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HAR VORES INDSATSER 
DEN RETTE KVALITET  
– OG FÅR BØRN OG UNGE 
DET RIGTIGE UD AF DEM?

20 pct. af Danmarks indbyggere er mel-
lem 0 og 17 år, og næsten 40 pct. af alle 
husstande i Danmark har hjemmebo-
ende børn. Det store arbejde, der hver 
dag sker i kommunerne på det samlede 
børne- og ungeområde, har med andre 
ord afgørende betydning for utroligt 
mange mennesker – både børn og voks-
ne. 

Derfor er det også kerneopgave for kom-
munerne at sikre høj kvalitet i de tilbud 
og indsatser, som 1,2 millioner børn 
og unge hver dag møder – fra det første 
besøg af sundhedsplejersken, til dagtil-
bud, folkeskole og fritidstilbud og videre 
i uddannelsessystemet. Og alle børn og 
unge skal opleve en hverdag, hvor de tri-
ves, udvikler sig, lærer og dannes. 

Hvis vi skal lykkes, skal kvaliteten og ind-
holdet løbende udvikles. Det kræver et 
stærkt politisk fokus og lederskab. Det er 
et område, som særligt optager os i KL’s 
Børne- og Undervisningsudvalg. Derfor 
har vi valgt, at årets topmøde skal sætte 
fokus på kvaliteten af hele børne- og un-
geområdet – og hvilken værdi der kom-
mer ud af indsatserne.

Og vi har mange steder, vi kan sætte ind: 

Næsten alle børn går i dagtilbud. Det 
giver kommunerne en unik mulighed for 
at sikre børn en god start på livet med 
dagtilbud af høj kvalitet. Børn begynder 
i daginstitution eller dagpleje, når de er 
knap et år gamle. Her bruger de i gen-
nemsnit to tredjedele af deres vågne tid 
fem dage om ugen. Det er derfor helt af-
gørende, at vi har dagtilbud af høj kvali-
tet. Det sikrer både værdi for det enkelte 
barn og i barndommen, og samtidig er 
det med til at give det bedste afsæt for en 
god skolegang. 

Folkeskolen er en grundsten i børn og 
unges liv. Her skal børn opleve en hver-
dag med variation, venner og viden. 
Her starter deres rejse for alvor mod at 
blive samfundsborgere. Det stiller krav 
til både rammer og indhold, så elever 
oplever værdi og får lyst til at lære mere. 
93 pct. af eleverne i 0. klasse fortsætter 
skoledagen i SFO/fritidstilbud, og kom-
munerne har et stort ansvar for at sikre, 
at hele dagen hænger godt sammen for 
børnene og rummer den rette læring og 
gode muligheder for at trives. 

Det arbejde, der bliver lagt i folkeskolen, 
skal samtidig bidrage til, at eleverne ople-
ver en god start på ungdomslivet og kom-
mer godt videre i uddannelsessystemet. 
I dag er 87 pct. af de unge påbegyndt en 
ungdomsuddannelse 15 måneder efter, 
de er gået ud af 9. klasse. Og vi skal have 
alle med. Vi skal samtidig sikre, at bør-
nene og de unge får kompetencer, der 
afspejler samfundsudviklingen og får 
mulighed for at begå sig på fremtidens 
jobmarked. 

Topmødet sætter derfor fokus på hele 
0-18-årsområdet. I år med særligt fokus 
på den politiske ledelse af et stærkt og 
værdifuldt børne- og ungeområde – for 
både børn, unge og samfund. Gennem 
politiske drøftelser, faglige oplæg og de-
batter ser vi nærmere på muligheder og 
udfordringer i arbejdet med at sikre høj 
kvalitet og værdi for alle. 

Vi håber, at I finder programmet inspire-
rende. Vi glæder os til at se jer til Børn & 
Unge Topmøde 2022. 

KL’s Børne- og Undervisningsudvalg
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TORSDAG DEN 27. JANUAR 2022

 KVALITET OG VÆRDI FOR ALLE BØRN OG UNGE

08.00 Ankomst og morgenkaffe 
Besøg standene 

 
10.00 Åbning af KL’s Børn & Unge Topmøde 2020

Morgensang 

10.10  KL’s velkomsttale 
Thomas Gyldal Petersen, formand for KL’s Børne- og  
Undervisningsudvalg

 FORMÅL OG LEDELSE 

10.30 Et blik på det samlede børne- og ungeområde 
Børns muligheder bliver i høj grad formet af deres baggrund. 
Hvordan kommer uligheden til udtryk gennem livet og 
hvordan ses uligheden i de vilkår, børn møder indenfor 
hjemmets fire vægge? Hvordan ses den i de institutioner, 
børn møder gennem deres opvækst? Og hvilke overvejelser 
leder den vedvarende ulighed til? Med afsæt i forskning om 
blandt andet børn og unges uddannelse og bopæl ses der 
på ovenstående spørgsmål og de politiske opmærksomhe-
der, det kalder på.
Rasmus Landersø, forskningsleder, Rockwool Fonden

11.00 En samtale om formål – hvorfor har vi dagtilbud,  
 folkeskole og ungdomsuddannelser?

Dagtilbud, skole og ungdomsuddannelser er sat i verden for 
at sikre børns og unges udvikling og dannelse som helstøb-
te mennesker og myndige borgere – men samtidig også 
for at sikre, at de får de kompetencer med i livet, der skaber 
fundamentet for et stærkt og velfungerende arbejdsmar-
ked og erhvervsliv, og dermed for samfundets velstand 
og velfærd. Oplægget giver forskellige bud på balancerne i 
dette dobbelte formål.
Lars Sandahl, administrerende direktør, Dansk Industri 
Alexander von Oettingen, rektor, UC Syd
Moderator: Stefan Herman, formand for Danske Professions-
højskoler

