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Foreningsoplysninger
Forening
Støtteforeningen for forældrebevægelsen HvorErDerEnVoksen
c/o Marie Blønd
Halfdansgade 35, 1
2300 København S
CVR‐nr.: 40 93 32 39
Hjemstedskommune: København
Telefon: 61670904
E‐mail: stoet@hvorerderenvoksen.dk
Web: www.hvorerderenvoksen.dk/stoet‐bevaegelsen‐hvorerderenvoksen/
Bestyrelse
Forperson
Marie Blønd
Næstforperson Cecilie Torp‐Strunz
Kasserer
Maria Storm Delroy
Suppleant
Sarah Louise Eskildsen‐Mortensen
Revision
Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
Weidekampsgade 6
2300 København S
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Den uafhængige revisors revisionspåtegning
Til bestyrelsen i Støtteforeningen for Forældrebevægelsen HvorErDerEnVoksen

Konklusion
Vi har revideret årsregnskabet for regnskabsåret 01.01.2021 – 31.12.2021, der omfatter anvendt
resultatopgørelse, balance og noter, herunder anvendt regnskabspraksis. Årsregnskabet udarbejdes efter god
regnskabsskik i henhold til lov om fonde og visse foreninger, jf. beskrivelsen i anvendt rengskabspraksis.
Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver og finansielle
stilling pr.31.12.2021 samt af resultatet af foreningens aktiviteter for regnskabsåret 01.01.2021 – 31.12.2021, i
overensstemmelse med anvendt regnskabspraksis.

Grundlag for konklusion
Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere
krav, der er gældende i Danmark. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere beskrevet i
revisionspåtegningens afsnit ”Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet”. Vi er uafhængige af foreningen i
overensstemmelse med International Ethics Standards Board for Accountants’ internationale retningslinjer for
revisorers etiske adfærd (IESBA Code) og de yderligere etiske krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har
opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse krav og IESBA Code. Det er vores opfattelse, at det
opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.

Bestyrelsens ansvar for årsregnskabet
Bestyrelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse
med god regnskabsskik jf. beskrivelsen i anvendt regnskabspraksis. Bestyrelsen har endvidere ansvaret for den
interne kontrol, som bestyrelsen anser for nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig
fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.
Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er bestyrelsen ansvarlig for at vurdere foreningens evne til at fortsætte
driften, at oplyse om forhold vedrørende fortsat drift, hvor dette er relevant, samt at udarbejde årsregnskabet
på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift, medmindre bestyrelsen enten har til hensigt at likvidere
foreningen, indstille driften eller ikke har andet realistisk alternativ end at gøre dette.

Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet
Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet som helhed er uden væsentlig fejlinformation,
uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en revisionspåtegning med en konklusion. Høj grad af
sikkerhed er et højt niveau af sikkerhed, men er ikke en garanti for, at en revision, der udføres i
overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i
Danmark, altid vil afdække væsentlig fejlinformation, når sådan findes. Fejlinformation kan opstå som følge af
besvigelser eller fejl og kan betragtes som væsentlige, hvis det med rimelighed kan forventes, at de enkeltvis
eller samlet har indflydelse på de økonomiske beslutninger, som regnskabsbrugerne træffer på grundlag af
årsregnskabet.
Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de
yderligere krav, der er gældende i Danmark, foretager vi faglige vurderinger og opretholder professionel skepsis
under revisionen. Herudover:
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Identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne
skyldes besvigelser eller fejl, udformer og udfører revisionshandlinger som reaktion på disse risici samt
opnår revisionsbevis, der er tilstrækkeligt og egnet til at danne grundlag for vores konklusion. Risikoen
for ikke at opdage væsentlig fejlinformation forårsaget af besvigelser er højere end ved væsentlig
fejlinformation forårsaget af fejl, idet besvigelser kan omfatte sammensværgelser, dokumentfalsk,
bevidste udeladelser, vildledning eller tilsidesættelse af intern kontrol.
Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne udforme
revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke for at kunne udtrykke en
konklusion om effektiviteten af foreningens interne kontrol.
Tager vi stilling til, om den regnskabspraksis, som er anvendt af bestyrelsen, er passende, samt om de
regnskabsmæssige skøn og tilknyttede oplysninger, som bestyrelsen har udarbejdet, er rimelige.
Konkluderer vi, om bestyrelsens udarbejdelse af årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om
fortsat drift er passende, samt om der på grundlag af det opnåede revisionsbevis er væsentlig
usikkerhed forbundet med begivenheder eller forhold, der kan skabe betydelig tvivl om foreningens
evne til at fortsætte driften. Hvis vi konkluderer, at der er en væsentlig usikkerhed, skal vi i vores
revisionspåtegning gøre opmærksom på oplysninger herom i årsregnskabet eller, hvis sådanne
oplysninger ikke er tilstrækkelige, modificere vores konklusion. Vores konklusioner er baseret på det
revisionsbevis, der er opnået frem til datoen for vores revisionspåtegning. Fremtidige begivenheder
eller forhold kan dog medføre, at foreningen ikke længere kan fortsætte driften.
Tager vi stilling til den samlede præsentation, struktur og indhold af årsregnskabet, herunder
noteoplysningerne, samt om årsregnskabet afspejler de underliggende transaktioner og begivenheder
på en sådan måde, at der gives et retvisende billede heraf i overensstemmelse med god regnskabsskik,
jf. beskrivelsen i anvendt regnskabspraksis.

