluttede pejlemærker vil jo være det jeg kigger på. Altså formår man at kunne sørge for,  at børnene 
indenfor de rammer de har i institutionen, kan skabe nogle gode fornuftige sociale relationer til både børn og  voksne. 
Kan man få en fornuftig støtte til at udvikle sit sprog, er der et fornuftigt forældre samarbejde. Og den type ting. Men 160 
altså, det handler. Altså faglig kvalitet i institutionen vil sige, der er en effekt på  børnene. #00:17:23-8#  
 
JS: Man skal kunne se #00:17:23-8#  
 



KO [samstemmende]: Man skal kunne se en forskel for børnene. Eller kan man jo sige, at det er den forkerte faglige 165 
indsats. Man kan jo have vanvittigt stort og fint projekt kørende. Hvis ikke det har en nogen effekt for børnene, så er det 
det forkerte projekt.  #00:17:38-3#  
 
JS: Mener du da, at det her partnerskab skråstreg netværk. Der ligger jo også nogle tanker om hvad der er godt for 
børnene i MDI. Hvordan ser du det? Er det den rigtige vej at gå? #00:17:53-8#  170 
 
KO: Aj, nu ved jeg ikke om min definition af hvad der er godt for børnene er den samme som MDI's. Jeg kan ikke 
huske helt ned i detaljer, hvad det er der er i deres kvalitetsmåling, men jeg synes det er interessant at begynde at kigge 
på effekter for børnene. Hvor vi måske før har været lidt forblændet af, om man havde nogle rigtig lange fine 
virksomhedsplaner, man havde en supertjekket hjemmeside osv, og det er jo i virkeligheden bare redskaber til at nå et 175 
eller andet bestemt mål. Eller man havde sms-kæder til forældrene, når de skulle huske deres gummistøvler. Det er 
mange af de der sådan lidt kvantitative ting der er blevet målt på, fordi det er det vi kan måle på. Og i stedet for, så vil 
jeg jo meget hellere tale om den faglige kvalitet. Altså "Hvornår er det du gør, hvornår har det en effekt for børn, for 
borgeren?".  Som du siger, ja for princippet er det jo for familien. Så har de jo en vinkel i menighedernes projekt, som 
vi i hvert fald ikke taler så meget om på det kommunale område, og det er jo civilsamfundet. Altså indtil videre, så 180 
lytter jeg bare til hvad det er de siger omkring samarbejdet med civilsamfundet, men jeg tænker jo faktisk, hvis man er 
smart så indenfor det selvejende område, så er det det her man tager fat i og dyrker, for det er her de adskiller sig fra det 
kommunale område. Altså, selvejende institutioner kan i min optik ikke blive konkurrerende på kommunlae 
institutioner, ved at være sådan nogle lidt semikommunale institutioner. Vi vil gerne næsten have det samme om de 
kommunale, men når vi ikke rigtig gider, så slår vi i bordet og siger "Nej, vi er selvejende, så det skal vi ikke". Altså 185 
den type institutioner, de bliver ikke rigtig konkurrence dygtige, i hvert fald sådan i kommunalt regi. Men der hvor de 
kan noget, som vi andre ikke kan,  altså der hvor de kan trække på nogle kræfter, som de kommunale måske ikke lige, i 
hvert fald pr definition har. Der tror jeg de kan noget mere. Og jeg synes jo en selvejende institution som ved hvad de 
står for, og ved hvad de kom fra, og har måske nogle kontakter til civilsamfundet som de dyrker og bruger i deres 
dagligdag. Det er da en super interessant profil for en selvejende institution. Så de skal vide hvorfor de er selvejende, 190 
for ellers ku de lige så godt være kommunale, hvis ikke de ved hvorfor.  #00:20:13-2#  
 
JS: Har du en. Det er meget spændende. For det faktisk også det mange af de selvejende selv siger. De siger sådan. 
Nogle af dem de trækker sådan selvejekortet, som du lidt beskriver "Jamen vi er selveje, så nu har vi selv bestemt vi 
gider ikke mere."Og andre sådan siger, "Jamen vi skal være et eller andet forskelligt". Netop "Vi skal prøve at have en 195 
anden profil" eller et eller andet. Er det noget som du oplever at dine medarbejdere herinde også lægger mærke til, eller 
er det sådan, for vi har også nogle gange set, det kan være svært at skelne dem specielt for, skal vi sige medarbejdere, 
dem der  måske mere sidder og administrerer lidt.Er det svært at skelne for dem, har du en ide om det? #00:21:02-6#  
 
KO: Jeg vil sige, for, det er nok mere relevant for nogle typer af medarejdere end for andre. Hvis der kommer en 200 
psykolog  ud og skal kigge på et bestemt barn, så er det lidt ligegyldigt, kan man sige. Hvis der er en ordentlig kvalitet i 
insititutionen, og persnalet er fagligt dygtige og det er nogle gode sparringspartnere, så betyder det ikke så meget om 
man er det ene eller det andet. Men for en pædagogisk konsulent, som kommer ud og skal have tilsyn på en institution 
og finder ud af at der er nogle ting, som de er rigtig gode til, så der nogle ting som de ikke har haft så meget fokus på, 
og som de skal have noget mere fokus på. Der er det jo ret afgørende, hvad de så har at trække på for at blive dygtigere 205 
til nogle bestemte  ting.  Så det vil være nogle typer af medarbejdere her det er mere interessant for end andre. Jeg vil 
sige, dem som er meget nede på det enkelte barn, der betyder det måske ikke så meget. MEn dem som er 
inklusionkoordinator, pædagogisk konsulent, og hvad vi har, den type medarbejder som mere er ude sådan på den helt 
overordnede bane og prøver at støtte den faglige kvalitet. Der er det interessant. #00:21:57-3#  
 210 
JS: Er det sådan noget du har fornemmelsen af at de er klar over, når de kommer ud? De her faglige konsulenter, eller 
pædagogiske konsulenter. Er de klar over at det er en selvejende institution de kommer ud til. #00:22:13-2#  
 
KO: Ja, det er de helt. Men hviken type selvejende institution det ved de så først når de går derfra, når de har været ude 
og prøve at undersøge "Hvad er det så, hvordan agerer de ude i den her institution, hvad trækker de på af bagland, hvor 215 
meget er de sådan på forkant med pædagogisk udvikling?" #00:22:32-8#  
 
JS: Og der har, hvis jeg forstår dig ret i det du sagde lidt om før,  der har menighedernes daginstitution fået et lille 
forspring på grund af det partnerskab som har kørt. #00:22:42-8#  
 220 



KO: De har jo  fået et forspring i forhold til at de er blevet dygtige til at tale om det, og de er blevet dygtige til  at 
formulere "Altså der er en niche her til selvejende institutioner, hvis vi formår at gøre os selv til medspillere, i stedet for 
til modspillere." #00:22:58-8#  
 
JS: Og det er virkelig noget du kan mærke, at de er blevet bedre til at italesætte sig selv, eller? #00:23:03-0#  225 
 
KO: Ja, ja jeg synes at lederne, det er jo primært dem jeg taler med, er blevet gode til at tale om sig selv som 
samarbejdspartnere med kommunen i stedet for dem der ligesom trække selveje kortet "Når vi ikke gider mere. Så lad 
os i stedet for finde ud af, hvordan er det såvi kan gøre det". Der er en åbenlys forskel. #00:23:19-6#  
 230 
JS: Hvordan slår det sig ud i din relation med dem. Du siger selvfølgelig du kan måske nemmere tale med dem  om et 
eller andet. Men er der nogle andre ting der ligesom, "Hey så giver det nogle muligheder eller nogle andre 
begrænsninger". Det er så to spørgsmål, men altså #00:23:41-7#  
 
KO: Ja. Giver det nogle muligheder. Ja, det giver nogle muligheder. At komme tættere på institutionen, giver jo altid 235 
nogle muligheder for at leverer noget mere support dybest set ikke. Jo mere de lukker op for at vi kan komme ind og 
hjælpe dem med at løfte nogle ting, jamen jo mere kan vi jo sådan set putte ind i institutionen. Det er i hvert fald en af 
mulighederne. Giver det nogle barrierer, det kan jeg faktisk ikke få øje på, hvad det skulle give af barrierer. Måske kan 
det give nogle barrierer i forhold til at det bliver meget forskelligartet hvad vi har på det selvejende  område. Altså  der 
er jo menighedernes insituttioner, som er godt fremme i skoene, som ved hvad de vil, og hvis netværk faktisk fungerer 240 
superfint, dem  jeg kender til herinde,  og så er der dem der er helt ude i den anden boldgade, som nærmest slet ikke har 
fået det til, som flakser lidt ind og ud af nogle netværk og ikke rigtig kan få det til at fungere, de er meget alene, altså 
ikke så. Altså vores kommunikationsstruktur er jo nu sådan at vi kommunikere med klyngeledere og med 
netværkskoordinatorerne, fordi sådan er det jo strikket sammen nu, forvaltningen er jo indrettet til, at det  er det vi kan 
håndtere. Så det vil sige, at hvis man er sådan en institution som er lidt inde og ude af nogle netværk, så bliver man altså 245 
hurtigt hægtet af, hvis man ikke selv sørger for  at være opsøgende på nogle informationer. Og samtidig så kan man 
sige, jamen der er heller ikke nogen netværkskoordinator så til at løfte dem op, så de bliver behandlet som strategiske 
samarbejdspartnere, på sammen måde som klyngeledere bliver behandlet som strategiske samarbejdspartnere. 
#00:25:07-7#  
 250 
JS: Så dem, hvis man kan kalde dem sådan, uden at fornærme dem der ligger sådan i randzonen. De er faktisk måske 
truet på livet, på en måde? #00:25:21-9#  
 
KO: Ja, altså de er jo. Jeg ved ikke om de er truede på livet. Der er vel ikke mere truede end deres overlevelse som 
institution.  #00:25:30-4#  255 
 
JS: Jaja... altså institution. #00:25:31-3#  
 
KO: Institutionslivet. Altså jeg ville sige, hvis vi skulle kigge på, hvad for nogle institutioner virker ikke, så er det jo 
enten fordi de går konkurs, eller fordi den faglige kvalitet er helt i bund, sådan så vi ikke kan stå på mål overfor 260 
borgerne. Det er der vel ikke nogen åbenlys større risiko for, om man ligger indenfor eller udenfor netværket. Altså 
økonomien er jo den samme. Der er jo ikke sådan fællesøkonomi i langt de fleste netværk. Det kan godt være de har 
nogle fælles aktiviteter, men de har jo ikke fælles økonomi. Så den  der stordriftfordel man kunne have  ved at knytte 
dem lidt tættere sammen som klynge eller som partnerskab, det har de ikke endnu. Men det er mere lederens 
arbejdsmiljø, altså for dem der ligger ude i randzonen, som du kalder det. De kan  hurtigt blive koble af, og leve lidt i 265 
deres egen lille verden, uden sådan at være en del af den store sammenhæng, og det er jo noget af det som klynger har 
gjort, det er at vi har kunne samle institutionsområdet på en helt anden måde, fordi det er en anderledes meget mere 
håndterlig størrelse, end når vi har alle de der flere hundrede ledere. #00:26:32-6#  
 
JS: Ja. Så det er simpelthen blevt mere overskueligt? Overskueligt for dig? #00:26:43-9#  270 
 
KO: Ja, det er meget mere overskueligt for mig, selvom man kan sige antallet af institutioner er jo det samme. Det er 
den samme mængde af institutioner. Vi behandler den samme mængde at tilsyn konsulenterne har lavet men dialogen 
med lederne, og implementering af politiske beslutninger, kvalitetsløft til den pædagogiske faglighed, der er 
kommunikationen ud til den enkelte leder blevet lettere. #00:27:08-3#  275 
 
JS: Ok, meget spændende. Er der nogen forskel mellem klynge. Mellem klyngestrukturen på den kommunikation og 
netværk, og nu tænker jeg så på netværkene for menighedernes dagsinstitutioner  der sådan set fungerer godt, så vidt jeg 



kan forstå på dig. Er der da nogle forskelle, eller det fungerer mere eller mindre på samme måde, eller hvad man skal 
sige? #00:27:25-1#  280 
 
KO: Det fungerer mere eller mindre på samme måde. Det er selvfølgelig klart at jeg kommunikere væsentligt mere til 
klyngelederne, for der har vi også hele administrationen, dvs. når de skal taste på en ny måde, eller når de skal følge en 
indkøbsaftale, eller hvad det nu måtte være. Så derfor sender jeg selvfølgelig jo forholdsvis flere mails til dem, men når 
det sådan handler om det der er sådan nede i deres grundfaglighed, altså pædagogikken, så er det faktisk meget  285 
ligeværdigt, der er vel så en afgørende forskel, og det ved jeg godt, at de godt kunne tænke sig at finde en god løsning 
på, de selvejende institutioner. Og det er at her er jo ikke MUS med de selvejende, for jeg er jo i princippet ikke 
arbejdsgiver. Det er bestyrelsen.  #00:28:05-9#  
 