11.45  Programmet opdateres

12.30 Frokost 
Besøg standene 

14.00 Temamøde: 1. runde
1. Det gode politiske udvalg 
2. Politisk og faglig ledelse i samspillet mellem  

politikere og forvaltning
3. Hvordan skaber vi kvalitet i dagtilbud? 
4. Politisk ledelse af lokal skoleudvikling
5. Kvalitet for børn med særlige behov 
6. Alle unge skal godt på vej
7. Kvalitet i fritids- og klubtilbud
8. Rekruttering af fagprofessionelle til børne- og  

ungeområdet
9. Hvordan understøtter vi mental trivsel blandt  

alle børn og unge?
10. Velfærdskommuner – betydningen af frihed

14.45 Pause/transport

15.00  Temamøde: 2. runde 

15.45  Pause 

 DE TIDLIGE ÅR

16.00 Indsigt i dagtilbud som styrings- og ledelsesredskab
Det er ikke ligegyldigt, hvordan vi fører tilsyn i den offent-
lige sektor. Tilsynets karakter betyder selvfølgelig noget 
for, om det faktisk sikrer kvalitet i opgaveløsningen, men 
forskningen har vist, at det også har betydning for medar-
bejdernes motivation, arbejdsglæde og muligheden for, at 
man som organisation kan blive klogere gennem sin tilsyns-
praksis. Oplægget ser nærmere på, hvordan tilsyn hensigts-
mæssigt kan bruges som styrings- og ledelsesredskab på 
dagtilbudsområdet og i hele ledelseskæden. 
Caroline Howard Grøn, Associate Professor, Kronprins Frede-
riks Center for Offentlig Ledelse

16.30 Indsigt i kvalitet i dagtilbud
Udvikling af kvalitet i dagtilbud er en vigtig politisk dagsor-
den. Hvad ved vi egentlig om kvaliteten, hvor er der videns-
huller og hvorfor er det fortsat relevant at blive klogere på 
området? 
Nanna Høygaard Lindeberg, projektchef, VIVE
Christina Barfoed-Høj, direktør, EVA

16.55 Afrunding på første dag og information  
 om aftenprogrammet

17.00  Indkvartering

17.30  Mulighed for løbetur ved Aalborg Kommune

19.30  Middag
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FREDAG DEN 28. JANUAR 2022

08.00  Ankomst og morgenkaffe 
Besøg standene 

08.30  Velkomst 
Jens Ive, næstformand for KL’s Børne- og Undervisnings- 
udvalg

 FOLKESKOLEN

08.35 Danske Skoleelever
Skoleelevernes vigtige perspektiv på kvalitet og værdi for 
alle elever i folkeskolen.
Mille Borgen Mikkelsen, formand, Danske Skoleelever

08.45 Indholdet i den danske folkeskole  
 i et internationalt perspektiv   

OECD har i en række nylige projekter og undersøgelser, her-
under Education 2030, set på, hvad børn og unge får brug 
for at kunne fremover – både for deres egen skyld og for 
samfundets – og hvad det stiller af krav til skolens indhold 
og indretning. På baggrund af indsigter fra disse projekter 
præsenteres flere tankevækkende bud på, hvad det er vig-
tigt, at børn lærer i skolen, og hvordan rammerne for under-
visningens indhold og former bør være skruet sammen for, 
at børn lærer det. 
Andreas Schleicher, Director for the Directorate of Education 
and Skills, OECD

 Oplægget foregår på engelsk. 

 DE UNGE

09.10 Unge med uforløst potentiale
45.000 unge i alderen 15-24 år er hverken undervejs eller 
færdige med en uddannelse og heller ikke i beskæftigelse. 
Reformkommissionen interesserer for denne gruppes ufor-
løste potentiale med udgangspunkt i mindst tre spørgsmål. 
Hvordan får vi lavet en grundskole, som får det meste ud af 
det potentiale, den enkelte har? Hvordan sikrer vi en bedre 
overgang til ungdomsuddannelserne, ikke mindst for de 
allermest skoletrætte? Og hvordan fastholder vi de unge i 
uddannelse?
Nina Schmidt, professor, Aarhus Universitet og formand for 
Reformkommissionen

09.40 Ungestemmer – Aalborg ungebyråd
De unges vigtige perspektiv på kvalitet og værdi for alle unge. 

09.50 Pause

 DEBAT MED CENTRALE PARTER

10.15  Paneldebat med parterne
Claus Hjortdal, formand, Skolelederforeningen
Elisa Rimpler, formand, BUPL
Eva Munck Immertreu, formand, BUPL Lederforening
Gordon Ørskov Madsen, formand, DLF
Mille Borgen Mikkelsen, formand, Danske Skoleelever
Mona Striib, forbundsformand, FOA
Rasmus Edelberg, formand, Skole og Forældre
Signe Nielsen, formand, FOLA

 OPSAMLENDE, AFSLUTTENDE OG PÅ TVÆRS

10.55 Demokratiets ulidelige lethed
Dansk politik går i tomgang. Og det på trods af at over 
700.000 offentligt ansatte går på arbejde for at udforme og 
udrulle politikernes ønsker. Alt for ofte løser vi nemlig ikke 
de vilde problemer i skolen eller blandt udsatte unge, selv-
om det er væltet ned med hurtige mål, krav og reformer. 
Det efterlader os med et paradoks: I en tid hvor problemer-
ne bliver vildere, bliver løsningerne mere overfladiske. Sigge 
Winther peger i dette oplæg på en vej ud af dette morads. 
Den vej hedder Entreprenørstaten. En stat der faktisk er 
båret af kommuner. 
Sigge Winther Nielsen, journalist, vicedirektør, djøf

11.25 Programmet opdateres
 

11.45 Afslutning på KL’s Børn & Unge Topmøde
Thomas Gyldal Petersen og Jens Ive samler op på de politiske 
hovedbudskaber fra topmødet. 

12.00 Frokost og afrejse
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TEMAMØDE 1

Det gode politiske udvalg

Tema
Ovenpå kommunalvalget står alle kommuner med nye politiske 
udvalg, som mange steder består af både helt nyvalgte og mere er-
farne politikere. Det er en mulighed for både at tænke nyt og stå på 
gode erfaringer i forhold til det politiske udvalgsarbejde. Det hand-
ler om organisering, roller og opgaver og om politisk lederskab og 
kultur.

På dette temamøde vil tre erfarne udvalgsformænd sætte fokus 
på elementerne i det gode politiske udvalg. Hvilken læring tager 
de med sig fra arbejdet som udvalgsformand – hvordan skabes et 
godt politisk klima, der har fokus på udvikling af kvaliteten på hele 
børne- og ungeområdet, men også giver plads til forskellige syns-
punkter? Og hvilken rolle spiller forvaltningen? 

