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Kære Christine Antorini 

Børne- og Kulturchefforeningen ønsker dig hjertelig tillykke med udnævnelsen til Børne- 
og Uddannelsesminister. Foreningen glæder sig til at fortsætte det gode samarbejde med 
ministeriet og dig om, hvordan vi sammen udvikler børne- og skoleområdet. 

BKF har store forventninger til oprettelsen af det nye Børne- og undervisningsministerium. 
Foreningen har længe argumenteret for nødvendigheden af en fælles lovgivning og 
regulering af hele børne- og ungeområdet på statsniveau, idet kommunerne igennem flere 
år allerede har praktiseret en fælles organisering på området.   
 
Vi ser med stor optimisme på regeringens ønske om at skabe et reelt partnerskab på 
skoleområdet. I den forbindelse hæfter BKF sig særligt ved bemærkningen "et partnerskab, 
hvor ideologiske mærkesager viger for gensidig respekt". BKF opfordrer til, at dit arbejde 
med partnerskabet tager udgangspunkt i tanken om, at kommunerne styrer på overordnede 
mål og rammer og støtter på indhold. Det partnerskab vil BKF helhjertet gå ind i. 
 
At fastholde 95 % målsætningen, ser vi også positivt på. Foreningen ønsker at medvirke til 
at udvikle undervisningen i de ældste klasser, samt sammen at finde løsninger så 
geografien ikke bliver en hindrende faktor for en ungdomsuddannelse. 
 
BKF støtter ministerens bestræbelser på at øge forskningsindsatsen på inklusionsområdet. 
Her kan vi henvise til fokus på samspillet mellem praksis, forskning og 
uddannelsesinstitutionerne. 
 
Signaler om, at test ikke skal bruges til ranglister, byder vi velkommen. Samtidig vil BKF 
være med til at støtte op om en udvikling af mere åben evalueringskultur på tværs af skoler 
og kommuner, som f.eks. en videreudvikling af KREVI’s Evalueringsværktøjer, gerne i 
samspil med videnskonsortiets projekt ”viden på spil”. 
 
Vi håber endvidere, på en offensiv indsats i forhold til digitalisering af folkeskolen.  De 
hidtidige initiativer har været for få og sporadiske. 
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Når det gælder dagtilbudsområdet, ser vi kvaliteten af pædagogik og læring, som 
afgørende vigtigt for barnets udvikling. Derfor vil BKF forsat gerne støtte arbejdet med 
udviklingen af kvaliteten i det pædagogiske arbejde, idet gode daginstitutioner giver børn 
bedre muligheder senere hen. Derudover medvirker BKF gerne til, at der kommer en 
holdbar og definitiv løsning på problemstillingen omkring lukkedage i daginstitutionerne. 
Der skal findes et fornuftigt niveau, som alle parter kan leve med. 
 
Vi har, som nævnt, tradition for en god dialog med ministeren på området, som tidligere 
har deltaget aktivt i foreningens årsmøde, som i år finder sted fra d. 16. – 18. november i 
Odense. Vi vil derfor gerne invitere dig til årsmødet og samtidig spørge om du vil holde et 
oplæg for de omkring 300 Børne- og Kulturchefer fra landets kommuner. Vi har foreløbig 
reserveret tid i programmet enten torsdag d. 17.11 fra kl. 14.00 – 15.00 eller fredag  
d. 18.11 fra kl. 12.15 – 13.15.  
 
Vi håber, at det kan lade sig på et af de forslåede tidspunkter, men er helt åbne for at ændre 
i programmet såfremt der er et andet tidspunkt, som passer bedre. Det kan i så fald være 
onsdag d. 16.11 mellem kl. 20.00 og 21.30 eller torsdag d. 17.11 mellem 8.30 – 12.30 eller 
fredag d. 18.11 om formiddagen. Programmet for årsmødet er vedlagt dette brev. 

Til slut håber jeg, at jeg sammen med et par bestyrelsesmedlemmer kunne mødes med dig 
inden årsmødet og få lejlighed til at uddybe vores synspunkter. 

 
 

Venlig hilsen 
 
 
Flemming Olsen 
Formand for Børne- og Kulturchefforeningen 
Børne- og kulturdirektør i Herlev Kommune 

 

 

  

 