JS: Så, hvordan påvirker det din arbejdssitution? #00:28:12-2#  290 
 
KO: Ja, altså det påvirker jo på den måde at. Jeg ved ikke, jeg finder jo nogle løsninger kan man sige, hvis der er en 
leder jeg har brug for at tale med, fordi jeg kan se at de enten hænger lidt, eller så lader jeg dem jo ikke bare være, og 
tænker "Nå men det er der nok en bestyrelse der fikser". Så finder jeg jo nogle anledninger til at tale med dem, hvordan 
det ligesom går ude i deres institution. MEn sådan den helt officielle MUS-samtale, det er altså ikke min. Og det er 295 
super svært, for de selvejende institutioner. Det ville undre mig, hvis I ikke havde hørt det ude omkring på nogle af 
institutionerne, at det er altså rigtig  svært at de i princippet skal havde det med en i bestyrelsen, fordi, det er jo lemænd, 
kan man sige, det er jo ikke nogen der ved noget om deres område. Nødvendigvis. Man kan være heldig at der sidder en 
der ved noget om deres område, men det  er langt fra, langt fra, alle steder at der er det.  #00:29:05-1#  
 300 
JS: Ok. Så. Men man finder, du finder sådan lidt en vej uden om det alligevel, altså for ligesom at hjælpe institutionen. 
#00:29:16-4#  
 
KO: Jojo, det er vel det MUS er til, altså udvikling af lederen. #00:29:21-9#  
 305 
JS: Ja, men jeg mener at få netværks... Er det sådan. #00:29:27-5#  
 
KO: Men jeg har jo ikke den samme systematik, som jeg har i forhold til det kommunale område, hvor alle tilbydes en 
MUS, den er der altså ikke på det selvejende område, men derfor tænker jeg jo at de  her faglige udviklingssamtaler 
som vi skal til at have her i efteråret, som vi er i gang med at forberede nu, hvordan er det vi skal have dem. Tænker jeg 310 
faktisk kan være lidt noget af det som de ikke har fået, de selvejende institutioner. Det bliver jo ikke en-til-en. Men det 
bliver dog alligevel en snak om hvordan man udvikler lige præcis de her institutioner der er i det her netværk. 
#00:30:01-4#  
 
JS: Det er meget spændende. Jeg synes også det er meget spændende, man kan sige, arbejdmæssigt har du jo ansvaret 315 
for mus samtalerne med de kommunale. Det er korrekt er det ikke. Men føler du sådan et, hvordan skal man kalde det, 
et semi-ansvar overfor de andre, selvom du reelt ikke har det? #00:30:21-9#  
 
KO: Jaja, det gør jeg da. For jeg skal jo stå på mål overfor borgerne. Den pædagogiske kvalitet skal være den samme, 
men borgere er jo ligeglade med. De er jo ofte ligeglade med om de træder ind i en kommunal eller en selvejende 320 
institution, før de er der. Og finder ud af, at det måske hænger lidt anderledes sammen. Det er ikke det man vælger ud 
fra som borger, så der skal jeg jo kunne stå på mål ofr at  de institutioenr vi har driftsoverenskomst  for, at det er den 
samme gode kvalitet som der  er i de kommunale institutioner, og det ved jeg jo godt kun kan lade sig at gøre, hvis der 
er en god leder. Så derfor kan man godt sige, det er sådan lidt semi-ansvar for at der er en god leder og samtidig prøver 
jeg selvfølgelgelig også at skubbe det over til bestyrelsen som retteligt er bestyrelsens. Altså jeg håndterer eksempelvis 325 
ikke klager over støj på legepladsen, det må være bestyrelsen der fikser det, og taler med naboerne og så vide, og hvad 
der nu må være af den slags. Men når det handler om lederens psykiske arbejdsmiljø, så er jeg rigtig meget opmærksom 
på, at det kan være svært for en skiftende bestyrelse at få håndteret det her. #00:31:26-8#  
 
JS: Og der går du så ind og tager lidt over? #00:31:26-8#  330 
 
KO: Ja, uden at det er systematisk, men prøver at have øje for at der er nogle nogle ledere,  der godt kan have behov for 
en samtale om deres insitution. Og det er vi i øvrigt også rigtig opmærksomme på. Altså for den pædagogiske konsulent 
eksempelvis, de træder jo lige præcis ned i det der handler om det der er kvaliteten for borgerne. Så det kan man sige, at 
det at løfte kvaliteten for borgerne, det er det samme om det er en kommunal eller en selvejende institution. Der kan 335 



man altså ikke sige "Ja, men det er en selvejende institution, så det må I selv fikse", for det er altså vores ansvar, at 
kvaliteten er i orden. Eller skal vi jo ikke have driftsovereneskomst med dem. #00:32:06-7#  
 
JS: Præcis. Men der bliver alligevel. Er det korrekt forstået der bliver sådan nogle gråzoner hvor der måske ikke er helt 
overenskomstmæssigt, driftsoverenskomstmæssigt, der skulle  det egentlig ligge herover, men der bliver hele tiden 340 
sådan nogle samarbejdsrelationer, hvor man kommer ud i nogle gråzoner, og bliver egentlig nødt til at snakke sig til 
rette om det. #00:32:25-8#  
 
KO: Ja, det gør man. Vi kan jo ikke på samme måde banke det igennem, som vi kan på det kommunale område. Det 
synes jeg nu heller ikke vi gør, jeg synes vi prøver at gøre det på en god og ordentlig måde, men i princippet kunne vi 345 
jo. Vi er arbejdsgiveren ikke. Så er vi så også kontraktholderen på det selvejende område, så på den måde kunne man 
også, men man når bare meget meget længere med motivation og dialog. #00:32:48-1#  
 
JS: Ja, og indenfor det område, er der der også. Har du der også en positiv oplevelse i f.t. at det  er blevet netværk. 
#00:32:56-9#  350 
 
KO: Ja, det har jeg helt klart. Altså det er netværk som fungerer, og det er jo menighedens, og det er jo dem I gerne vil 
tale om, så vi behøver ikke bekymre os om de andre der ikke fungerer. Men i de netværk der fungerer, der har det helt 
klart givet kvalitetløft. Altså de har fået, på en rigtig god måde synes jeg, skabt  et leder-sparringsrum, så selvom man 
kunne være lidt bekymret for, når man kiggede på dem de valgte af være i netværk på, jamen det er jo sådan 355 
fuldstændig uens typer af institutioner. Hvordan kan det give mening, at en ungsdomsklub er sammen med 
skolefritidshjem og en børnehave, bare for at tage Connies som eksempel. Men det giver rigtgi god mening, for alt det 
der er ledelsesdiscilpner, det kan de jo sagtens give hinanden sparring på.  #00:33:41-7#  
 
JS: Ja. Så ville du kalde det en, ville du kalde det en udvikling der er båret af det her partnerskab. #00:33:50-7#  360 
 
KO: Ja, det ville jeg helt bestemt. Altså, den er både båret af den beslutning om, at nu organiserer vi os altså i klynger 
og netværk, og så er den rigtig godt, på menigheds institutionerne, understøttet af at de har haft det her 
partnerskabsprojekt. Altså alt det der uddannelse de har fyldt på lederen i den her forbindelse, netværk med andre 
kommuners ledere osv, det har været rigtig godt givet ud. #00:34:13-3#  365 
 
JS: Ok. Så det er simpelthen. Det må være fantastisk, hvis du kan mærke det. #00:34:18-3#  
 
KO: Jamen, det kan jeg helt sikkert. #00:34:20-3#  
 370 
JS: Altså at nu har lederne her, f.eks. Connie her, været på en uddannelse og det giver altså  en anden form for sparring 
eller... en anden form for dialog. #00:34:29-9#  
 
KO: Ja, det gør det. Og det gør, at de får deres netværk til at fungere efter hensigten. Så man kan jo godt finde netværk, 
som er i netværk med hinanden, og det er de så, og de ses måske de to gange om året, og ellers så er de deres egen 375 
institution, som de plejer at være. Så kan det godt være de får nogle mails osv, noget orientering fra 
netværkskoordinatoren. Men det er jo ikke intentionen i det at arbejde netværksbaseret. Altså det her med at arbejde 
netværksbaseret og prøve at understøtte hinandens faglighed og sige "Vi behøver ikke at have 3 specialister på sprog, vi 
kan måske nøjes med at have 1 specialist på sprog, der så kan videndele med de andre". Så er der nok nogle andre der  
er specialister på noget andet, så hvordan er det vi kan få skabt en synergi effekt ved at bringe nogle forskellige 380 
faggrupper sammen, altså det bliver jo kun understøttet af at man går ind og arbejder med det at være netværk, øver sig 
på det. Og det har da helt sikkert været svært. For alle typer af institutioner, men der kan man  godt mærke, når der er 
investeret noget tid i det, også fra ledernes side. #00:35:28-8#  
 
JS: Meget spændende. Jeg kunne godt tænke mig at springe lidt til noget andet, og det er at, man talte, så vidt jeg har 385 
forstået, så talte man meget om, at institutionerne skulle gå i netværk fordi de skulle være bæredygtige. Og 
bæredygtigeheden, virkede det som udgangspunk fra kommunen som om det var et spørgsmål om antal børn, plus 
minus selvfølgelig i nogle områder er det flere, i nogle områder lidt mindre. Hvordan ser du den bæredygtighed, er det 
det der er også er for dig, bæredygtigt?Det er fordi at bæredygtighed er lidt svært for os at begribe. #00:36:21-7#  
 390 
KO: Ja, ja det kan jeg godt forstå. Altså de har jo haft tre forskellige modeller at vælge imellem. Altså hvordan de ville 
skrue... det har I jo formodentligvis hørt om. Langt hovedparten har valgt den rene netværksmodel. Hvor man ikke 
dyrker de der stordriftsfordele der rent faktisk kunne være i at lave nogle fælles indkøb, nogle fælles personale 



arrangementer. På papiret. Og så alligevel. Når man så taler med dem, så laver de jo nogle ting sammen. Altså de holder 
eksempelvis fælles personalemøder. De holder nogle arrangementer, noget kompetenceudvikling, hvor de så har råd, til, 395 
fordi de er flere institutioner, at invitere nogle oplægsholdere som almindeligvis for den enkelte institution  ville være 
for dyre at skulle hive ud til et enkelt arrangement. I nogle netværk, der går de også på kryds og tværs, altså det jeg ville 
kalde intern komptenceudvikling, sådan så en rigtig dygtig sprogpædagog, godt kan gå ned og vejlede i en anden 
institution. Der er faktisk nogle af dem som, og det er der flere der har, etablere det de kalder et klyngesamarbejds... 
eller et netværkssamarbejdsudvalg - NSU. Altså jeg ved ikke rigtig om sådan noget findes, når man er selvstændige 400 
juridiske enheder, men dehar fundet på det. Og det vil sige at de har egentlig et samarbejdsudvalg på tværs, hvor der 
sidder nogle tillidsrepræsentanter, arbejdsmiljørepræsentanter, nogle ledere, og prøver at lægge nogle fælles strategier 
for de her netævrk, så selvom de er de her løst koblede netværk, som er den model de har valgt, det var den mindst 
farlige, så går de jo faktisk længere end det. Så jeg tænker de er ved a tarbejde sig ind på, hvordan kan man, hvordan 
kan man blive et mere bæredygtigt netværk på sigt. Men der er  ikke nogen tvivl om, at bæredygtighed det betyder at 405 
man er nogle flere om det. Det betyder eksempelvis også at det kunne være sådan, at hvis man i en institution har 
sygemeldt personalet, så ville man jo være på den, hvis man er en lille institution, man har ikke lige nogen man kan 
trække ind, det kan være man så kan låne en fra en anden institution. Hvis lederen er syg, så kan der være en anden 
leder, som ligesom passer institutionen, så den ikke kærer fuldstændig i sænk i en periode hvor en leder er væk. Og det 
vil sige, det praktiseres faktisk i rigtig mange netværk. Så på den måde, selvom det ikke er, de er jo stadig selvstændige 410 
juridiske enheder, med hvert deres eget budget, så er der alligevel en hel masse ting de sådan frivilligt er i gang med  at 
gøre, som gør at det bliver mere bæredygtigt. Så er der det her med hele kommunkationen. Altså sådan en organisation 
som ["B.U.F.F."? #00:38:55-3# ] det er rigtig  svært at komme ud med sine, altså sikre sig at alle,  helt den yderste 
medarejder på blå stue faktisk ved hvad det er for en retning vi går i. Det er en meget meget svær øvelse. Der er 
vanvittig mange enheder, der er mange munde det skal igennem før det lander, og man ved jo selv hvordan det lyder, 415 
hvis man prøver at fortælle en historie ned igennem en række, det er en helt anden historie der kommer ud i den anden 
ende. Sådan er det selvfølgelig også her, og der tænker jeg jo egentlig vi har skruet et kommunikationsled af. Man kan 
sige, der er ikke så meget overladt til den leder af den helt lille institution med tre grupper, til at de skal komme til alle 
møder, de skal komme til alle kompetenceudviklingsforløb, de skal følge med i dialogmøderne med borgmesteren og 
direktionen osv, det kan de jo ikke fordi de er på børnene jo, i sådan en lille institution. Der får de jo så en gave i 420 
netværkskoordinatoren, der så alligevel kan få den der viden formidlet ind i deres institution. Så det er ikke den 
traditionelle form for bæredygtighed, som vi har fået skabt med klyngerne, der jo stort set har fået rettet op på 
økonomien over hele byen. De har vi jo ikke helt på det selvejende område, fordi de jo stadig er stændige juridiske 
enheder, men jeg synes der er rigtig mange gode takter i retning af det man kan kalde faglig bæredygtighed måske. 
#00:40:13-5#  425 
 