Deltagerne får:
 • Indsigt i forskellige kommunernes udvalgsarbejde 
 • Inspiration til det politiske arbejde i udvalgene – både til de  

erfarne og nyvalgte politikere

Vært 
Søren Kristensen, KL’s Børne- og Undervisningsudvalg, 1. viceborg- 
mester, Silkeborg Kommune

5Konference
KL’s Børn & Unge Topmøde 2022
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TEMAMØDE 2

Politisk og faglig ledelse i samspillet  
mellem politikere og forvaltning

Tema 
Politiske visioner og strategier på den ene side og konkretisering og 
implementering på den anden. Samarbejdet mellem politikere og 
forvaltninger er helt centralt for, at indsatser og udviklingsområder 
kan få liv og blive justeret, når der bliver behov for det. 

Der er tale om en af de helt centrale relationer i kommunernes 
virke. Men hvordan er rollefordelingen egentlig mellem de to grup-
per, hvordan udvikler den sig, og hvordan bør den være? 

Deltagerne får:
 • Indblik i samspillet mellem kommunalpolitikere og de kommu-

nale forvaltninger.
 • Indsigt i hvad det politiske niveau bør levere for at forvaltnin-

gen kan understøtte arbejdet med høj kvalitet for dagtilbud og 
skole, samt hvad det politiske niveau bør forvente af forvaltnin-
gen for at have muligheden for følge op og justere.

 • Viden og eksempler fra kommuner, der har erfaringer med stra-
tegi- og visionsarbejde på børne- og ungeområdet. 

I vil blive inspireret til og skulle reflektere over, hvad der skal til for 
at samarbejdet mellem kommunens politiske niveau og forvaltnin-
gen bedst understøtter udviklingen af dagtilbuds og skolers daglige 
arbejde med at udvikle høj kvalitet. 

Eksperter
Lotte Bøgh Andersen, professor, Aarhus Universitet, og centerleder for 
Kronprins Frederiks Center for Offentlig Ledelse. 

Kommunale eksperter
Programmet opdateres 

Vært
Sofia Osmani, KL’s Børne- og Undervisningsudvalg, borgmester,  
Lyngby-Taarbæk Kommune
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TEMAMØDE 3

Hvordan skaber vi kvalitet i dagtilbud? 

Tema
Dagtilbudsområdet oplever et økonomisk løft i disse år, men hvor-
dan sikrer vi, at vi får mest mulig kvalitet for pengene? Vi ved, at 
tidlig indsats har stor betydning for børns trivsel, udvikling og dan-
nelse, men hvad er det for en politisk opgave, man står med i kom-
munerne, når man skal lykkes med at skabe kvalitet i kommunens 
dagtilbud? Hvilke opmærksomhedspunkter er der i arbejdet med 
kvalitetsudvikling, og hvilke greb kan man skrue på som politiker? 
Det er nogle af de spørgsmål, som temamøde 3 kommer omkring, 
når vi stiller skarpt på, hvordan potentialet på 0-6 års området kan 
indfries. 

Deltagerne får:
 • Viden om dagtilbuds kausale påvirkning på børns udvikling og 

den kausale sammenhæng mellem en given indsats og børns 
videre færd i uddannelsessystemet på.

 • Inspiration til hvilke parametre man kan justere på i de kom-
munale indsatser, når man arbejder med at styrke kvaliteten i 
dagtilbud.

Eksperter
Nabanita Datta Gupta, professor, Aarhus Universitet og medlem af 
Formandskabet for De Økonomiske Råd
Charlotte Ringsmose, professor, Institut for Kultur og Læring, Aalborg 
Universitet

Vært
Thomas Medom, KL’s Børne- og Undervisningsudvalg, rådmand
for Børn og Unge, Aarhus Kommune
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TEMAMØDE 4

Politisk ledelse af lokal skoleudvikling 

Tema
Der blæser frihedsvinde ind over folkeskolen. Mere ansvar og flere 
beslutninger skal ud på skolerne. Der skal være mindre central sty-
ring og bureaukrati. Det kalder på gode rammer for lokalpolitisk 
dialog om, hvad kvalitet i den lokale folkeskole vil sige, og hvordan 
man som kommune understøtter kvalitet på skolerne. 

Hvad er vigtigt at have for øje, når man som ny kommunalbesty-
relse ønsker at invitere ledere, medarbejdere, bestyrelser, forældre 
og elever til samarbejde om at videreudvikle en stærk lokal folke-
skole? Hvordan sætter man politisk retning og understøtter og føl-
ger kvaliteten på skolerne uden at styre unødigt? Det er nogle af de 
spørgsmål, der bliver drøftet på temamødet med afsæt i oplæg fra 
Klaus Majgaard og kommunale perspektiver og eksempler.

Deltagerne får:
 • Indsigt i dilemmaer og potentialer, når man ønsker lokal dialog 

om kvalitet i folkeskolen. 
 • Inspiration til hvordan man kan arbejde inddragende og dialo-

gisk med politisk ledelse af lokal skoleudvikling.
 • Eksempler fra andre kommuner, der har erfaringer med lokale 

processer for dialog og samarbejde om kvalitetsudvikling i fol-
keskolen. 

Eksperter
Klaus Majgaard, rådgiver i offentlig ledelse og styring

Kommunale eksperter
Programmet opdateres

Vært 
Knud Erik Hansen, KL’s Børne- og Undervisningsudvalg, byrådsmedlem, 
Faxe Kommune

8 Konference
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TEMAMØDE 5

Kvalitet for børn med særlige behov 

Tema 
Udvikling, trivsel og deltagelsesmuligheder for børn med særlige 
behov er en kerneopgave for dagtilbud og skole. Det er dog ofte en 
opgave, hvor kommunerne bliver kritiseret for ikke at gøre det godt 
nok, hverken i de inkluderende indsatser, men heller ikke når barnet 
ekskluderes til et specialtilbud. Hvad er kvalitet for børn med sær-
lige behov, og hvordan bliver kommunerne bedre til at have fokus 
på kvaliteten i de tilbud, der tilbydes? 

Deltagerne får:
 • Indblik i den nyeste forskning, som kan dokumentere effekten 

for de svageste elever/børn i udsathed ift. at arbejde inklude-
rende og systematisk 

 • Indblik i hvordan en kommunes bl.a. bruger co-teaching til at 
øge kvaliteten i det almene læringsmiljø. 