Vi kommunikerer med den øverste ledelse om bl.a. det planlagte omfang og den tidsmæssige placering af
revisionen samt betydelige revisionsmæssige observationer, herunder eventuelle betydelige mangler i intern
kontrol, som vi identificerer under revisionen.

Udtalelse om bestyrelsesberetningen
Bestyrelsen er ansvarlig for bestyrelsesberetningen.
Vores konklusion om årsregnskabet omfatter ikke bestyrelsesberetningen, og vi udtrykker ingen form for
konklusion med sikkerhed om bestyrelsesberetningen.
I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det vores ansvar at læse bestyrelsesberetningen og i den
forbindelse overveje, om bestyrelsesberetningen er væsentligt inkonsistent med årsregnskabet eller vores viden
opnået ved revisionen eller på anden måde synes at indeholde væsentlig fejlinformation.
Vores ansvar er derudover at overveje, om bestyrelsesberetningen indeholder krævede oplysninger i henhold til
god regnskabsskik.
Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at bestyrelsesberetningen er i overensstemmelse med
Årsregnskabet og er udarbejdet i overensstemmelse med god regnskabsskik. Vi har ikke fundet væsentlig
fejlinformation i bestyrelsesberetningen.
København, den 18. april 2022
Deloitte
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
CVR‐nr. 33963556
Susanne Arnfred Møller
Statsautoriseret revisor
MNE‐nr. mne24625
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Bestyrelsesberetning
Når vi ser tilbage på 2021, så er vi enormt stolte over, hvor meget vi har præsteret med de midler og den
frivillighed vi har til rådighed og i et år stærkt præget af covid‐19. Derfor vil vi også gerne benytte lejligheden til
at takke alle de frivillige i hele Danmark som har gjort indsatser på alle niveauer for Forældrebevægelsen
#HvorErDerEnVoksen. Det er prisværdigt og vi håber at I alle føler jer repræsenteret på Arbejdermuseets
udstilling AKTIVIST, som løber til og med August 2022.
Vores vision for året var at øge antallet af medlemmer ‐ det har vi gjort og er oppe på 371 medlemmer, som er
en stigning på 87%. Det betyder, at driftsomkostninger nu er dækket af kontingent og vi ikke længere er
afhængige af at indsamle midler medmindre vi skal køre større aktioner. Derudover var vores primære mål, et
dedikeret fokus på kommunalvalget i november 2021 og det blev opnået med en stor indsats fra lokale
tovholdere og forskellige digitale manøvre, som slog igennem helt fra juni til slut november.
Hovedaktiviteten var mange tiltag, som alle førte til et øget fokus og tværpolitisk dedikering til
daginstitutionsområdet og især minimumsnormeringer i børnehøjde op til kommunalvalget i november 2021.
Tiltagene startede i uge 22 med det vi døbte “Børnenes Uge” der kulminerede i indsamlingen “Hvor langt vil DU
gå for børnene” d. 6. Juni. 2021. Ugen var detaljeret planlagt med invitationer til lokalpolitikerne og kandidater til
vores facebook grupper, digital deling af faktabokse, distribution af flyers der omhandlede indsamlingen,
afsløring af de reelle normeringer som vi havde udregnede, at vise taknemlighed overfor pædagogisk personale
og søndagens aktion “Hvor langt vil DU gå for børnene”. I efteråret kørte vi digitale kampagner og der blev
mange steder arrangeret digitale vælgermøder på vores lokale facebookgrupper, for at være så inkluderende
som muligt for alle småbørnsforældrene og de travle politiske kandidater. Det viste sig at være en virkelig
brugbar løsning som gav god bevågning af kandidaters ambitioner på daginstitutionsområdet.
Resultatet var, at mange byråd/kommunalbestyrelser fik mere børnevenlige konstellationer efter vores lokale
pres op til kommunalvalget, der blev afgivet konkrete løfter og tilmed blev tidligere #hvorerderenvoksen
aktivister valgt ind byråd rundt om i landet. Konkrete eksempler på at kommuner har rykket sig, er Randers