JS: Så man er simpelthen på vej hen i noget der kan, der sådan overordnet ligner det klyngerne de har. #00:40:21-5#  
 
KO: Ja, jeg tror ikke. Ja, det skal jeg selvfølgelig ikke sige. Om mange år, kan det godt være at vi når derhen at vi også 
tør have en fælles leder for netværket. Jeg tror ikke rigtig... det er ikke lige nu. Men jeg tror, hvis vi lader det vokse op 430 
fra bunden, så tror jeg faktisk de selv putter mere og mere på. Så her handler det bare om, at tale med dem om, hvad 
giver god mening, i stedet for at forsøge at presse dem til at vælge en eller anden model. Fordi, det  hopper de ikke på. 
#00:40:48-9#  
 
JS: Ja. Nej. Og hvis jeg så må være fræk og spørge, hvorfor hopper de ikke på den? #00:40:54-0#  435 
 
KO: Det. Ja. Der skal de også have deres bestyrelser med ikk. Og det er jo, altså mange selvejende institutioner de 
betragter det jo nærmest som deres egen lille virksomhed. Og det svarer jo til en virksomhedsoverdragelse kan man 
sige, ude i det privat erhvervsliv, det er der heller ikke nogen der frivilligt ville gå med til, mange går med til det, fordi 
det bliver de nødt til. Men der er ikke ret mange medarbejdere du kan finde, der  synes "Det er vel nok en god ide"  Og 440 
det er det samme der er i spil her. Det skal give mening for dem først... så skal de nok gøre det af sig selv. #00:41:29-4#  
 
JS: Men du ser simpelthen tendenser der ligner klyngestrukturen, ikke at  de bliver en klyngestruktur, eller at de bliver 
ledet på den måde. #00:41:37-6#  
 445 
KO: Men det er fælles om flere og flere ting. Og prøver at tage hånd om, at løfte hinanden. Sådan som, det man måske 
tidligere, vi har jo altid haft det vi kalder ledernetværk, som var en gruppe af ledere som ligesom havde nogle møder 
med hinanden, der var lidt faglig sparring osv., hvorimod det her det er noget mere vidtrækkende, at man er inde over 
hinandens institutioner. Det er ikke en hyggekaffeklub, som det måske var før i tiden, hvor puh, der kunne man måske 
læsse lidt af, som leder, når man mødtes med sin ledergruppe, eller sit ledernetværk. Der er det her noget mere ned i 450 
praksis. #00:42:12-2#  



 
JS: Det kunne jeg forestille mig, uden at være helt ikker på det, men det er måske også en del af den her uddannelse de 
har fået, hvor de har simpelthen, i hvert fald hvad vi ved af, er blevet tvunget til at lave nogle ting sammen og skrive 
nogle ting sammen og de skulle aflevere et eller andet. Det kan godt være det har noget at sige. #00:42:32-8#  455 
 
KO: Det har det helt sikkert, altså det er blevet en meget mere professionel måde at arbejde sammen i netværk på.  
#00:42:37-4#  
 
JS:Ja, ok. Det er meget spændende. Nå, men nu kan jeg godt tænke at høre om, fordi, det virker som om at det i hvert 460 
fald er kommet til at gå ret godt. Vi jo også nogle, nu ved jeg ikke om du har haft den her, men i hvert fald andre steder 
har vi hørt lidt om at der har været en del modstand på det, og det har specielt været der hvor man msåke kan sige,  at 
kommunen har sagt nu vil vi gerne have at der bliver skabt en af de her tre modeller, altså vi tvinger jer til at organisere 
jer på en lidt anden måde end I er vant til. Kan du ikke prøve at fortælle mig om nogle af de oplevelser du havde der, 
hvordan der sådan måske var noget modstand, eller hvordan det spillede sig ud. #00:43:22-2#  465 
 
KO: Ja, altså lige her, der var menighederne jo faktisk også hurtige til at prøve at sige, "Jamen når det her er 
betingelserne, hvordan kan vi få det bedste ud af det", og når man vælger den strategi, så får man bare meget mere 
indflydelse kan man sige, så det vil sige, at mange af de menighedsnetværk vi har, det er nemlig ikke altid 
menighedsinsitutioner, det kan oså sagtens være nogle andre paraplyers institution der indgår i de her menigheds 470 
netværk, fordi at det turde de godt. De turde godt ligesom sætte deres indflydelse på spil. Hvorimod de lidt mere 
tilbagelænede paraplyer, som havde rigtig meget, altså, den bedste modstand som de kunne udøve på det tidspunkt, det 
var den passive modstand, de ville ikke tage stilling. Og så er det jo, så måtte vi jo vælge, hvem det er der skal være 
sammen hvem der er samemn med hvem, og det giver jo ikke nær så meget mening, som dem som de jo selv har valgt. 
Så det er jo åbenlyst, at de netværk hvor de selv tidligt har været ude og sige "Nå men, når det nu skal være på den her 475 
måde, så er det de her instituioner det ville give god mening for mig at være sammen med. Jamen så er de jo allerede  et 
skridt foran. Så der har været meget forskel i de forskellige paraplyers tilgang til det her, De har nok været forvænt med 
i rigtig mange år, at kommunen har krævet mange ting  af dem, men det faktisk har lykkedes dem, at flyve under 
radaren på en del beslutninger, så de har tænkt"det går nok over, det her med klynger og netværk" det gjorde så ikke. Så 
nu er der jo nogle netværk, altså hvor det kræver lidt mere arbejde at få det til at fungere. Det er ikke 480 
menighedsnetævkrene, typisk, det er det ikke. #00:44:53-5#  
 
JS: Hvis man nu lige ser bort fra menigheds netværkene, så har de selvfølgelig trukket ["..."? #00:45:10-9# ] vi ser 
pasivt til. Men hvad er det for nogle argumenter de brugte til at sige, "Jamen vi behøver ikke at være med til de her" 
eller sådan nogle ting. Kan du huske nogle af dem? #00:45:16-6#  485 
 
KO: Jamen det har været, at de kunne ikke se stordriftsfordelene i det "Hvad får vi ud af og være i netværk med en 
anden institution. Det er bare noget der kræver flere ressourcer af os, det er ikke noget som tilfører os noget værdi i 
institutionen. Det fører os længere væk fra beslutningerne" kunne være et argument. "Nu er der en netævkrkoordinator, 
der skal sidde og beslutte på vores vegne" sådan er det jo overhovedet blevet, men det var nogle af de frygt scenarier 490 
som de kunne ridse op. #00:45:54-6#  
 
JS: Ok, så der har været sådan en, kan man kalde det sådan at det har været ansvarsoverdragelse at de mest ahr været 
bange for. #00:45:58-7#  
 495 
KO: Ja, og det har jo ikke overgivet noget ansvar. Men det har de helt sikkert været nervøse for,  at der var nogen der 
kom og tog beslutningsansvaret fra dem. Og så det. Altså det her, at de kunne ikke se, at det tilførte dem nogen som 
helst værdi. Det har jo nok været det argument jeg har hørt flest gange tror jeg. Det var noget der krævede noget 
investering, men de kunne ikke se værdien i det. #00:46:20-5#  
 500 
JS: Hvad var så modargumentet? Var der sådan en forklaring, fra din side f.eks., "Jamen det her kunne jo væreværdien".  
#00:46:33-5#  
 
KO: Ja, det var jo alt det her med at man kan være flere om at løfte den faglige kvalitet, man behøver ikke have en af 
hver slags i hver institution, man behøver ikke at have en af hver slags i hver institution. Hvordan kan man udnytte at 505 
man er mange små enheder. Det kan vi jo aldrig lave om på i København, sådan som vi er indrettet. Institutioner ligger 
rundt omkring i lejligheder på, særligt inde på Vesterbro. Det er sådan at betingelserne er, hvordan kan vi bevare det, 
fordi den type mangfoldighed, den vil vi rigtig gerne have, men hvordan kan vi samtidig sikre os at det bliver 



bæredygtigt, altså fagligt bæredygtigt. Og man får den viden man har brug for, man har de kompetencer indenfor 
rækkevidde, som man har brug for som institution, for at løfte den opgave man nu engang har fået.   #00:47:13-7#  510 
 
JS: Yes. Det er utroligt, skal jeg sige det på en lidt anden måde. Det lyder meget godt, det lyder som om, at du virkelig 
har fået noget ud af det strukturskift der har været. Hvad har det, har det smadret noget? Hardet ødelagt nogle ting? For 
dine samarbejdsrelationer og sådan nogle ting? #00:47:46-1#  
 515 
KO: Ja. Altså kan man sige, jeg er jo på nogle måder kommet en lille smule længere væk fra den enkelte leder ude på 
den enkelte lille bitte selvejende institution, men det tror jeg i virkeligheden dybest set har noget at gøre med, at  vi jo 
også er et fusioneret område. Altså Valby blev fusioneret med [".."? #00:48:00-3# ] Vesterbro, så det vil sige, der går jo, 
med den her struktur noget længere tid,inden jeg lærer lederne at kende ude på de enkelte enheder i Vesterbro, Kongens 
Enghave. Men det har nok mere noget med område fusionen at gøre, end det egentlig har noget med strukturen at gøre, 520 
tænker jeg. For det er jo ikke noget problem almindeligvis. At Alle ledere kan jo henvende sig til området, hvis der er 
noget de har brug for. Det er jo ikke sådan at man skal gå igennem sin netværkskoordinator, overhovedet ikke. Alt det 
helt almindelige daglige sagsbehandling der måtte være i en institution, det tager man jo bare direkte med den enkelte 
leder. Så man kan sige, det er jo selvfølgelig en svaghed at der går noget længere tid inden jeg ligesom kommer hele 
vejen omkring.Men jeg vil sige, fordelen er bare 100 gange større i forhold til at få informationerne ud, og have nogle 525 
forlængede arme også ud på de selvjende institutioner, som sikrer sig, at det rent faktisk bliver forstået hvad det er for 
nogle opgaver der bliver sendt ud til dem.  #00:49:08-8#  
 
JS: Så det er generelt en positiv ændring? #00:49:10-7#  
 530 
KO: Helt klart. #00:49:13-6#  
 
JS: Så man kan sige, den har været besværet værd. #00:49:15-4#  
 
KO: Ja, det har den helt bestemt. Altså, hvis vi skal håndtere områder af den størrelse vi har nu, så er vi nødt til at have 535 
denne her type struktur på institutionsomårdet. Ellers skal vi være dobbelt så mange som vi er nu ikke.  #00:49:27-3#  
 
JS: Ja. Det bliver også lige med et slag noget større. #00:49:32-2#  
 
KO: Ja, det må man sige, det må man sige. #00:49:34-5#  540 
 
JS: Har du nogle tilføjelser? #00:49:37-5#  
 
NLP; Jeg kunne måske godt tænke mig at høre, du var lige inde omkring bestyrelsen og i forhold til det her med MUS-
samtalerne. Vi har, vi er flere stedet i materialet stødt på, at det kan være vanskeligere at samarbejde med den 545 
selvejende institution, neotp på grund af hvordan ledelseskompetencen, og ejerforholdende er sammenlignet med den 
kommunale institution. #00:50:01-7#  
 
KO: Altså for mig vanskelig!? #00:50:03-2#  
 550 
NLP: Ja,  at det er en vanskelig samarbejdspartner til kommunen, fordi der ligger en anden form for 
beslutningskompetence i den selvejende  institution. #00:50:17-5#  
 
KO: Man kan sige, der nogle flere parter inde over. Men jeg har gjort det mig til vane, at hvis jeg ikke ligesom har 
fornemmelsen af at "Her har jeg at gøre med en leder som, på den gode måde, har styr på sin bestyrelse, altså er i sync 555 
med sin bestyrelse, jamen så indkalder jeg bestyrelsen også. Så jeg holder masser møder med bestyrelsesformænd og 
bestyrelsesrepræsentanter og ledere, når der er noget vi skal have løst. SÅ ja, du kan sige, der er nogle flere parter inde 
over. Til gengæld kan man sige, der er jo også nogle til at løfte nogle af det der mere administrative opgaver. 
#00:50:54-2#  
 560 
NLP: Ja, men du nævnte i den forbindelse, eller i hvert fald i forhold til MUS-samtalen at nogle gange var det en 
ulempe at den faglige komptence til at afholde f.eks. MUS samtalen, den pædagogiske kompetence, ikke er  
til stede. #00:51:07-9#  
 