 • Forældrenes perspektiv på, hvad der har betydning for et barns 
liv i dagtilbud og skole, når barnet er i sociale, psykiske eller fag-
lige vanskeligheder

Eksperter
Janne Hedegaard Hansen, Leder af Forskning og Udvikling på KP’s 
Pædagoguddannelse
Camilla Louise Lydiksen, Direktør for ADHD-foreningen

Kommunale eksperter
Trine Bjerg, Leder af støtte og inklusion i Gladsaxes skoler, Gladsaxe 
Kommune

Vært
Peter Pannula Toft, Børn og Ungechef, KL
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TEMAMØDE 6

Alle unge skal godt på vej

Tema
Andelen af unge med en ungdomsuddannelse er stigende. Vi har 
Danmarks bedst uddannede generation nogensinde og kommu-
nerne har hovedansvaret for, at flere unge lykkes i job og uddan-
nelse. Det har vi bl.a. i kraft af ansvaret for folkeskolen og den kom-
munale ungeindsats.

Selvom andelen med en ungdomsuddannelse er stigende, er vi 
endnu ikke helt i mål. Knap 20 pct. af de 25-årige står uden anden 
uddannelse end grundskolen. Forklaringen herpå skal findes mange 
forskellige steder. Noget peger mod ungdomsuddannelserne, 
andet peger mod personlige udfordringer hos de unge og noget 
peger mod folkeskolen. Her ser vi en tydelige sammenhæng mel-
lem de resultater og udfordringer en ung har med sig fra folkesko-
len, og hvorvidt den unge efterfølgende gennemfører en ungdoms-
uddannelse. 

Derfor er det nødvendigt også at se på udskolingen og overgangen 
fra folkeskolen, hvis vi skal lykkedes med de unge. Hvad kan vi løfte 
i udskolingen, og hvordan kan vi mindske overgangen, så alle unge 
får mulighed for at forløse deres potentiale – til gavn for sig selv og 
samfundet? Det er der stor politisk opmærksomhed på, og det stil-
ler høje krav til kommunerne.

Deltagerne får:
 • Viden om kommuners udfordringerne med de unge i lyset af 

arbejdet i Kommissionen for 2. generationsreformers i forhold 
til unge med uforløst potentiale, og hvilke mulige løsningsspor 
der bl.a. også peger på kommunerne

 • Gode erfaringer fra den kommunale virkelighed, hvor man er 
lykkedes med indsatser i forhold til de unge, der står uden ud-
dannelse og beskæftigelse.

Eksperter 
Per B. Christensen, Kommissionsmedlem, formand for Akkrediterings-
rådet og Danske SOSU-skoler

Kommunale eksperter
Programmet opdateres

Vært
Jens Ive, næstformand for KL’s Børne- og Undervisningsudvalg,  
borgmester, Rudersdal Kommune
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TEMAMØDE 7

Kvalitet i fritids- og klubtilbud

Tema
Rammerne for fritids- og klubtilbuddene har ændret sig markant 
og løbende de seneste 10 år. bl.a. i forbindelse med folkeskolere-
formen i 2014, hvor børnenes tid i fritidstilbuddene blev afkortet 
pga. de længere skoledage og igen med justeringen af loven i 2019, 
hvor skoledagen blev lidt kortere igen, og rammerne for tilbuddene 
ændret.

Forandringerne og et begrænset fokus på fritids- og klubområdet 
de senere år har betydet, at der mangler viden om, hvad der skaber 
kvalitet i tilbuddene i dag. På temamødet får du perspektiver på 
politisk ledelse af området. Hvad er kvalitet i fritids- og klubtilbud 
i 2021/22, og hvordan understøttes arbejdet med kvalitet bedst i 
kommunerne og på institutionerne? Hvad kalder det på af ledelse 
af fritidsområdet og på sammenhæng til skolen og til klubområdet? 
Hvad har de unge brug for og hvad stiller det af krav til området?

Deltagerne får:
 • Perspektiver på kvalitet på fritidsområdet
 • Inspiration til ledelse af området
 • Inspiration til, hvordan fritidsområdet kan tænkes bedre 

samme, også i forhold til skoleområdet, i bestræbelserne på at 
skabe sammenhæng og helhed for alle børn og unge

Eksperter
Søren Østergaard, centerleder, Center for Ungdomsstudier
Klaus Majgaard

Kommunale eksperter
Jesper Christensen, børne- og ungdomsborgmester, Københavns 
Kommune

Vært
Ali Nuur, KL’s Børne- og Undervisningsudvalg, byrådsmedlem, Aarhus 
Kommune

11Konference
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TEMAMØDE 8

Rekruttering af fagprofessionelle til børne- og ungeområdet

Tema
Rekruttering af pædagoger og lærere til dagtilbud og skoler fylder 
i den offentlige debat. Nogle kommuner oplever ligeledes lokale 
udfordringer med at kunne rekruttere tilstrækkeligt med kvalifice-
rede medarbejdere. Det kan der være flere grunde til, men stigende 
børnetal og aftaler om øget normering i daginstitutioner og flere 
lærere i folkeskolen, er en af grundene. 

Vi kigger ind i en fremtid med faldende ungdomsårgange og med 
betydelige rekrutteringsudfordringer i samfundet generelt. Derfor 
sætter kommunerne på forskellig vis fokus på uddannelses- og re-
krutteringsdagsorden.

Deltagerne får:
 • Et billede af den samlede rekrutteringsudfordringer på vel-

færdsområderne i kommunerne de kommende år
 • Indsigt i forskellige kommunale indsatser, der kan fremme re-

kruttering til børne- og ungeområdet.

Kommunale eksperter
Dorte West, borgmester i Herning Kommune 
Paula Guerrero Mieres, dagtilbudsleder i Trekløveren, Gentofte Kom-
mune

Mød derudover
Sofie Falck Villadsen, forkvinde Studenterforum UC

Vært og rammesætning
Kristian Heunicke, direktør, KL
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TEMAMØDE 9

Hvordan understøtter vi mental  
trivsel blandt alle børn og unge?

Tema
Gennem de senere år er angst, depression og mistrivsel blevet 
noget flere og flere børn og unge stifter bekendtskab med. Konse-
kvenserne for det børneliv, som burde danne trygge rammer for 
det enkelte barn at vokse og udvikle sig i, kan være store. 

Men hvordan kan vi sikre rettidig og relevant hjælp til børn og unge, 
som ikke trives? Hvordan understøtter vi det gode tværfaglige sam-
arbejde mellem almen-, social- og sundhedsområdet? Og hvilken 
betydning kan 10-årsplanen for psykiatri komme til at få for både 
de almene og specialiserede indsatser i kommunerne, hvor det 
drøftes om kommunerne fremadrettet skal levere lettere behand-
lingsindsatser til børn og unge? 