Kommune, der har målsat sig at indføre minimumsnormeringer på institutionsniveau og Næstved byråd
anbefalede at man fremover bruger omsættertabellen til at opgøre reelle normeringer.
Udover at skabe stor opmærksomhed og bevågning af daginstitutionsområdet op til valget, har vi også med
frivillige kræfter, skabt en publikation henvendt til ny‐ eller genvalgte lokalpolitikere. Publikationen
‘Virkelighedens Dagtilbud 2.0’ samlede forældres beretninger fra hele landet, satte fokus på relevant forskning
og giver en introduktion til reelle normeringer. Publikationen blev lanceret digitalt lige før kommunalvalget og
blev trykt i 500 eksemplarer, så alle kommuners borgmestre og børneudvalg modtog et fysisk eksemplar, enten
personligt overleveret eller tilsendt.
Ambitionen for 2021 var også at få udregne reelle normeringstal på institutionsniveau (jf. Omsættertabellen,
Fredensborg) simultant med at kommunerne implementerede minimumsnormeringer (papirsnormeringer).
Forældrebevægelsen ville eksemplificere, at minimumsnormeringer på papiret er langt fra børnenes virkelighed
og pointere at forældre kræver gennemsigtighed for reelle normeringer for at få et mere retvisende grundlag for
dialog. Hele kampagnen fra juni‐december på sociale medier og omtale i lokalpressen, var flankeret af løbende
afsløringer af reelle nomeringer på institutionsniveau og dette arbejde fortsætter ind i 2022.
På vores hjemmsiden præsenterer vi protokol og regnemaskine der forklarer omsættertabellen i detaljer med
forbehold og muligheder. Denne tilgængelighed og gennemsigtighed har gjort det muligt for enhver at udregne
reelle normeringer for hver institution i hver enkelt kommune efter at have søgt aktindsigt. Forældrebevægelsen
nåede i mål med udregninger i 35 kommuner og skabte meget opmærksomhed, debat og dialog. Tallene blev
tilmed brugt til aktionen ved Folketingets åbning i september for at illustrere forskellen på papirsnomeringer og
virkeligheden på gulvet. Forældrebevægelsen var stolt af at kunne præsentere fuld gennemsigtighed for
anvendte metoder, processer og at gøre resultaterne tilgængelige for alle interesserede parter for at skabe
dialog. Vi håber at denne eksemplificering sætter standarden for den gennemsigtighed vi er lovet i den
kommende dagtilbudsportal.
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En milepæl blev stadfæstet d. 21 December 2021, hvor L92: Loven om minimumsnormeringer blev endeligt
vedtaget i Folketinget. Og selvom det ikke er det resultat vi har stilet efter, så er det stadig en sejr, for det er
første lov der giver børn i daginstitution rettigheder. Vi indgav den 24 september 2021 et høringssvar til Børne‐
og Undervisningsministeriet vedr. lovforslaget om ændring af dagtilbudsloven, herunder loven om
minimumsnormeringer med de primære anbefalinger, at minimumsnormeringer bliver opgjort på
institutionsniveau og i børnehøjde. Det vil sige, at der reelt er 1 voksen til 3 børn i vuggestuerne og 1 voksen til 6
børn i børnehaven i praksis (børnehøjde) ‐ og ikke blot på papiret.
Visionen for støtteforeningen er stadig at skabe et større råderum for aktioner og andre aktiviteter med fokus på
ordentlige vilkår i de danske daginstitutioner. Året 2022 ses som et år på vågeblus, hvor vi understøtter en stadig
tilstedeværelse, men fokus er at sikre driftsstabilitet og at oparbejde ressourcer og evt. samarbejder der leder op
til større projekter i forbindelse med folketingsvalget der forventes i 2023. Der er stadig meget at kæmpe for,
hvis minimumsnormeringer skal gælde i børnehøjde og 2022 bliver præget af, at daginstitutioner på nuværende
tidspunkt står foran at modtage historisk mange flygtningebørn fra Ukraine. Kampen er langt fra slut og vi mener
at vi stadig har stort potentiale for at stige i medlemsforøgelse, som kan sikre større mandat og råderum, samt et
dedikeret fokus på mere langsigtede projekter.