KO: Men det er jo ikke et problem for mig. Det er et problem for lederen #00:51:11-7#  565 
 



JS: Ja, det er så en af de ting som, du kender den sikkert Rambøl rapporten. De laver sådan en undersøgelse af 
rammevilkårene for selvjende og privatinstitutioner og der pegede de netop meget på at der var en del der synes at det 
var meget mere besværligt at samarbejde med selvejende end kommunale institutioner. Og det var netop. Ja, det er 
netop det. Som du siger, det kommer nok lidt fra begge sider. Der skal man ogåså, som leder for den kommunale side 570 
være god til at håndtere flere forskellige parter. #00:51:47-2#  
 
KO: Ja, det er jo kontrakt partnere som alle mulige andre kontrakter man kunne have haft. Ja, altså der er, det er 
selvfølgelig vanskeligt hvis man skal bøvle med bestyrelsen, hvis man skal sige det på jysk, i forhold til at forstå, hvad 
er det for nogle rammer I eksisterer under når i er en selvjende institution. Altså, det er lægmænd, der kunne jeg ogle 575 
gange godt ønske mig, at paraplyerne klædte deres bestyrelser lidt bedre på til at forstå, at det er jo ikke en privat 
virksomhed de har åbnet. Det er en med drifsoverenskomst, med kommunen. Det vil sige, man følger de 
kommunalpolitiske beslutningre, og beslutninger truffet i hovedsmarbejdsudvalget, hvor de jo også er repræsenterede. 
De skal jo leve op til vores virksomhedsaftale på arbejdsmiljøomårdet. Og det kan nogle gange være lidt tungt at det 
bliver mig, der bliver formidlings parten, hvor jeg tænker "Det er jo faktsik paraplyernes at klæde deres bestyrelser på, 580 
til at løfte den her opgave. Og samtidig ved jeg jo godt, at det er ud og ind med de her  
forældre valgte. Så det er vanskeligt. Det er det. Men hvis de ligesom griber bolden, som jeg synes det er det 
menighederne prøver på her, og sige "Jamen, lad os da dyrke vores selveje særpræg" SÅ tænker jeg faktisk  at det er en 
spændende samarbejdspart fordi de så måske kan tilbyde noget andet. #00:53:14-1#  
 585 
JS: Kan kommunen så lærer noget af dem? #00:53:17-9#  
 
KO: Det kunne faktisk godt være vi kunne det. På civilsamfundsområdet. Altså på det kommunale område, pendanten 
til det ville jo være samarbejde med frivillige. Det er jeg faktisk ikke i tvivl, det kunne vi godt lære noget af nogle 
selvejende paraplyer, som er gode til det.  #00:53:38-1#  590 
 
JS: Tror du det er noget der vil komme. Indenfor. Man snakker jo meget om . #00:53:42-2#  
 
NLP: DEt frivillige. #00:53:42-2#  
 595 
JS: At de frivillige skal ind i den offentlige sektor og ligesom give en hånd med, eller hvad man kalder det. TRor du 
ikke det er noget  der vil komme indenfor daginstitutionsområdet. #00:53:51-2#  
 
KO: Ja, det tror jeg helt bestemt det er. Vi skal bare lige finde en god og ordentlig og sikker måde at gøre det på, ikke. 
Man kan jo ikke lukke hvad som helst ind til nogle børn som vi nu engang har taget ansvaret for. Men gode 600 
systematiske samarbejder, det tror jeg helt sikkert der vil blive mere af. Nu ser vi jo også, indimellem på skolerne, at så 
finder de et eller andet system omkring lektiehjælp, som fungere via frivillige samarbejdspartnere. DEn type 
samarbejde kunne man jo sagtens have på instituionsområder. #00:54:23-2#  
 
JS: Har du ikke lige en super ide, til hvordan det skulle kæde sammen med sådan noget.  #00:54:30-7#  605 
 
KO: Altså, jeg vil rigtig gerne lære noget af de selvejende. Altså jeg glæder mig meget til at høre. Nu har jeg ikke hørt 
så meget om præcis det spor i samarbejdsprojektet her med menighederne. Men altså, hvis de kunne formå, for deres 
institutioner at skabe sådan en lidt større systematik. Altså det er lige nu sådan lidt op til den enkelte institution om de 
nu synes det er sjovt eller ikke sjovt. Hvis man kunne prøve at skabe en systematik omkring det, og dyrke det lidt mere, 610 
så tænkte jeg faktisk godt at vi kunne lære noget af det. Altså der er altid samarbejde med sportsklub. Der er det der er 
det der er let og lige til gængeligt. Vi har jo også samarbejde med de boligsociale helhedsplaner. Hvad kan man sige, 
det er jo også. De er jo ikke helt private, men nogle  af dem der sidder der, er trods alt private. #00:55:13-3#  
 
JS: Det er noget der går igen. Både kommunalt og for de selvejende. På den slags.YEs. #00:55:21-1#  615 
 
NLP: Jeg tror vi er ved at være der.  Også for at holde det #00:55:24-4#  
 
JS: Ja. Tusind tak.  #00:55:25-8#  
 620 
KO: Ja, selv tak.  #00:55:27-1#  
 
JS: Det har været utroligt spændende og virkelig givet os nogle gode vinkler på nogle ting. #00:55:35-3#  
 



KO: Godt. Jeg håber ikke bare det har været en gentagelse af hvad alle de der andre har sagt [små grin]. #00:55:36-8#  625 
 
JS: Overhovedet ikke, og der hvor det så har været, der har det været utroligt at få sat ind i en anden relation, end ren 
gentagelse. Så der er kommet nogle ting som. #00:55:46-7#  
 
Interviewet er slut #00:55:46-7#   630 
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Modeller for den nye institutionsstruktur på det selvejende 
område 

 
Notatet giver en kort beskrivelse af de 3 modeller, som selvejende 
institutioner kan vælge at organisere sig under i den nye 
institutionsstruktur. Derudover vedlægges forvaltningens skabeloner 
til netværksaftale og partnerskabskontrakt til orientering. 
Skabelonerne er sendt til de selvejende institutioner til inspiration, 
men forvaltningen kan ikke kræve at aftalerne indgås efter 
skabelonerne, idet forvaltningen ikke er part i aftalerne.  

 
Model A svarer til den kommunale klyngemodel. Det er en 
forudsætning at institutionerne fusionerer, således at der er tale om 1 
juridisk enhed med fælles økonomi. Der ansættes en fælles leder til 
institutionen, mens hver enkelt enhed ledes af en pædagogisk leder. 
Souschefstillingen afskaffes i denne model. Institutionsbestyrelsen 
skal ligge på klyngeniveau – der etableres forældreråd pr. enhed. Der 
fastholdes anvisning til den enkelte enhed i klyngen.  
 
Det er muligt at ansøge om at etablere selvejende klynger i en 2-årig 
forsøgsperiode. Forsøget skal godkendes af Børne- og 
Ungdomsforvaltningen. Klyngen vil i givet fald blive etableret fuldt 
ud, men der vil blive udarbejdet en allonge til den nye 
driftsoverenskomst, som regulerer bestyrelsens mulighed for at opløse 
klyngen efter forsøgsperioden.  

NOTAT NOTAT 
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Model B er en klassisk netværksmodel, hvor selvstændige 
institutioner regulerer deres samarbejde ved en aftale. Børne- og 
Ungdomsforvaltningen er ikke part i aftalen, men forvaltningen skal 
godkende, at aftalen lever op til de politiske beslutninger om den nye 
institutionsstruktur, herunder især beslutningen om besparelser på 
ledelse og administration. Der lægges således fra forvaltningens side 
afgørende vægt på, at det beskrives, hvordan institutionerne agter at 
leve op til den politiske beslutning. 
 
Under forudsætning af, at der kan peges på tilstrækkelige besparelser 
på ledelse og administration er det i model B muligt at bevare 
souschefer. Stillingskategorien bibeholdes, fordi der ikke ansættes en 
leder til at varetage de fællesopgaver, som reguleres i netværksaftalen.   
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Model C er en anden form for netværk. I modsætning til klyngen 
bevares de enkelte institutioner som selvstændige juridiske og 
økonomiske enheder. Disse indgår en partnerskabskontrakt og flytter 
en del af deres økonomi til løsning af de fælles opgaver, som aftales i 
partnerskabskontrakten. 
 
I modsætning til netværk funderet på netværksaftaler ansættes en 
pædagogisk uddannet leder til at varetage fællesopgaverne. For at 
sikre en reduktion i ledelseslaget er det derfor som udgangspunkt 
nødvendigt, at stillingskategorien souschef bortfalder i denne model. 
Det er omfanget af fællesøkonomien, som udgør forskellen til klyngen 
på den ene side og den anden netværksmodel på den anden side. Det 
er derfor af afgørende betydning, at fælles opgaver og økonomi 
defineres meget klart i partnerskabsmodellen.   
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Skabelon	  til	  NETVÆRKSAFTALE	  
	  

Mellem	  parterne,	  nedenstående	  syv	  selvejende	  daginstitutioner	  i	  

Københavns	  Kommune	  (herefter	  ”institutionerne”):	  

1. Den	  selvejende	  institution	  XXX	  
CVR.nr.	  	  
Adresse	  

Postnr.	  
	  

2. Den	  selvejende	  institution	  XXX	   	  

CVR.nr.	  	  
Adresse	  
Postnr.	  

	  
3. Den	  selvejende	  institution	  XXX	  

CVR.nr.	  	  

Adresse	  
Postnr.	  

	  

4. Den	  selvejende	  institution	  XXX	  
CVR.nr.	  	  
Adresse	  

Postnr.	  
	  

5. Den	  selvejende	  institution	  XXX	  

CVR.nr.	  	  
Adresse	  
Postnr.	  

	  
6. Den	  selvejende	  institution	  XXX	  

CVR.nr.	  	  

Adresse	  
Postnr	  
	  

7. Den	  selvejende	  institution	  XXX	  
	  CVR.nr.	  	  
Adresse	  

Postnr.	  
	  

indgås	  med	  virkning	  fra	  den	  XXX	  en	  netværksaftale	  om	  netværk	  XXX.	  
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Baggrund	  
Københavns	  Kommunes	  beslutning	  om	  at	  indføre	  en	  ny	  ledelsesstruktur	  på	  
daginstitutionsområdet	  har	  -‐	  sammen	  med	  institutionernes	  egne	  ønsker	  om	  

udvikling	  -‐	  foranlediget	  institutionerne	  til	  at	  indgå	  i	  et	  forpligtende	  netværk	  
omkring	  samarbejde	  på	  nærmere	  bestemte	  områder.	  

	  
§	  1	  Navn,	  hjemsted	  og	  ikrafttræden	  
Stk.	  1	  

Netværkets	  navn	  og	  hjemsted	  er	  	  
	  

Netværk	  XXX	  	  

CVR.nr:	  	  	  	  
Adresse	  
Postnr	  

Tlf.nr.	  
E-‐mail	  
	  

	  
Stk.	  2	  
Netværket	  XXX	  	  træder	  i	  kraft	  pr.	  XXX.	  

	  
Stk.	  3	  
Der	  er	  indgået	  følgende	  aftale	  om	  grundlaget	  for	  samarbejde	  i	  netværket:	  

….	  

§	  2	  Formål	  
Det	  er	  netværksaftalens	  formål	  at	  fastlægge	  rammerne	  for	  det	  samvirke,	  

der	  sker	  imellem	  de	  selvejende	  institutioner,	  der	  er	  deltagere	  i	  netværket.	  	  

Samvirket	  er	  en	  selvstændig	  juridisk	  enhed,	  der	  har	  status	  af	  forening.	  Som	  
deltagere	  kan	  optages	  selvejende	  institutioner,	  der	  drives	  i	  Københavns	  
Kommune	  på	  grundlag	  af	  dagtilbudsloven.	  	  

Denne	  aftale	  udgør	  det	  juridiske	  grundlag	  for	  Netværket,	  idet	  der	  ikke	  

udarbejdes	  særskilte	  vedtægter.	  

Stk.	  1	  
Netværkets	  XXX	  	  formål	  er:	  	  
	  

• at	  skabe	  et	  samvirke	  der	  styrker	  de	  deltagende	  institutioners	  
pædagogiske,	  økonomiske	  og	  ledelsesmæssige	  bæredygtighed.	  	  	  
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• et	  samvirke,	  hvor	  der	  ved	  opgaver	  løses	  i	  Netværket	  opnås	  

kvalitative	  og	  økonomiske	  gevinster,	  der	  gør	  det	  muligt	  at	  bevare	  
de	  enkelte	  institutioners	  værdigrundlag	  og	  særkender	  uanset	  

Københavns	  Kommunes	  beslutninger	  om	  at	  skære	  i	  budgetterne	  i	  
de	  kommende	  år.	  