Det er nogle af de spørgsmål, temamødet stiller skarpt på.

Deltagerne får:
 • Viden om, hvad den nyeste forskning fortæller om, hvordan 

det står til med børn og unges mentale trivsel. Samt viden om, 
hvilke handlinger der kan anbefales for at forebygge mental 
mistrivsel blandt børn og unge.

 • Indblik i hvordan kommuner er lykkes med dels at arbejde med 
tidlig opsporing af mental mistrivsel blandt børn og unge og 
dels at arbejde forebyggende på almenområdet med beskyt-
telsesfaktorer.

 • Inspiration til, hvordan der politisk og fagligt kan arbejdes med 
at skabe forebyggende indsatser på tværs af børne-, social- og 
sundhedsområderne.

Eksperter
Bjørn Holstein, Professor emeritus, Statens Institut for Folkesundhed

Kommunale eksperter
Programmet opdateres

Vært 
Anne Marie Geisler Andersen, KL’s Børne- og Undervisningsudvalg,
byrådsmedlem, Esbjerg Kommune
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TEMAMØDE 10

Velfærdskommuner – betydningen af frihed

Vær opmærksom på, at indholdet varierer i runde 1 og runde 2

Tema
Hvad betyder det for den kommunalpolitiske ledelse af det lokale 
dagtilbuds- eller folkeskoleområde, når institutioner og skoler skal 
sættes mere fri fra national og kommunal styring? 

På temamødet kan du få et indblik det arbejde, man har sat i gang 
i Helsingør, Rebild, Esbjerg og Holbæk Kommune med udmøntnin-
gen af velfærdsaftalerne. Her sættes der fokus, hvad frisættelsen 
kan betyde for den kommunalpolitisk ledelse af områderne og den 
kvalitet, der skabes for børn og unge i dagtilbud og folkeskolen. 

Første runde temamøde omhandler dagtilbud og anden runde om-
handler folkeskolen

Deltagerne får
 • Indsigt i arbejdet med at udmønte velfærdsaftalerne fra de fire 

kommuner på dagtilbuds- og folkeskoleområdet
 • Refleksioner over, hvad de ny rammer og politiske intentioner 

har af betydning for den politiske ledelse af dagtilbuds- og sko-
leområdet 

 • Overvejelser om, hvad man som ikke-”frisat” kommune kan 
tage med i sit arbejde med at udvikle kvaliteten på dagtilbuds- 
og folkeskolen

Kommunale eksperter
Runde 1: Dagtilbud
Helsingør og Rebild Kommune

Runde 2: Folkeskole
Esbjerg og Holbæk Kommune

Vært
Flemming Nørgaard, KL’s Børne- og Undervisningsudvalg, 1. viceborg-
mester, Favrskov Kommune

14 Konference
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STANDHOLDERE

Stand 1. Forebyggelse af ekstremisme  
og negativ social kontrol
Styrelsen for International Rekruttering og 
Integration og Center for Forebyggelse af 
Ekstremisme arbejder målrettet med at 
forebygge ekstremisme, æresrelaterede 
konflikter og negativ social kontrol. Det sker 
blandt andet ved at understøtte den tvær-
gående koordinering mellem myndigheder, 
gennem gratis rådgivnings- og kursustilbud 
til kommunerne samt indsamling og udvik-
ling af ny viden på områderne.

Stand 2. Rambøll Management Consulting
Rambøll tilbyder kommunerne en bred 
vifte af ydelser inden for bl.a. strategisk 
udvikling, implementering og evaluering 
på børn- og ungeområdet. Herudover giver 
Hjernen&Hjertets praksisrettede værktøjer 
mulighed for at I på tværs af kommunen 
kan understøtte arbejdet med udvikling af 
kvalitet på dagtilbuds- og skoleområdet. 
Viden gøres let tilgængelig gennem en 
række brugervenlige fagværktøjer hen-
vendt til sundhedspleje, dagtilbud, skole og 
forvaltningen.

Stand 3+4. BDO
Besøg BDO’s stand og mød nogle af Dan-
marks mest erfarne rådgivere og revisorer 
på det kommunale område. Vi står klar til 
en snak om det, der rører sig i din kom-
mune, og om vores erfaringer med alt fra 
tilskud og tilsyn til råderum, økonomisk sty-
ring og meget mere. Traditionen tro vil der 
også være lidt sødt til ganen og mulighed 
for at vinde en lækker præmie. Vi glæder os 
til at se dig.

Stand 5. Fru Hansens Kælder
MADORDNING ELLER EJ – TID TIL AFSTEM-
NING? Den mad et børnehavebarn spiser i 
institutionen, dækker mellem 50 og 70% af 
barnets daglige energibehov. Derfor er det 
supervigtigt at den mad, der serveres, er 
både lækker, sund og varieret. Fru Hansens 
Kælder leverer økologiske måltidskasser til 
daginstitutioner i hele landet og vi vil rigtig 
gerne øse af vores mere end 10 års erfarin-
ger med sunde madordninger.  
Velkommen på stand 5.

Stand 6. Realdania
Den filantropiske forening Realdania arbej-
der for at skabe livskvalitet gennem det 
byggede miljø. Også for børn og unge. Med 
kampagnen ”Skolernes Indeklima” har vi 
siden 2016 støttet aktiviteter, der bidrager 
til sundere indeklima på landets skoler. 
Kom forbi vores stand, og hør om sammen-
hængen mellem indeklima og læringsmiljø, 
støtte til kommunernes strategiske planer 
for indeklima i skoler, Masseeksperimentet, 
Indeklimarejsehold og meget mere.

Stand 7. COMM2IG
Besøg COMM2IGs stand og hør hvordan vi 
hjælper med kompetenceudvikling af lære-
re og pædagoger, så teknologi fra Apple og 
Google udnyttes optimalt i klasselokalet. 
Hør også om vores computerordninger til 
lærere, medarbejdere og studerende samt 
finansierings- og recyclingsmuligheder. 
COMM2IG leverer IT-infrastruktur-løsninger 
og er leverandør på en række offentlige 
rammeaftaler hos SKI inden for bl.a. compu-
tere, AV-udstyr, telefoni og IT-drift.
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Stand 8. Memox
Memox er en privat virksomhed, som i tæt 
samarbejde med kommuner i hele landet 
tilbyder familiebehandling og anden støtte 
til udsatte familier. Vores familiekonsulen-
ter er socialfagligt stærke og taler tilsam-
men ca. 100 sprog, herunder dansk. Vi mat-
cher altid en familie med en konsulent, der 
taler et sprog, familien forstår – og som har 
indsigt i deres kulturelle baggrund. På vores 
stand kan du møde fagpersoner og høre 
mere om, hvad Memox tilbyder.

