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Dato: 27. juni 2019 

 

 

Til Undervisningsministeren 

 

 

Kære Pernille Rosenkrantz-Theil 

 

Børne- og Kulturchefforeningen ønsker dig hjertelig tillykke med udnævnelsen til børne- og 

undervisningsminister. Foreningen glæder sig til at fortsætte det gode samarbejde med 

ministeriet. 

 

Som forening for kommunale chefer inden for hele 0-18 års området har vi fokus på læring 

og trivsel for alle børn - og for sammenhængen på tværs af alle de områder, som berører 

børns daglige liv og udvikling. 

 

Vi er glade for, at regeringens mål er, at Danmarks skal være verdens bedste land at være 

barn i. Det er en ambitiøs målsætning, som vi gerne vil bakke op om.  

 

Vi ved, at tidlig indsats betaler sig. Børne- og Kulturforeningen indgår meget gerne i dialog 

om det helt tidlige arbejde med familierne allerede ved graviditetens start. Vi ved også, at 

børn der har gået i dagtilbud af høj kvalitet, klarer sig bedre resten af deres liv. Vi håber på 

fortsat at være en del af Kvalitetsforum for dagtilbud, og glæder os til arbejdet.  

 

Folkeskolen er det største fællesskab og kulturbærende institution for vores børn og samfund. 

Vi håber på, at folkeskolen fremadrettet vil opleve den ro og kontinuitet, der giver plads til 

lokal skoleudvikling. Vi håber også, at ministeren vil fortsætte de fora, hvor folkeskolens 

parter mødes og drøfter de fælles udfordringer for folkeskolen og udviklingen af fællesskaber 

for alle børn. Det er vigtigt, at vi får alle parter til at støtte op om udviklingen i folkeskolen, 

så vi sammen kan opnå de nødvendige resultater, så alle børn og unge kan komme godt 

videre i voksenlivet. 

 

Det er også positivt, at regeringen vil gå ind i problematikken omkring psykisk trivsel blandt 

unge. Det er en udfordring, vi kan genkende på tværs af landets kommuner. Årsagen til 

udviklingen er ikke entydig, og derfor findes der ikke en nem og enkel løsning. Børne- og 

Kulturchefforeningen stiller sig meget gerne til rådighed for et fremadrettet arbejde omkring 

børns livsmestring. 

 

Vi håber selvfølgelig, at vi får lejlighed til at mødes med dig. Derfor vil vi meget gerne have 

lov at invitere os selv på en kop kaffe, når du har mulighed for det. 

 

Vi vil også meget gerne invitere dig til Børne- og Kulturchefforeningens årsmøde d. 14. – 15. 

november.  

mailto:bkf@bkchefer.dk
http://www.bkchefer.dk/


                                                                                                     

                                  

 

Sekretariat: Ballerup Kommune, Hold-An vej 7, 2750 Ballerup, Tlf.: 4175 0660 , E-mail  bkf@bkchefer.dk,  

www.bkchefer.dk 

Hvert år i november afholder Børne- og Kulturchefforeningen årsmøde på hotel Nyborg 

Strand for medlemmer og inviterede gæster fra alle vores samarbejdspartnere fra ministerier, 

KL, uddannelsesinstitutioner, faglige organisationer og interesseorganisationer. Vi har 

tradition for, at ressortministre inden for foreningens område deltager ved årsmødet.  

 

Vi vil derfor gerne invitere dig til at holde tale ved årsmødet. Hvis det passer i kalenderen, vil 

vi meget gerne, at det foregår fredag d. 15. november kl. 10.15, men vi er naturligvis klar til 

at rykke rundt i programmet for at få det til at gå op. Vi forstiller os at afsætte ca. 30 min og 

ser gerne, at vores formand får mulighed for at gå i dialog med dig på scenen for at gøre det 

mere levende for medlemmerne. Du er naturligvis også meget velkommen til at deltage i 

festmiddagen torsdag aften. 

 

Vi ser frem til at høre fra dig og håber på et positivt svar på vores invitation til årsmødet. 

 

 

Venlig hilsen 

Anne Vang Rasmussen, formand for Børne- og Kulturchefforeningen 
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