Arbejdet	  i	  Netværket	  er	  et	  forpligtende	  arbejdsfællesskab,	  der	  udføres	  
på	  grundlag	  af	  et	  princip	  om	  at	  alle	  deltagende	  Institutioner	  er	  

ligeværdige.	  
	  

Stk.	  2	  	  

Netværkets	  XXX	  	  formål	  er	  endvidere:	  
	  

• at	  oprette	  et	  ledelsesnetværk,	  der	  består	  af	  institutionslederne	  for	  

de	  enkelte	  institutioner	  
• at	  oprette	  bestyrelsesnetværk,	  der	  består	  af	  repræsentanter	  fra	  de	  

enkelte	  institutioners	  bestyrelser	  

• at	  reducere	  ledelsen	  og	  effektivisere	  administrationen	  i	  netværket	  
og	  hos	  institutionerne.	  

• at	  fordele	  arbejdsopgaver	  for	  institutionsledere	  hos	  de	  enkelte	  

institutioner	  i	  forhold	  til	  kompetencer	  og	  interesse,	  
• at	  være	  med	  til	  at	  videreudvikle	  den	  selvejende	  driftsform	  	  inden	  

for	  daginstitutionsområdet.	  

• At	  netværket	  skal	  kunne	  indgå	  som	  en	  kompetent	  aktør	  i	  forhold	  til	  
Københavns	  Kommune	  og	  andre	  interessenter.	  

• …..	  

	  
Stk.	  3	  
Driften	  af	  netværk	  XXX	  sker	  med	  respekt	  for	  de	  driftsoverenskomster	  og	  

aftaler,	  de	  enkelte	  institutioner	  har	  indgået	  med	  Københavns	  Kommune	  om	  
driften	  af	  de	  enkelte	  daginstitutioner.	  

§	  3	  Netværkets	  ledelsesstruktur	  og	  administration	  
Stk.	  1	  For	  at	  opnå	  den	  af	  Borgerrepræsentationen	  vedtagne	  reduktion	  af	  
ledelse	  og	  effektivisering	  af	  administrationen	  i	  daginstitutionerne	  

organiseres	  netværket	  XXX	  på	  følgende	  måde:	  

…..	  

Stk.	  2	  Der	  etableres	  et	  leder-‐	  og	  et	  bestyrelsesnetværk.	  	  

Leder-‐	  og	  bestyrelsesnetværket	  udarbejder	  en	  forretningsorden	  for	  
møderne	  i	  Netværket.	  	  

Medlemmer	  i	  bestyrelses-‐	  og	  ledernetværket	  vælges	  på	  følgende	  måde:	  
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……	  

§4	  Grundlag	  og	  forudsætninger	  

Netværkets	  institutioner	  er	  hver	  for	  sig	  selvstændige	  juridiske	  enheder	  med	  
egen	  bestyrelse,	  leder	  og	  medarbejdere;	  alt	  i	  henhold	  til	  lovgivningens	  

regler.	  

Den	  enkelte	  institution	  har	  egen	  driftsoverenskomst	  og	  egen	  budgetramme	  
aftalt	  med	  Københavns	  Kommune.	  	  

Som	  medlem	  af	  Netværket	  skal	  den	  enkelte	  Institution	  være	  forpligtet	  til	  at	  
arbejde	  loyalt	  for	  opfyldelse	  af	  de	  målsætninger,	  der	  er	  indeholdt	  i	  

Netværksaftalen.	  

Netværkets	  enkelte	  Institutioner	  forpligter	  sig	  overfor	  Netværket	  til	  at	  
arbejde	  med	  fuld	  gennemsigtighed	  i	  egne	  forhold	  omkring	  de	  opgaver	  og	  
målsætninger	  som	  Netværket	  påtager	  sig.	  

	  

§5	  Netværkets	  opgaver	  og	  mål	  

Ledernetværket	  udarbejder	  mål	  og	  opgavebeskrivelse	  for	  Netværket,	  som	  
godkendes	  af	  bestyrelsesnetværket.	  

…..	  

§	  6	  Økonomi	  
Stk.	  1	  

Bestyrelsesnetværket	  vedtager	  årligt	  et	  budget	  til	  dækning	  af	  de	  med	  
driften	  af	  Netværket	  forbundne	  omkostninger.	  
Institutionerne	  afholder	  i	  fællesskab	  udgifterne	  til	  driften	  af	  netværk	  XXX	  ,	  

således	  at	  udgifterne	  fordeles	  på	  de	  enkelte	  institutioner	  i	  forhold	  til	  
børnetal	  (-‐enheder)	  og	  et	  eventuelt	  grundbeløb	  og	  lignende,	  såfremt	  
Københavns	  	  Kommune	  har	  besluttet	  et	  sådant.	  Udgifterne	  fordeles	  mellem	  

institutionerne	  for	  det	  år,	  hvor	  forpligtelsen	  helt	  eller	  delvis	  er	  opstået.	  
	  
Pr.	  XXX	  	  er	  det	  samlede	  børnetal	  (-‐enheder)	  for	  institutioner	  i	  netværket	  

XXX	  	  således:	  
	  
	  

Udgifterne	  til	  driften	  af	  netværk	  XXX	  afpasses	  niveauet	  for	  de	  samlede	  
kommunale	  tilskud	  efter	  §	  6,	  stk.	  1,	  således	  at	  der	  ikke	  opstår	  et	  klart	  

misforhold	  mellem	  udgifter	  og	  kommunale	  tilskud.	  Netværk	  XXX	  kan	  alene	  
afholde	  udgifter,	  der	  ligger	  inden	  for	  formålet	  af	  denne	  netværksaftale.	  
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Afholdelse	  af	  ekstraordinære	  udgifter	  kræver	  Københavns	  Kommunes	  

forudgående	  godkendelse.	  
	  

Stk.2	  
Institutionerne	  er	  med	  administrators	  bistand	  forpligtet	  til	  at	  holde	  de	  
enkelte	  institutioners	  økonomier	  adskilt	  (blandt	  andet	  på	  særskilte	  konti),	  

således	  at	  kommunale	  driftsmidler	  for	  de	  enkelte	  institutioner	  ikke	  
sammenblandes	  ud	  over,	  hvad	  der	  følger	  af	  denne	  netværksaftalen.	  
Økonomi	  vedrørende	  netværk	  XXX	  føres	  ligeledes	  på	  en	  særskilt	  konto.	  

	  
Stk.	  3	  
Netværk	  XXX	  kan	  ikke	  træffe	  beslutning	  om	  optagelse	  eller	  overtagelse	  af	  

lån	  -‐	  ej	  heller	  ved	  mellemregning	  med	  de	  involverede	  institutioner	  eller	  
andre	  institutioner	  -‐	  eller	  forpligte	  sig	  ved	  kaution	  eller	  anden	  økonomisk	  
garanti.	  

	  
Netværk	  XXX	  har	  ikke	  overførselsadgang,	  for	  så	  vidt	  angår	  underskud	  på	  
driften	  i	  ét	  regnskabsår.	  Overskud	  kan	  i	  begrænset	  omfang	  overføres,	  

såfremt	  Københavns	  Kommune	  konkret	  godkender	  det	  i	  det	  enkelte	  
regnskabsår	  eller	  udsteder	  generelle	  retningslinjer	  herom.	  

§	  7	  Budget,	  regnskab	  og	  revision	  
Stk.	  1	  
Regnskabsåret	  er	  kalenderåret.	  

	  
Stk.	  2	  
Der	  føres	  et	  nøjagtigt	  og	  fuldstændigt	  bogholderi	  for	  netværket	  efter	  de	  

regler	  og	  principper,	  der	  gælder	  for	  selvejende	  daginstitutioner	  i	  
Københavns	  Kommune.	  
	  

Stk.	  3	  
Regnskabet	  aflægges	  efter	  de	  regler	  og	  principper,	  der	  gælder	  for	  
selvejende	  daginstitutioner	  i	  Københavns	  Kommune,	  og	  revideres	  af	  en	  af	  

Københavns	  Kommune	  godkendt	  statsautoriseret	  revisor.	  
	  
Stk.	  4	  

Det	  reviderede	  regnskab	  godkendes	  af	  bestyrelsesnetværket	  og	  indsendes	  
til	  Københavns	  Kommune,	  når	  regnskaber	  for	  de	  enkelte	  institutioner	  skal	  
indsendes.	  

§	  8	  Hæftelse	  
Stk.	  1	  
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Over	  for	  tredjemand	  hæfter	  institutionerne	  direkte,	  solidarisk	  og	  som	  

juridiske	  personer	  for	  netværket	  XXX	  forpligtelser.	  	  
	  

Indbyrdes	  hæfter	  institutionerne	  proratarisk	  i	  samme	  forhold,	  hvori	  
udgifterne	  fordeles	  for	  det	  år,	  hvor	  forpligtelsen	  helt	  eller	  delvis	  er	  opstået,	  
jf.	  §6.	  

	  
Såfremt	  en	  institution	  har	  måttet	  udrede	  et	  beløb,	  som	  tredjemand	  
utvivlsomt	  har	  haft	  krav	  på,	  er	  enhver	  anden	  af	  institutionerne	  i	  netværket	  

med	  administrators	  bistand	  forpligtet	  til	  straks	  at	  refundere	  den	  betalende	  
institutions	  sin	  andel,	  jf.	  principperne	  om	  adskilte	  økonomier	  og	  den	  
proratariske	  hæftelse	  mellem	  institutionerne.	  

	  
Stk.	  2	  
En	  institutions	  forpligtelser,	  gæld	  eller	  underskud	  på	  vedkommende	  

institutions	  drift	  er	  netværk	  XXX	  og	  de	  øvrige	  institutioner	  i	  netværket	  
uvedkommende.	  
	  

§	  9	  Tegningsret	  

Til	  at	  forpligte	  Netværket	  kræves	  underskrift	  af	  samtlige	  medlemmer	  af	  
bestyrelsesnetværket.	  	  

§	  10	  Opsigelse	  og	  udtræden	  
Stk.1	  
En	  institution	  kan	  udtræde	  af	  netværk	  XXX	  med	  et	  varsel	  på	  ni	  måneder	  til	  

den	  31.	  december	  ved	  skriftlig	  meddelelse	  herom	  til	  de	  øvrige	  institutioner	  
og	  Københavns	  Kommune.	  
	  

Stk.2	  
Bestyrelsesnetværket	  kan	  beslutte	  at	  ekskludere	  en	  institution,	  der	  groft	  
eller	  gentagende	  gange	  misligholder	  sine	  forpligtelser	  over	  for	  de	  øvrige	  

institutioner	  på	  trods	  af	  bestyrelsesnetværkets	  skriftlige	  henstilling	  om	  at	  
rette	  op	  på	  forholdene.	  Beslutning	  om	  eksklusion	  træffes	  med	  forbehold	  af	  
Københavns	  Kommunes	  forudgående	  godkendelse.	  Den	  ekskluderede	  

institution	  afholder	  sin	  andel	  af	  udgifterne	  til	  driften	  af	  netværk	  XXX	  i	  seks	  
måneder,	  efter	  at	  bestyrelsesnetværket	  har	  meddelt	  institutionen	  sin	  
beslutning	  om	  eksklusion.	  

	  
Stk.3	  
Bestyrelsesnetværket	  kan	  beslutte	  at	  optage	  nye	  institutioner	  i	  netværk	  

XXX.	  Nye	  institutioner	  skal	  være	  selvejende	  daginstitutioner	  med	  
driftsoverenskomst	  med	  Københavns	  Kommune.	  Beslutning	  om	  optagelse	  
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træffes	  med	  forbehold	  af	  Københavns	  Kommunes	  forudgående	  

godkendelse.	  
	  

§	  11	  Tvisteløsning	  
Uoverensstemmelser	  mellem	  parterne	  om	  fortolkning	  af	  aftalen	  skal	  søges	  

løst	  ved	  forhandling.	  Kan	  der	  ikke	  umiddelbart	  skabes	  en	  
forhandlingsløsning	  er	  parterne	  enige	  om	  at	  anmode	  en	  
paraplyorganisation	  om	  at	  stille	  en	  mediator	  til	  rådighed.	  