Stand 9. Komponent
Komponent er kommunernes udviklings-
center. Vores fokus er på at udvikle de bed-
ste løsninger på kommunernes udfordrin-
ger i tæt samarbejde med de involverede 
politikere, forvaltninger og ledelser. Det 
gælder, hvad enten det er længerevarende 
organisations- og ledelsesudvikling, uddan-
nelsesforløb eller noget tredje. Besøg os på 
vores stand og hør, hvordan vi sammen kan 
udvikle netop jeres kommune på børn- og 
ungeområdet.

Stand 10. Zurface
Zurface® revolutionerer måden, hvorpå 
skoler og daginstitutioner kan skabe et 
bedre indeklima. Zurface® er en intelligent 
servietdispenser, der via lysblink nudger 
brugere af rum til at reducere CO2- og støj-
niveauet samt rengøre kritiske kontaktfla-
der som f.eks. borde. Det skaber et bedre 
indeklima samt reducerer smittespredning 
og behovet for rengøring markant. Zur-
face® er bl.a. på skoler og daginstitutioner i 
Aarhus Kommune. www.zurface.com

Stand 11. EVA
Hvad betyder dagtilbud af høj kvalitet for 
børns udvikling og trivsel? Oplev EVA’s di-
rektør Christina Barfoed-Høj på hovedsce-
nen til et oplæg om, hvordan kvalitet i 
dagtilbud kan undersøges. EVA arbejder for 
at udvikle kvaliteten i det danske uddannel-
ses- og dagtilbudssystem. På eget initiativ 
og som ydelse for andre. Find os ved stand 
11 og hør om mulighederne for et samar-
bejde eller bestil os til fx at lave en undersø-
gelse eller holde et oplæg.

Stand 12. NOVAX A/S
I mere end 30 år har NOVAX A/S udviklet 
og leveret IT-løsninger til den danske sund-
hedssektor, herunder sundhedspleje, sund-
hedscentre og misbrugsbehandling. Siden 
1998 har vi leveret IT til de danske kom-
muner. Det betyder, at I med en NOVAX-
løsning, har en leverandør, som forstår jeres 
arbejdsdag. Vi er en familieejet virksomhed 
og vi kan eksekvere fra dag til dag. Det er en 
fordel for vores brugere, fordi de dermed 
kan fokusere på deres kerneopgaver.

Stand 13. Safehouse Jylland
SAFEHOUSE JYLLAND er udpeget som an-
bringelsessted med fokus på unge, der ud-
sættes for æresrelateret negativ social kon-
trol, af Styrelsen for International Rekrutte-
ring og Integration. SAFEHOUSE JYLLAND er 
et Socialpædagogisk anbringelsessted for 
piger fra 10 til 23 år Godkendt efter §66. Vi 
har 9 pladser, forbeholdt piger, som har/ er 
udsat for negativ social kontrol.

Stand 14. Specialrådgivning om epilepsi
Vi er en enhed hos Epilepsihospitalet Fi-
ladelfia og en del af VISO, Socialstyrelsen. 
Vi yder gratis rådgivning til kommunale 
medarbejdere i hele landet. Kom forbi til 
en snak om, hvad vi kan tilbyde. Synscenter 
Refsnæs er det nationale specialpædago-
giske ressource- og videnscenter for børn 
og unge med synsnedsættelse. Centret 
arbejder vidensbaseret og tværfagligt med 
udvikling, læring, trivsel og medborgerskab 
i et nationalt samarbejde.

Stand 15. Danmarks Lærerforening
På Danmarks Lærerforenings stand vil der 
være mulighed for at møde foreningen og 
få indblik i, hvordan vi arbejder med at un-
derstøtte lærerprofessionen og lærernes 
faglighed. På standen præsenterer vi blandt 
andet eksempler på efteruddannelsesinitia-
tiver og aktuelle bogudgivelser, hvor Dan-
marks førende pædagogiske forskere giver 
viden til skoledagen og inspirerer til praksis-
nær pædagogisk udvikling.
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Stand 16. DCUM
Dansk Center for Undervisningsmiljø, 
DCUM, er et uafhængigt, statsligt vi-
denscenter, der arbejder for at sikre et godt 
undervisningsmiljø på alle uddannelses-
steder og et godt børnemiljø i alle dagtil-
bud. DCUM har fokus på den generelle, 
nationale status for undervisningsmiljø 
og børnemiljø. Vi lægger særlig vægt på at 
inddrage børne- og unge-perspektivet i alt 
hvad vi laver. Det kalder vi VIDEN TIL PRAK-
SIS. Besøg DCUM på stand 16.

Stand 17. Ugeskemarevolutionen
Undervisningsmetoden, der giver flere 
elever mulighed for at være en del af fæl-
lesskabet. Selvom den faglige spredning er 
stor, kan det lade sig gøre at imødekomme 
både elever med faglige udfordringer og de 
allerdygtigste. Med en særlig måde at orga-
nisere undervisningen på differentierer læ-
reren undervisningen, så der tages hensyn 
til alle elevers forskellige behov og lærings-
stile. Det er undervisningsdifferentiering og 
inklusion i praksis.

Stand 18. Center For ADHD
Vi, der har ansvar for børn i dagtilbud og 
skoler, bør arbejde fokuseret på at styrke 
børnefællesskaber og løfte udsatte børn 
langt bedre. Vi ved fra både dansk og in-
ternational forskning, hvad, der skal til. 
Hvordan kan det være, at denne viden ikke 
anvendes i praksis i langt højere grad? Kom 
og hør vores bud på kvalitetsudvikling i 
praksis, der styrker alle børns trivsel, læring 
og udvikling gennem mere leg og mindre 
skæld ud.

Stand 19. Danske skoleelever  
elevvenlig kommune
Elevvenlig Kommune blev udviklet for 
mere end 10 år siden. Her er mere end 40 
kommuner samarbejdspartnere, med hver 
deres særlige tiltag og særpræg. Idéen er 
at øge fokus på inddragelse af grundskole-
elever i kommunal skolepolitik. Vi arbejder 
for det gode skoleliv for alle elever og tror 
på, at vejen dertil er ved at give eleverne en 
stemme. Elevvenlig Kommune skaber en 
direkte involvering af elever i udviklingen af 
kommunernes skolepolitik.