___________
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Resultatopgørelse 2021

Note

Kontingenter

2021

2019/2020

kr.

kr.

60.850

36.650

Donationer og indsamlinger
Indtægter i alt

1

43.050
103.900

89.104
125.754

Administrationsomkostninger

3

48.981

27.000

Kampagner og aktioner
Diverse udgifter

2

40.282
15.020

35.219
6.901

104.283

69.120

Driftsresultat

‐383

56.634

Finansielle poster

‐858

‐145

Årets resultat

‐1.241

56.489

Forslag til resultatdisponering

‐1.241

56.489

Overført til næste år

‐1.241

56.489

Omkostninger i alt
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Balance pr. 31.12.2021
2021

2019‐2020

kr.

kr.

Tilgodehavende

0

1.585

Tilgodehavender

0

1.585

Likvide beholdninger

93.769

81.990

Omsætningsaktiver

93.769

83.575

Aktiver

93.769

83.575

2021

2019‐2020

kr.

kr.

Egenkapital primo
Årets resultat

56.489
‐1.241

0
56.489

Egenkapital

55.248

56.489

Leverandørgæld

38.521

27.086

Kortfristede gældsforpligtelser

38.521

27.086

Passiver

93.769

83.575

Note

Balance pr. 31.12.2021
Note
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Noter
Note 1
Donationer og indsamlinger
2021

2019‐2020

kr.

kr.

43.050

0

Sponsorater erhverv og foreninger

0

27.474

Donation til støtteforeningen

0

22.000

Mobilepay indsamling, Bamseskilling

0

39.630

43.050

89.104

Mobilepay indsamling, Børnenes uge

Note 2
Kampagner og aktioner
Navn

Børnenes uge og andre
aktioner
43.050 kr.

KV2021

Total i kr.

0 kr.

43.050 kr.

Kampagner/aktioner

‐3.781 kr.

‐36.501 kr.

‐40.282 kr.

Total pr. aktivitet

39.269 kr.

‐36.501 kr.

2.768 kr.

Specifikation af forbrug
Print, Merch og forsendelse

‐2.976 kr.

‐36.501 kr.

‐39.477 kr.

Transport

‐267 kr.

‐0 kr.

‐267 kr.

Diverse småkøb

‐538 kr.

‐0 kr.

‐538 kr.

‐3.781 kr.

‐36.501 kr.

‐40.282 kr.

Donationer/indsamlinger

Total pr. aktivitet

Note 3
Administrationsomkostninger

Revision
Webhotel

2021

2019‐2020

kr.

kr.

38.250
10.731

25.000
2.000

48.981

27.000
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Anvendt regnskabspraksis
Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med forbundets vedtægter samt god regnskabsskik som foreskrevet i
lov om fonde og visse foreninger.
Årsregnskabet er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år.
Generelt om indregning og måling
Aktiver indregnes i balancen, når det som følge af en tidligere begivenhed er sandsynligt, at fremtidige
økonomiske fordele vil tilflyde foreningen, og aktivets værdi kan måles pålideligt.

Forpligtelser indregnes i balancen, når foreningen som følge af en tidligere begivenhed har en retlig eller faktisk
forpligtelse, og det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå foreningen, og forpligtelsens værdi
kan måles pålideligt.

Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Måling efter første indregning sker som beskrevet
for hver enkelt regnskabspost nedenfor.

Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige risici og tab, der fremkommer, inden årsrapporten
aflægges, og som be‐ eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen.

I resultatopgørelsen indregnes indtægter, i takt med at de indtjenes, mens omkostninger indregnes med de
beløb, der vedrører regnskabsåret.

Resultatopgørelsen
Kontingentindtægter
Kontingentindtægter indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret.
Administrationsomkostninger
Administrationsomkostninger omfatter omkostninger til Deloitte revision, IT‐løsninger mv.
Diverse udgifter
Diverse udgifter omfatter Mobilepay betalingsløsninger, Facebook reklamer mv.
Finansielle poster
Finansielle poster omfatter renteindtægter og ‐omkostninger.
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Tilgodehavender
Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi, med fradrag af
nedskrivninger til imødegåelse af forventede tab.
Gældsforpligtelser
Gældsforpligtelser er målt til amortiseret kostpris svarende til nominel værdi.