	  

§	  12	  Ændring	  af	  netværksaftalen	  
Stk.1	  
Bestyrelsesnetværket	  kan	  beslutte	  at	  ændre	  denne	  netværksaftale.	  
Ændringerne	  skal	  godkendes	  af	  Københavns	  Kommune	  for	  at	  opnå	  

gyldighed.	  
	  

oo0oo	  

	  
For	  den	  selvejende	  institution	  XXX:	  
Dato:	  	  	  	  	  	  	  	  /	  

	  
________________________________	  

	  
	  
________________________________	  

	  
	  
________________________________	  

	  
	  
________________________________	  

	  
	  
________________________________	  
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For	  den	  selvejende	  institution	  XXX:	  

Dato:	  	  	  	  	  	  	  	  /	  
	  

________________________________	  
	  
	  

________________________________	  
	  
	  

________________________________	  
	  
	  

________________________________	  
	  
	  

For	  den	  selvejende	  institution	  XXX	  
Dato:	  	  	  	  	  	  	  	  /	  

	  

________________________________	  
	  
	  

________________________________	  
	  
	  

________________________________	  
	  
	  

________________________________	  
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For	  	  den	  selvejende	  institution	  XXX	  	  

Dato:	  	  	  	  	  	  	  	  /	  
	  

________________________________	  
	  
	  

________________________________	  
	  
	  

________________________________	  
	  
	  

________________________________	  
	  
	  

________________________________	  
	  
	  

For	  den	  selvejende	  institution	  XXX:	  
Dato:	  	  	  	  	  	  	  	  /	  

	  

________________________________	  
	  
	  

________________________________	  
	  
	  

________________________________	  
	  
	  

For	  den	  selvejende	  institution	  XXX:	  
Dato:	  	  	  	  	  	  	  	  /	  

	  

________________________________	  
	  
	  

________________________________	  
	  
	  

________________________________	  
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For	  den	  selvejende	  institution	  XXX	  :	  

Dato:	  	  	  	  	  	  	  	  /	  
	  

________________________________	  
	  
	  

________________________________	  
	  
	  

________________________________	  
	  
	  

________________________________	  
	  
	  

________________________________	  
	  
	  

	  
	  
	  

	   	   	   Godkendt	  af	  Københavns	  
Kommune	  
	   	   	   i	  henhold	  til	  

Borgerrepræsentationens	  beslutning	  af	  	  	  	  	  	  	  	  /	  	  	  	  	  	  	  
	  
	  

	   	  
	   ________________________________	  
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Skabelon til P A R T N E R S K A B S K O N T 
R A K T 

 
	  (fællesleder/	  udviklingsleder	  m.m.)	  

Mellem parterne, nedenstående syv selvejende daginstitutioner i 
Københavns Kommune (herefter ”partnerne”): 

8. Netværk	  XXX	  den	  selvejende	  institution	  XXX	  
CVR.nr.	  	  

Adresse	  
Postnr.	  
	  

9. Netværk	  XXX	  den	  selvejende	  institution	  XXX	   	  
CVR.nr.	  	  
Adresse	  

Postnr.	  
	  

10. Netværk	  XXX	  den	  selvejende	  institution	  XXX	  

CVR.nr.	  	  
Adresse	  
Postnr.	  

 
11. Netværk	  XXX	  den	  selvejende	  institution	  XXX	  

CVR.nr.	  	  

Adresse	  
Postnr.	  

	  
12. Netværk	  XXX	  den	  selvejende	  institution	  XXX	  

CVR.nr.	  	  

Adresse	  
Postnr.	  
	  

13. Netværk	  XXX	  den	  selvejende	  institution	  XXX	  
CVR.nr.	  	  
Adresse	  

Postnr	  
	  

14. Netværk	  XXX	  den	  selvejende	  institution	  XXX	  

	  CVR.nr.	  	  
Adresse	  
Postnr.	  

	  
indgås	  med	  virkning	  fra	  den	  XXX	  en	  partnerskabskontrakt	  om	  netværk	  XXX	  
med	  fælles	  leder/	  udviklingsleder	  m.m.	  
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Baggrund 
Københavns	  Kommunes	  beslutning	  om	  at	  indføre	  en	  ny	  ledelsesstruktur	  på	  
daginstitutionsområdet	  har	  -‐	  sammen	  med	  partnernes	  egne	  ønsker	  om	  
udvikling	  -‐	  foranlediget	  partnerne	  til	  at	  indgå	  i	  et	  forpligtende	  partnerskab	  

omkring	  samarbejde	  på	  nærmere	  bestemte	  områder.	  
	  
§	  1	  Navn,	  hjemsted	  og	  ikrafttræden	  

Stk.	  1	  
Partnerskabets	  navn	  og	  hjemsted	  er	  	  
	  

Netværk	  XXX	  	  
CVR.nr:	  	  	  	  
Adresse	  

Postnr	  
Tlf.nr.	  
E-‐mail	  

	  
	  
Stk.	  2	  

Netværket	  XXX	  træder	  i	  kraft	  pr.	  XXX,	  se	  dog	  §	  3,	  stk.	  1,	  om	  
fællesbestyrelsens	  sammensætning	  mv.	  

§ 2 Formål 
Stk.	  1	  
Netværkets	  XXX	  formål	  er:	  	  
	  

• at	  højne	  og	  videreudvikle	  kvaliteten	  og	  at	  udvikle	  ledelse	  og	  
pædagogisk	  praksis	  i	  netværket	  XXX	  og	  hos	  partnerne	  og	  

• at	  ansætte	  en	  fælles	  leder	  /	  udviklingsleder	  og	  at	  være	  arbejdsgiver	  

over	  for	  disse	  blandt	  andet	  med	  det	  formål,	  at	  netværket	  XXX	  og	  de	  
enkelte	  partnere	  er	  repræsenteret	  ved	  én	  person	  i	  det	  daglige	  
samarbejde	  med	  Københavns	  Kommune.	  

	  
Stk.	  2	  	  
Netværkets	  XXX	  formål	  er	  endvidere:	  

	  
• at	  oprette	  et	  ledelsesnetværk,	  der	  består	  af	  fælles	  lederen	  /	  

udviklingslederen	  og	  af	  institutionslederne	  for	  de	  enkelte	  partnere,	  

• at	  reducere	  ledelsen	  og	  effektivisere	  administrationen	  i	  netværket	  
og	  hos	  partnerne.	  

• oprette	  videns	  -‐	  og	  erfaringsbanker	  for	  henholdsvis	  ledelse	  og	  

personale,	  
• at	  fordele	  arbejdsopgaver	  for	  institutionsledere	  hos	  de	  enkelte	  

partnere	  i	  forhold	  til	  kompetencer	  og	  interesse,	  
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• at	  udvikle	  uddannelse	  for	  medarbejdere	  hos	  partnerne,	  

• at	  videreudvikle	  en	  fælles	  personalepolitik	  for	  partnerne	  og	  
• at	  være	  med	  til	  at	  videreudvikle	  den	  selvejende	  driftsform	  	  inden	  

for	  daginstitutionsområdet.	  
• ……	  

	  

Stk.	  3	  
Driften	  af	  netværk	  XXX	  sker	  med	  respekt	  for	  de	  driftsoverenskomster	  og	  
aftaler,	  de	  enkelte	  partnere	  har	  indgået	  med	  Københavns	  Kommune	  om	  

driften	  af	  de	  enkelte	  daginstitutioner.	  

§ 3 Netværkets ledelsesstruktur og 
administration 
Stk. 1 For at opnå den af Borgerrepræsentationen vedtagne reduktion 
af ledelse og effektivisering af administrationen i daginstitutionerne 
organiseres netværket XXX på følgende måde: 

• Souscheffunktionen bortfalder 

• ….. 

§ 4 Fællesbestyrelsens sammensætning mv. 
Stk.	  1	  

Netværk	  XXX	  ledes	  af	  en	  fællesbestyrelse,	  som	  er	  aftalt	  forud	  for	  indgåelsen	  
af	  denne	  kontrakt.	  
	  

Stk.	  2	  
Fællesbestyrelsen	  består	  af	  10	  medlemmer,	  der	  udpeges	  således:	  	  

• institutionsbestyrelsen	  for	  hver	  partner	  udpeger	  hver	  ét	  medlem,	  

der	  skal	  være	  forældrerepræsentant	  i	  den	  pågældende	  partners	  
bestyrelse	  (	  alt	  7	  medlemmer)	  

• det	  lokale	  XXX	  udpeger	  ét	  medlem	  

• den	  lokale	  forening	  af	  paraplyorganisationen	  udpeger	  ét	  medlem	  
• bestyrelsen	  for	  den	  selvejende	  institution	  XXX	  udpeger	  ét	  medlem	  

	  

Hvert	  medlem	  af	  fællesbestyrelsen	  har	  én	  stemme.	  Hvis	  det	  lokale	  XXX	  kun	  
udpeger	  ét	  medlem,	  har	  dette	  medlem	  dog	  to	  stemmer.	  Der	  er	  således	  i	  alt	  
11	  stemmer	  i	  fællesbestyrelsen.	  

	  
Stk.	  3	  
Fællesbestyrelsen	  vælger	  selv	  sin	  formand	  og	  næstformand	  samt	  fastsætter	  

selv	  en	  forretningsorden.	  
	  
Stk.	  4	  
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I	  fællesbestyrelsens	  tre	  ordinære	  årlige	  møder	  deltager	  2	  repræsentanter	  

uden	  stemmeret	  for	  medarbejderne	  fra	  de	  syv	  institutioner.	  
Medarbejderrepræsentanterne	  må	  ikke	  være	  ledelsesrepræsentanter.	  De	  

vælges	  af	  og	  blandt	  de	  fastansatte	  medarbejdere	  fra	  de	  7	  institutioner	  for	  
en	  2-‐årig	  periode.	  Genvalg	  kan	  finde	  sted.	  En	  medarbejderrepræsentants	  
hverv	  ophører,	  når	  ansættelsesforholdet	  er	  opsagt.	  

	  
Stk.	  5	  
I	  fællesbestyrelsens	  tre	  ordinære	  årlige	  møder	  deltager	  2	  repræsentanter	  

uden	  stemmeret	  for	  institutionslederne	  for	  hver	  af	  de	  syv	  Interessenter.	  
Ledernetværket	  vælger	  selv,	  hvem	  der	  skal	  repræsentere	  dem.	  Fælles	  
lederen	  /	  Udviklingslederen	  er	  ikke	  en	  del	  af	  ledernetværket.	  En	  

lederrepræsentants	  hverv	  ophører,	  når	  ansættelsesforholdet	  er	  opsagt.	  
	  
Stk.	  6	  	  

Af	  demokratiske	  årsager	  tilstræbes	  det	  -‐	  så	  vidt	  muligt	  -‐	  at	  de	  2	  ledere	  og	  de	  
2	  medarbejderrepræsentanter	  vælges	  fra	  hver	  sin	  institution.	  
	  

Stk.	  7	  
I	  alle	  fællesbestyrelsens	  møder	  deltager	  fælles	  lederen	  /	  udviklingslederen	  
for	  netværk	  XXX	  som	  sekretær.	  Sekretæropgaven	  er	  blandt	  andet	  at	  

indkalde	  til	  bestyrelsesmøder	  og	  udarbejde	  dagsorden	  sammen	  med	  
formanden,	  forberede	  sager	  og	  spørgsmål	  samt	  at	  belyse	  forhold	  for	  
bestyrelsen,	  så	  den	  kan	  træffe	  kvalificerede	  beslutninger.	  	  

§ 5 Fællesbestyrelsens møder og 
virksomhed 
Stk.	  1	  
Bestyrelsen	  står	  for	  den	  overordnede	  pædagogiske	  udviklingsplan	  og	  
økonomi	  for	  netværk	  XXX.	  	  

	  
Fællesbestyrelsen	  vedtager	  efter	  indstilling	  fra	  fælles	  lederen	  /	  
udviklingslederen	  og	  ledelsesnetværket	  en	  overordnet	  pædagogisk	  

udviklingsplan	  samt	  et	  årshjul	  for	  bestyrelsens	  arbejde	  med	  de	  overordnede	  
pædagogiske	  formål	  og	  visioner,	  der	  danner	  grundlag	  for	  aktiviteter,	  som	  
arrangeres	  for	  hele	  netværk	  XXX.	  

	  
Fællesbestyrelsen	  vedtager	  en	  plan	  for	  den	  overordnede	  
kompetenceudvikling	  for	  ledere	  og	  medarbejdergrupper	  i	  netværk	  XXX.	  

Planen	  udarbejdes	  på	  baggrund	  af	  de	  kompetenceudviklingssamtaler,	  som	  
fælles	  lederen	  /udviklingslederen	  har	  med	  institutionslederne.	  
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Fællesbestyrelsen vedtager en overordnet plan for arbejdet med 
personalepolitik og evt. forsøgs- og udviklingsarbejde i netværk 
XXX.. 
Fællesbestyrelsen vedtager et budget efter indstilling fra 
udviklingslederen og netværk XXX ledelsesnetværk. 
Fællesbestyrelsen vedtager selv sin forretningsorden, der blandt andet 
fastlægger, hvorledes udviklingslederen informerer fællesbestyrelsen. 
Stk.	  2	  
Fællesbestyrelsen	  afholder	  minimum	  tre	  årlige	  ordinære	  bestyrelsesmøder,	  

normalt	  ét	  i	  januar	  måned,	  ét	  i	  april	  måned	  og	  ét	  i	  oktober	  måned.	  	  
	  	  