Stand 20. VIVE
Mød VIVE på stand nr. 20 og få viden om 
børn og unges levevilkår og uddannelse. 
Kom og få en snak om, hvad vi kan hjælpe 
dig og din organisation med, og se eksem-
pler på vores seneste analyser og rapporter. 
VIVE er et uafhængigt forsknings- og analy-
secenter, som beskæftiger sig med alle de 
store velfærdsområder, herunder børn og 
unges levevilkår og uddannelse.

Stand 21. Dafolo
Velkommen til Dafolo. Vi er et forlagshus, 
der arbejder for, at børn, unge og voksne 
kan lære, trives og være. Vi udgiver noget 
af det mest efterspurgte faglitteratur på 
bogmarkedet. Og vi udbyder konferencer 
og mindre, skræddersyede forløb. Kom og 
besøg os på standen, hvis du som os bræn-
der for at gøre en forskel for de 0-16-årige. 
Vi har alt, hvad du har brug for, for at udvikle 
din praksis – hvad enten du er pædagog, 
underviser eller leder.

Stand 22. BUPL
BUPL og PBU-Pædagogernes pension. Besøg 
vores stand og hør hvad høj faglighed bety-
der for et #godtbørneliv, og hvordan vi også 
i fremtiden kan sikre høj faglighed i vores 
institutioner for børn og unge. BUPL byder 
på ny forskning om pædagoger og pædago-
gisk arbejde, og hos PBU får du ny viden om 
pædagogers pension og arbejdsliv.
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Stand 23. Center for Digital Pædagogik
Center for Digital Pædagogik er en af DKs 
førende organisationer på det digitale, so-
ciale område. Centeret har i 17 år rådgivet 
unge på nettet og driver i dag en lang række 
innovative rådgivningsplatforme. Modtog i 
2021 KLs forebyggelsespris for en fælles di-
gital indsats med 27 kommuner. Derudover 
har centeret ekspertise inden for børns di-
gital dannelse, computerspil som pædago-
gisk redskab og prisvindende UV-materialer 
om unges digitale liv.

DANSKE 
PROFESSIONS-

HØJSKOLER

Stand 24+25+26. Danske  
Professionshøjskoler
Mærk kvaliteten. Få genstartet dine sanser 
og tanker om kvalitet i Danske Professions-
højskolers kunstinstallation. Lad os sam-
men stoppe op og mærke, hvad børn, unge 
og fremtid kalder på. Professionshøjsko-
lerne omsætter dagligt kommunernes vær-
dier og visioner til kvalitet i praksis gennem 
uddannelse, udvikling og forskning. Bliv 
inspireret i vores kunstinstallation - og inspi-
rer os. Kvalitet er noget vi skaber sammen!

Stand 27. CareMatch
Vores koncept er enkelt – det bygger på 
netværk og viden. Vi møder såvel kandi-
dater som kunder med respekt og et pro-
fessionelt blik, hvilket har gjort os til den 
foretrukne samarbejdspartner. Vi er mar-
kedsledere ift. rekruttering og rådgivning af 
skole- og daginstitutionsledere samt pæda-
gogiske og faglige ledere. Vores konsulenter 
bygger på massiv ledelseserfaring fra disse 
sektorer.

Stand 28. Gyldendal
Mød Gyldendal på BUTM. Få et indblik i 
Gyldendals digitale materialer til skoler og 
daginstitutioner, og hør om mulighederne 
i vores flexaftaler. Deltag også i konkurren-
cen på standen, og vind fine præmier.

Stand 29. Sofus
Få overblik og systematik i Jeres kommune 
med sofus. Sofus leverer brugerudviklede 
fagsystemer til det sociale område. Sofus-
MATCH til familieplejen og sofusKONTAKT-
PERSONER til jeres interne og eksterne 
kontaktpersoner/familiebehandlere. Kig 
forbi vores stand, for at høre om sofus kan 
understøtte Jeres praksis.

Stand 30. Kostskoleforeningen
Kostskoler.dk. Velkommen til syv kostsko-
ler, der løfter en særlig opgave. Mange ved 
ikke, at der er kostskoler i Danmark, der 
løser en væsentlig samfundsopgave for 
børn og unge med særlige behov. Det er 
børn og unge i den skolepligtige alder med 
faglige, sociale og personlige udfordringer, 
som af forskellige årsager ikke kan bo hjem-
me, trænger til et miljøskift eller har brug 
for en anden skoleform, hvor målet er 9 og 
10 kl. afgangsprøve.

Stand 31. Danske SOSU-skoler
Danske SOSU-skoler leverer uddannelser i 
livskvalitet. Hvordan kan pædagogiske assi-
stenter blive et attraktivt redskab i kampen 
for at nå minimumsnormeringer? Hvordan 
får vi flere til at gennemføre en uddannelse 
som SOSU-hjælper eller assistent? Og hvad 
er fordelene egentlig ved at uddanne flere 
unge med både studenterhue og svende-
brev? Kig forbi stand 31 til en snak om, hvad 
svarene er.

Stand 32. Rolighed-Humania A/S
ROLIGHED HUMANIA er et Dansk ejet spe-
cialsnedkeri der producerer inventar til bl.a. 
daginstitutioner og skoler. Alt produceres 
på eget snedkeri i Herrup, med vægt på det 
gode håndværk og i en høj kvalitet. ROLIG-
HED blev grundlagt i ’67, og har kendeteg-
net sig siden med egenskaben til at kunne 
opfylde alle krav til funktionalitet gennem 
specialløsninger og evne til at tilpasse sig 
kundens behov og specialdesignet inventar 
hvor det er nødvendigt.

Stand 33. Sammen om ordblindhed
Mød Støttefunktion for ordblinde elever fra 
Esbjerg Kommune. Vi er klar til at fortælle 
om vores intensive læringsforløb, Ordblin-
dePit, kurser for forældre til ordblinde børn 
og det vigtige samarbejde mellem ressour-
cepersoner og lærere om den ordblinde-
venlige undervisning. Hør også hvad elever-
ne siger om ordblindhed og programmet. 
Vi drøfter gerne, hvordan vores erfaringer 
kan implementeres i jeres kontekst.
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Stand 34. NCFF – Det Nationale  
Center For Fremmedsprog
NCFF understøtter og styrker fremmedsprog 
på alle uddannelsesniveauer i DK. Kom 
forbi vores stand, hør om, hvordan skoler, 
gymnasier og kommuner arbejder strate-
gisk med fremmedsprog og få ideer og in-
spiration fra konkrete initiativer. Vi fortæller 
også om den nye fremmedsprogsvejleder-
uddannelse og projektet Fremmedsprog, 
forandring og forankring, som handler om 
faglig opkvalificering af sproglærere og net-
værk på 24 grundskoler i fem kommuner.

Stand 35. Kulturprinsen
Kulturprinsen er et udviklingscenter for 
børne- og ungekultur. Vi skaber udvikling 
gennem tværfagligt samarbejde, skaber 
nye partnerskaber, netværk og fællesskaber 
i Danmark og i udlandet.  Vi bygger bro mel-
lem pædagoger og lærere samt kunst- og 
kulturaktører i dagtilbud og skoler. Oplev 
vores projekter: LegeKunst, Global Roots 
og Kunst på Tværs og lad os få en snak om 
jeres muligheder for også at løfte børn og 
unge-området gennem kunst og kultur.

Stand 36. Lær for Livet
Lær for Livet styrker læring og livsduelighed 
hos børn og unge i udsatte positioner, så de 
på sigt kan gennemføre en ungdomsuddan-
nelse og skabe sig et godt liv. Børnene er 
mellem 9 og 13 år, når de starter deres seks 
år i programmet. Programmet består af Lea-
rning Camps, mentorordning og brobygning 
til hjemmelæringsmiljøet. Lær for Livet sam-
arbejder med 47 kommuner, der sammen 
med private fonde finansierer programmet.

Stand 37. Seminarer.dk
På Seminarer.dk´s stand kan du komme i 
dialog om kompetenceudvikling i form af 
blended learning, uddannelser og konsu-
lentydelser. Vi er hovedleverandør til Social-
styrelsens Børnekatalog og har mange års 
erfaring med facilitering og kompetencefor-
ankring. Vi arbejder med mellemformer, co-
teaching, psykologisk tryghed, udsatte børn 
og unge, skolefravær, tidlig indsats, inddra-
gelse, mestringsfællesskaber mm.

Stand 38. Styrelsen for  
Undervisning og Kvalitet
Tag en snak med Praksiskonsulenterne 
fra Styrelsen for Undervisning og Kvalitet 
Praksiskonsulenterne står klar til dialog om 
mulighederne for gratis, praksisnære råd-
givningsforløb til forvaltninger og dagtilbud 
om styrkelse af den pædagogiske kvalitet. 
På standen kan du også blive vist rundt på 
emu.dk/dagtilbud og se ind i de inspirati-
onsmaterialer, som dagtilbud og forvaltnin-
ger kan gøre brug af i deres kvalitetsarbejde.

Stand 39. Videnscenter om  
børneinddragelse og udsatte børns liv
Barnets perspektiv er afgørende for, at vi 
kan finde frem til, hvad der er det bedste 
for barnet. Er I optaget af, hvordan I kan 
styrke jeres praksis med inddragelse af 
børn og unge, så kig forbi stand nr. 39, hvor 
”Videnscenter om børneinddragelse og ud-
satte børns liv” holder til. Videnscentret er 
etableret i et samarbejde mellem Socialsty-
relsen, VIVE og Børns Vilkår. Hør om den gra-
tis rådgivning, I kan få, og vores andre tilbud.

Stand 40. Professionel Læringsledelse
’Hvis det her er svaret, hvad var da spørgs-
målet?’ Skoleledelserne i Aalborg skal frem-
over sætte indsatser i gang, der afspejler 
et reelt behov. Det hjælper det ambitiøse 
kompetenceløft Professionel læringsledel-
se ledelserne med at identificere. Målet er, 
at alle elevers læring og trivsel skal løftes, 
og derfor skal ledelserne tættere på praksis. 
Kom og besøg os på stand 40 og hør mere!

Stand 41. Buggi
Buggi styrker læselysten. Buggi gør det 
sjovt at finde den helt rigtige bog. Og ikke 
nok med det – de låner også flere bøger og 
læser mere. Skræddersyet til mellemtrinnet. 
Buggi er udviklet, så de 8-12 år ved hjælp af 
emojier og interaktive figurer let kan navi-
gere sig frem til bøger fra skolens PLC, finde 
den på hylden og reservere den, hvis den 
er udlånt. Alle bøgerne i Buggi er udvalgt af 
børne- og skolebibliotekarer. Prøv selv på 
buggi.dk

Stand 42. OmSorg, Kræftens Bekæmpelse
”Jeg græder indeni mig selv, det er der 
ingen der kan se”. Ingen børn skal stå alene 
med sorg. Hver dag er der 5 børn i Dan-
mark, der oplever at miste en mor eller far. 
Mange af disse børn føler sig ensomme og 
anderledes, og har svært ved at koncentrere 
sig i skolen. Kig forbi OmSorgs stand og få 
inspiration til, hvordan du kan være med til 
at gøre en afgørende forskel for børn, som 
oplever alvorlig sygdom eller dødsfald i 
familien. 
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DEN 26.-27. JANUAR 2023



PRAKTISKE OPLYSNINGER

Sted
Aalborg Kongres & Kultur Center
Europa Plads 4
9000 Aalborg

Start 
Torsdag den 27. januar 2022 kl. 8.00 
Officiel velkomst kl. 10.00  

Slut 
Fredag den 28. januar 2022 kl. 12.00  
med frokost-to-go

Tilmelding
Tilmeldingen er bindende efter den 30. november 2021 svarende til 100%  
af konferencegebyret. Spørgsmål vedrørende tilmelding til butm@kl.dk

Oplysninger om konferencen
Specialkonsulent Aleksandra Raaschou Beck, arbe@kl.dk, tlf. 3370 3469
Chefkonsulent Helle Steiness Olsen, hso@kl.dk, tlf. 3370 3889
Chefsekretær Janni Elmquist Clausen, jaec@kl.dk, tlf. 3370 3127

Information om hotel
Bookes på www.kl.dk/butm gennem destination NORD. Værelserne  
reserveres efter først-til-mølle-princippet. Henvendelse til destination 
NORD, tlf. 9931 7521

Twitter
Deltag i debatten og brug hashtagget #BUTM2022
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