På	  første	  møde	  behandles	  blandt	  andet	  regnskabet	  for	  det	  foregående	  

kalenderår.	  
	  
På	  andet	  møde	  behandles	  blandt	  andet	  forslag	  til	  kommunen	  vedrørende	  

budgettet	  for	  det	  efterfølgende	  kalenderår.	  
	  
På	  sidste	  møde	  i	  året	  der	  afholdes,	  efter	  at	  det	  kommunale	  budgetforslag	  er	  

kendt,	  behandles	  blandt	  andet	  budgetspørgsmål	  for	  det	  kommende	  
kalenderår,	  og	  mødetidspunkterne	  for	  næste	  kalenderårs	  ordinære	  
bestyrelsesmøder	  fastsættes.	  Budgetforslaget	  behandles.	  

	  
Stk.	  3	  
Herudover	  indkalder	  formanden	  for	  fællesbestyrelsen	  i	  fornødent	  omfang	  

til	  ekstraordinære	  bestyrelsesmøder,	  om	  muligt	  med	  mindst	  en	  uges	  
skriftlig	  varsel.	  
	  

Såfremt	  et	  mindretal	  af	  medlemmerne	  i	  fællesbestyrelsen	  repræsenterende	  
mindst	  3	  stemmer	  skriftligt	  anmoder	  formanden	  for	  fællesbestyrelsen	  om	  
det,	  skal	  formanden	  –	  eller	  ved	  dennes	  forfald	  næstformanden	  -‐	  inden	  for	  

tre	  hverdage	  indkalde	  til	  ekstraordinært	  møde	  i	  fællesbestyrelsen	  med	  
mindst	  en	  uges	  skriftlig	  varsel.	  
	  

Stk.	  4	  
Fællesbestyrelsen	  er	  beslutningsdygtig,	  såfremt	  der	  på	  et	  lovligt	  indkaldt	  

bestyrelsesmøde	  er	  et	  antal	  bestyrelsesmedlemmer,	  der	  repræsenterer	  
mindst	  6	  stemmer.	  
	  

Fællesbestyrelsens	  beslutninger	  træffes	  med	  simpelt	  flertal,	  idet	  
formandens	  stemme	  er	  udslagsgivende	  i	  tilfælde	  af	  stemmelighed.	  Dog	  
kræver	  beslutninger	  om	  nedenstående	  forhold	  tilslutning	  fra	  et	  antal	  

bestyrelsesmedlemmer,	  der	  repræsenterer	  mindst	  7	  stemmer:	  
	  

• ansættelse	  eller	  afskedigelse	  af	  fælles	  lederen	  /	  udviklingslederen	  	  

• antagelse	  eller	  afskedigelse	  af	  administrator	  eller	  revisor	  



 Side 19 af 27 

• eksklusion	  af	  en	  partner	  

• optagelse	  af	  nye	  partnere	  i	  netværk	  XXX	  	  
• ændring	  af	  denne	  partnerskabskontrakt	  	  	  

	  
Beslutning	  om	  nedlæggelse	  af	  partnerskabet	  kræver	  énstemmighed.	  

§ 6 Formands-/ledermøder 
Stk.	  1	  

Mellem	  de	  ordinære	  møder	  i	  fællesbestyrelsen	  mødes	  formanden	  for	  
fællesbestyrelsen	  og	  fælles	  lederen	  /udviklingslederen	  efter	  behov	  med	  
henblik	  på	  at	  varetage	  den	  overordnede	  daglige	  ledelse	  af	  netværk	  XXX,	  

herunder	  arbejdsgiverfunktionen.	  Formanden	  og	  udviklingslederen	  lader	  sig	  
rådgive	  af	  administrator	  i	  fornødent	  omfang	  og	  kan	  lade	  administrator	  
udføre	  opgaver,	  der	  er	  besluttet	  af	  fællesbestyrelsen	  eller	  formanden.	  

§ 7 Fælles leder / udviklingsleder 
Stk.	  1	  
Fælles	  leder	  /	  udviklingslederen	  er	  pædagogisk	  uddannet	  og	  ansættes	  ved	  

netværk	  XXX.	  	  
	  
Fællesbestyrelsen	  ansætter	  og	  afskediger	  fælles	  lederen	  /	  udviklingslederen	  

under	  forbehold	  af	  Københavns	  Kommunes	  forudgående	  godkendelse.	  
Netværk	  XXX	  må	  ved	  opslag	  af	  stillingen	  tage	  forbehold	  herfor.	  Ansættelse	  
og	  afskedigelse	  kan	  ikke	  meddeles	  før	  kommunens	  godkendelse	  foreligger.	  

	  
Ved	  ansættelse	  af	  en	  fælles	  leder	  /	  udviklingsleder	  kan	  fællesbestyrelsen	  
nedsætte	  et	  ansættelsesudvalg,	  der	  består	  af	  alle	  eller	  et	  antal	  

bestyrelsesmedlemmer	  fra	  fællesbestyrelsen	  samt	  lederne	  af	  de	  syv	  
partnere	  og	  to	  medarbejderrepræsentanter	  for	  personalet	  hos	  de	  syv	  
partnere.	  Ansættelsesudvalget	  har	  indstillingsret	  over	  for	  fællesbestyrelsen.	  

	  
Stk.	  2	  
Fælles	  lederen	  /	  udviklingslederen	  har	  den	  pædagogiske	  ledelse	  og	  

instruktion	  af	  netværk	  XXX	  fællesaktiviteter	  og	  udvikling	  samt	  den	  
administrative	  ledelse	  af	  de	  delegerede	  midler	  og	  er	  ansvarlig	  over	  for	  
fællesbestyrelsen	  og	  dennes	  formand.	  	  

	  
Fælles	  lederen	  /	  udviklingslederen	  har	  indstillingsret	  til	  fællesbestyrelsen	  og	  
til	  den	  enkelte	  partners	  institutionsbestyrelse	  omkring	  den	  enkelte	  

institutions	  udvikling	  af	  kvalitet	  og	  kompetence.	  	  
	  
Fælles	  lederen	  /	  udviklingslederen	  er	  netværk	  XXX	  daglige	  repræsentant	  

over	  for	  XXX	  Kommune	  under	  ansvar	  for	  fællesbestyrelsen	  og	  dennes	  
formand.	  	  
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Fællesbestyrelsen	  udfærdiger	  en	  nærmere	  stillingsbeskrivelse	  for	  fælles	  
lederen	  /	  udviklingslederen.	  

	  
I	  det	  daglige	  refererer	  fælles	  lederen	  /	  udviklingslederen	  til	  formanden	  for	  
fællesbestyrelsen	  –	  eller	  i	  dennes	  varige	  forfald	  –	  næstformanden.	  

	  
Stk.	  3	  
Fælles	  lederen	  /	  udviklingslederen	  arbejder	  for	  at	  fremme	  netværk	  XXX	  

formål	  og	  udfører	  de	  beslutninger,	  som	  fællesbestyrelsen	  træffer.	  	  
	  
Fælles	  lederen	  /	  udviklingslederen	  indstiller	  i	  samarbejde	  med	  

ledelsesnetværket	  et	  budget	  og	  en	  overordnet	  udviklingsplan	  til	  
fællesbestyrelsen.	  
	  

Fælles	  lederen	  /	  udviklingslederen	  skal	  som	  udgangspunkt	  indgå	  med	  øvrige	  
distriktsledere	  i	  de	  særlige	  møder	  og	  aktiviteter,	  som	  Københavns	  
Kommune	  arrangerer,	  og	  øvrige	  relevante	  netværk.	  

	  
Stk.	  4	  
Institutionslederne	  hos	  de	  enkelte	  partnere	  indgår	  i	  et	  ledelsesnetværk	  

med	  fælles	  lederen	  /udviklingslederen.	  Alle	  institutionsledere	  er	  forpligtet	  
til	  loyalt	  at	  efterleve	  ledelsesnetværkets	  beslutninger,	  anvisninger	  og	  
prioriteringer	  i	  sager,	  der	  er	  omfattet	  af	  netværk	  XXX	  formål.	  

	  
	  
Stk.	  5	  

Fælles	  lederen	  /	  udviklingslederen	  deltager	  i	  ansættelsessamtaler	  og	  ved	  
beslutninger	  om	  ansættelse	  og	  afskedigelse	  af	  institutionsledere	  hos	  de	  
enkelte	  partnere,	  dog	  uden	  stemmeret.	  Fælles	  lederen	  /	  udviklingslederen	  

kan	  udarbejde	  en	  skriftlig	  indstilling	  til	  institutionsbestyrelsen	  for	  den	  
enkelte	  partner.	  

§ 8 Økonomi 
Stk.	  1	  
Partnerne	  afholder	  i	  fællesskab	  udgifterne	  til	  driften	  af	  netværk	  XXX,	  
herunder	  lønudgifter	  vedrørende	  fælles	  lederen	  /	  udviklingslederen,	  

ejendomsudgifter	  og	  udgifter	  til	  kontorhold,	  således	  at	  udgifterne	  fordeles	  
på	  de	  enkelte	  partnere	  i	  forhold	  til	  børnetal	  (-‐enheder)	  og	  et	  eventuelt	  
grundbeløb	  og	  lignende,	  såfremt	  Københavns	  Kommune	  har	  besluttet	  et	  

sådant.	  Udgifterne	  fordeles	  mellem	  partnerne	  for	  det	  år,	  hvor	  forpligtelsen	  
helt	  eller	  delvis	  er	  opstået.	  
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Pr.	  XXX	  er	  det	  samlede	  børnetal	  (-‐enheder)	  for	  institutioner	  i	  netværket	  XXX	  

således:	  
	  

	  
Udgifterne	  til	  driften	  af	  netværk	  XXX	  afpasses	  niveauet	  for	  de	  samlede	  
kommunale	  tilskud	  efter	  §	  8,	  stk.	  1,	  således	  at	  der	  ikke	  opstår	  et	  klart	  

misforhold	  mellem	  udgifter	  og	  kommunale	  tilskud.	  Netværk	  XXX	  kan	  alene	  
afholde	  udgifter,	  der	  ligger	  inden	  for	  formålet	  af	  denne	  
partnerskabskontrakt.	  Afholdelse	  af	  ekstraordinære	  udgifter	  kræver	  

Københavns	  Kommunes	  forudgående	  godkendelse.	  
	  
Stk.	  2	  

Til	  imødegåelse	  af	  netværk	  XXX	  daglige	  udgifter,	  herunder	  til	  løn,	  
foranlediger	  administrator	  efter	  aftale	  med	  formanden	  for	  
fællesbestyrelsen	  kvartalsvis	  (	  1/1,	  1/4,	  1/7,	  1/10)	  overført	  et	  forskud	  fra	  de	  

enkelte	  partneres	  konti	  til	  netværk	  XXX	  	  konto.	  
	  
Stk.3	  

Partnerne	  er	  med	  administrators	  bistand	  forpligtet	  til	  at	  holde	  de	  enkelte	  
partneres	  økonomier	  adskilt	  (blandt	  andet	  på	  særskilte	  konti),	  således	  at	  
kommunale	  driftsmidler	  for	  de	  enkelte	  partnere	  ikke	  sammenblandes	  ud	  

over,	  hvad	  der	  følger	  af	  denne	  partnerskabskontrakt	  om	  fælles	  leder	  
/udviklingsleder	  m.m.	  Økonomi	  vedrørende	  netværk	  XXX	  (fælles	  leder	  /	  
udviklingsleder	  m.m.)	  føres	  ligeledes	  på	  en	  særskilt	  konto.	  

	  
Stk.	  4	  
Netværk	  XXX	  kan	  ikke	  træffe	  beslutning	  om	  optagelse	  eller	  overtagelse	  af	  

lån	  -‐	  ej	  heller	  ved	  mellemregning	  med	  partnerne	  eller	  andre	  institutioner	  -‐	  
eller	  forpligte	  sig	  ved	  kaution	  eller	  anden	  økonomisk	  garanti.	  
	  

Netværk	  XXX	  har	  ikke	  overførselsadgang,	  for	  så	  vidt	  angår	  underskud	  på	  
driften	  i	  ét	  regnskabsår.	  Overskud	  kan	  i	  begrænset	  omfang	  overføres,	  
såfremt	  Københavns	  Kommune	  konkret	  godkender	  det	  i	  det	  enkelte	  

regnskabsår	  eller	  udsteder	  generelle	  retningslinjer	  herom.	  

§ 9 Budget, regnskab og revision 
Stk.	  1	  

Regnskabsåret	  er	  kalenderåret.	  
	  
Stk.	  2	  

På	  det	  ordinære	  bestyrelsesmøde	  i	  oktober	  behandler	  fællesbestyrelsen	  
budgettet	  for	  det	  kommende	  kalenderår.	  	  
	  

Stk.	  3	  
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Der	  føres	  et	  nøjagtigt	  og	  fuldstændigt	  bogholderi	  for	  partnerskabet	  efter	  de	  

regler	  og	  principper,	  der	  gælder	  for	  selvejende	  daginstitutioner	  i	  
Københavns	  Kommune.	  

	  
Stk.	  4	  
Regnskabet	  aflægges	  efter	  de	  regler	  og	  principper,	  der	  gælder	  for	  

selvejende	  daginstitutioner	  i	  Københavns	  Kommune,	  og	  revideres	  af	  en	  af	  
fællesbestyrelsen	  valgt	  og	  af	  Københavns	  Kommune	  godkendt	  
statsautoriseret	  revisor.	  

	  
Stk.	  5	  
Det	  reviderede	  regnskab	  godkendes	  af	  fællesbestyrelsen	  og	  indsendes	  til	  

Københavns	  Kommune,	  når	  regnskaber	  for	  de	  enkelte	  partnere	  skal	  
indsendes.	  

§ 10 Tegningsregel 
Stk.	  1	  

Netværk	  XXX	  tegnes	  af	  formanden	  for	  fællesbestyrelsen	  –	  eller	  ved	  dennes	  
varige	  forfald	  næstformanden	  –	  i	  forening	  med	  et	  andet	  bestyrelsesmedlem	  
eller	  fælles	  lederen	  /	  udviklingslederen.	  

§ 11 Hæftelse 
Stk.	  1	  
Over	  for	  tredjemand	  hæfter	  partnerne	  direkte,	  solidarisk	  og	  som	  juridiske	  

personer	  for	  netværk	  XXX	  forpligtelser.	  	  
	  
Indbyrdes	  hæfter	  partnerne	  proratarisk	  i	  samme	  forhold,	  hvori	  udgifterne	  

fordeles	  for	  det	  år,	  hvor	  forpligtelsen	  helt	  eller	  delvis	  er	  opstået,	  jf.	  §	  7.	  
	  
Såfremt	  en	  partner	  har	  måttet	  udrede	  et	  beløb,	  som	  tredjemand	  utvivlsomt	  

har	  haft	  krav	  på,	  er	  enhver	  anden	  partner	  med	  administrators	  bistand	  
forpligtet	  til	  straks	  at	  refundere	  den	  betalende	  partner	  sin	  andel,	  jf.	  
principperne	  om	  adskilte	  økonomier	  og	  den	  proratariske	  hæftelse	  mellem	  

partnerne.	  
	  
Stk.	  2	  

Medlemmerne	  af	  fællesbestyrelsen	  hæfter	  ikke	  for	  netværk	  XXX	  
forpligtelser,	  men	  kan	  -‐	  efter	  dansk	  rets	  almindelige	  regler	  herom	  -‐	  ifalde	  
ansvar	  over	  for	  partnerskabet	  eller	  tredjemand,	  såfremt	  vedkommende	  

bestyrelsesmedlem	  ved	  sine	  ansvarspådragende	  handlinger	  eller	  
undladelser	  har	  påført	  partnerskabet	  eller	  tredjemand	  et	  tab.	  	  
	  

Stk.	  3	  
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En	  partners	  forpligtelser,	  gæld	  eller	  underskud	  på	  vedkommende	  partners	  

daginstitutionsdrift	  er	  netværk	  XXX	  	  og	  de	  øvrige	  partnere	  uvedkommende.	  
	  

§ 12 Mediationsklausul  
Stk.1	  

I tilfælde af konflikt mellem partnerne eller mellem Københavns 
Kommune og partnerne skal partnerne søge alle konflikter løst ved 
direkte forhandling mellem sig. Hvis dette ikke fører til en løsning på 
konflikten, kan administrator eller en paraplyorganisation sammen 
med de uenige partnere søge at løse konflikten.  
Stk.2	  	  

Såfremt partnerne herefter stadig er i konflikt, skal konflikten søges 
løst ved mediation. Partnerne skal være enige om mediation. Partnerne 
skal inden 4 uger efter sidste indbyrdes møde om konflikten aftale, 
hvem der skal være deres mediator, eller kontakte Center for 
Konfliktløsning eller Danske Mediatoradvokater om at bringe en 
mediator i forslag. 
Stk.	  3	  

Hvis anden aftale ikke indgås i forbindelse med mediation, deles 
omkostningerne ligeligt mellem partnerne. Partnerne afholder hver 
især omkostningerne til egne rådgivere i forbindelse med mediationen. 
Hvis konflikten ikke bliver løst ved mediation inden 8 uger, efter at 
mediationen er aftalt, er partnerne ikke længere bundet af en aftale om 
konfliktløsning via mediation. 
Stk.	  4	  

En aftale om mediation er ikke til hindring for indgivelse af stævning, 
voldgiftsklage mv. sideløbende med mediation, såfremt det er 
nødvendigt for at undgå rettighedsfortabelse ved forældelse eller 
lignende.  En aftale om mediation indebærer ikke afkald på at bruge 
foreløbige retsmidler som arrest og fogedforbud. 
Stk.5	  

Alle drøftelser i tilknytning til en mediation er fortrolige for alle 
medvirkende. 
 
§ 13 Opsigelse og udtræden 
Stk.1	  

En	  partner	  kan	  udtræde	  af	  netværk	  XXX	  med	  et	  varsel	  på	  ni	  måneder	  til	  den	  
31.	  december	  ved	  skriftlig	  meddelelse	  herom	  til	  de	  øvrige	  partnere	  og	  

Københavns	  Kommune.	  
	  
Stk.2	  

Fællesbestyrelsen	  kan	  beslutte	  at	  ekskludere	  en	  partner,	  der	  groft	  eller	  
gentagende	  gange	  misligholder	  sine	  forpligtelser	  over	  for	  de	  øvrige	  
partnere	  på	  trods	  af	  fællesbestyrelsens	  skriftlige	  henstilling	  om	  at	  rette	  op	  

på	  forholdene.	  Beslutning	  om	  eksklusion	  træffes	  med	  forbehold	  af	  
Københavns	  Kommunes	  forudgående	  godkendelse.	  Den	  ekskluderede	  
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partner	  afholder	  sin	  andel	  af	  udgifterne	  til	  driften	  af	  netværk	  XXX	  i	  seks	  

måneder,	  efter	  at	  fællesbestyrelsen	  har	  meddelt	  partneren	  sin	  beslutning	  
om	  eksklusion.	  

	  
Stk.3	  

Fællesbestyrelsen	  kan	  beslutte	  at	  optage	  nye	  partnere	  i	  netværk	  XXX.	  Nye	  

partnere	  skal	  være	  selvejende	  daginstitutioner	  med	  driftsoverenskomst	  
med	  Københavns	  Kommune.	  Beslutning	  om	  optagelse	  træffes	  med	  
forbehold	  af	  Københavns	  Kommunes	  forudgående	  godkendelse.	  

	  

§ 13 Ændring af partnerskabskontrakten 
Stk.1	  

Fællesbestyrelsen	  kan	  beslutte	  at	  ændre	  denne	  partnerskabskontrakt.	  
Ændringerne	  skal	  godkendes	  af	  Københavns	  Kommune	  for	  at	  opnå	  
gyldighed.	  

	  
oo0oo	  

	  

For	  netværk	  XXX	  den	  selvejende	  institution	  XXX:	  
Dato:	  	  	  	  	  	  	  	  /	  

	  

________________________________	  
	  
	  

________________________________	  
	  
	  

________________________________	  
	  
	  

________________________________	  
	  
	  

________________________________	  
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For	  netværk	  XXX	  	  den	  selvejende	  institution	  XXX:	  

Dato:	  	  	  	  	  	  	  	  /	  
	  

________________________________	  
	  
	  

________________________________	  
	  
	  

________________________________	  
	  
	  

________________________________	  
	  
	  

For	  netværk	  XXX	  	  den	  selvejende	  institution	  XXX	  
Dato:	  	  	  	  	  	  	  	  /	  

	  

________________________________	  
	  
	  

________________________________	  
	  
	  

________________________________	  
	  
	  

________________________________	  
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For	  netværk	  XXX	  	  den	  selvejende	  institution	  XXX	  	  

Dato:	  	  	  	  	  	  	  	  /	  
	  

________________________________	  
	  
	  

________________________________	  
	  
	  

________________________________	  
	  
	  

________________________________	  
	  
	  

________________________________	  
	  
	  

For	  netværk	  XXX	  	  den	  selvejende	  institution	  XXX:	  
Dato:	  	  	  	  	  	  	  	  /	  

	  

________________________________	  
	  
	  

________________________________	  
	  
	  

________________________________	  
	  
	  

For	  netværk	  XXX	  	  den	  selvejende	  institution	  XXX:	  
Dato:	  	  	  	  	  	  	  	  /	  

	  

________________________________	  
	  
	  

________________________________	  
	  
	  

________________________________	  
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For	  netværk	  XXX	  	  den	  selvejende	  institution	  XXX	  :	  

Dato:	  	  	  	  	  	  	  	  /	  
	  

________________________________	  
	  
	  

________________________________	  
	  
	  

________________________________	  
	  
	  

________________________________	  
	  
	  

________________________________	  
	  
	  

	  
	  
	  

	   	   	   Godkendt	  af	  Københavns	  
Kommune	  
	   	   	   i	  henhold	  til	  

Borgerrepræsentationens	  beslutning	  af	  	  	  	  	  	  	  	  /	  	  	  	  	  	  	  
	  
	  

	   	  
	   ________________________________	  
	  

 



BILAG	  11	  

Interviewguide	  
Interview	  med:	  	  
Dato:	  	  
Sted:	  
Deltagere:	  
 

Formål	  med	  interviewet	  

Med interviewet tilstræber vi, at få xx til at sætte ord på og knytte egentlige fortællinger til partnerskabsprojektet 

mellem Københavns Kommune og Menighedernes Daginstitutioner. Interviewet er struktureret i henhold til opgavens 

overordnede struktur: 

 

1. analysedel: Partnerskabets konstruktion 

2. analysedel: Kampene om mening 

3. analysedel: Projektets grænser 

 

Vi påtænker at gennemføre interviewet som et semistruktureret interview og opstiller derfor blot nogle overordnede 

spørgsmål, som skal sætte rammerne for de fortællinger, som vi ønsker at få xx til at bidrage med. 

 

1.	  analysedel:	  Partnerskabets	  konstruktion	  

Først og fremmest er vi interesseret i at høre dig til dine umiddelbare tanker om det partnerskabsprojekt, som 

Menighedernes Daginstitutioner har igangsat. 

 

Overordnet: Hvordan – og ikke mindst hvor – ser du, at partnerskabet udfolder sig? 

 

2.	  Analysedel:	  Kampene	  om	  mening	  

Dernæst kunne vi godt tænke os at få dit bud på, hvad projektet har betydet for dig? Har projektet fx haft betydning for 

den måde, du arbejder sammen med Københavns Kommune på? Institutionerne? Eller MDI? 

 

Overordnet: Hvilken betydning har partnerskabsprojektet for dig i din dagligdag? 

 

Uddybende (til eget brug): 

• Har de indbyrdes forhold mellem MDI/institutionerne/kommunen ændret sig? Og i så fald hvordan? 

• Hvem er i den aktuelle situation omfattet af partnerskabet? 

• Hvordan gør partnerskabet noget muligt/umuligt (i situationen)? 

• Hvilke handlinger er mulige/umulige i partnerskabets lys? 

• Hvad bliver anderledes i lyset af partnerskabet? Og hvordan bliver det anderledes? 

• Hvad bliver ikke anderledes og hvorfor bliver det ikke anderledes? 

 



 

Tredje	  tema:	  Projektets	  grænser	  

Og endelig vil vi gerne høre om de udfordringer, du mener, at projektet har ført med sig? Findes der fx i dine øjne 

arbejdsopgaver eller samarbejdsrelationer, der ikke umiddelbart lader sig indfange af den nye måde, 

partnerskabsprojektet ligger op til at arbejde på? Og hvad kunne årsagerne være hertil? 

 

Overordnet: Har projektet vanskeliggjort noget i måden, du arbejder og samarbejder med andre i din hverdag på? 

 

Uddybende (til eget brug): 

• Beskriv modstanden? Dens temaer og argumenter? Hvem/hvad har båret modstanden frem? 

• Har modstanden ændret den daglige praksis? 

• Har modstanden ændret partnerskaberne mellem kommunen/institutionen/MDI? 

• Hvad og hvem er omfattet af partnerskabsprojektet? Og hvorfor? 

• Hvad og hvem er ikke omfattet af partnerskabsprojektet? Og hvorfor? 

• Hvilke grænser har projektet? Geografiske? Organisatoriske? Holdningsmæssige? Værdimæssige? Andre? 
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