CV (opdateret 3/2022) - Dorthe Filtenborg (f. 1968)
Erfaring med ledelse af dagtilbud (20 år)
✓
✓
✓
✓
✓

Erfaring med ledelse af forskellige dagtilbud (28 børn/180 børn/210 børn/220 børn).
Erfaring med fusionering (tre mindre dagtilbud til et stort samlet, selvejende dagtilbud).
Har opbygget et stort, integreret dagtilbud fra bunden (210 børn/55 ansatte).
Erfaring med organisation og ledelse af kommunale, selvejende og private dagtilbud.
Erfaring med ledelse af ledere, pædagogisk personale samt andre faggrupper.

Skribent, forfatter og metodeudvikler ift det gode børneliv, dagtilbud, læring m.m. (29 år)
✓ Første udgivelse i 1993 – har 160 udgivelser (opdateret marts 2022).
✓ Forfatter til bøger, digitaliseret materiale, antologier, hæfter, pjecer, plakater, artikler, debatindlæg
✓ Redaktør og hovedskribent på fag- og medlemsbladet DET GODE BØRNELIV
Erfaring som konsulent (18 år)
✓ 2004 - nuværende: Egen virksomhed – Filtenborg Foredrag & Kurser (www.dorthefiltenborg.dk)
✓ Selvstændig konsulent med løsning af udviklingsopgaver for Ministeriet, kommuner, dagtilbud,
interesseorganisationer, uddannelsessteder. Afholder foredrag i både ind- og udland.
✓ 2014 – 2015: Ansat som pædagogisk konsulent i Paraplyorganisation Frie (450 dagtilbud).
✓ 2015 – 2018: Ansat som pædagogisk konsulent i Paraplyorganisation fobu (140 dagtilbud).
✓ 2019 – nuværende: Ansat som pædagogisk udviklingskonsulent i Landsorganisationen Danske
Daginstitutioner (250 dagtilbud). Analyserer politiske dagsordener og lovstof (dagtilbud), rådgivning
og sparring til bestyrelser/ledelser, kvalitetssikring af virksomheds- og læreplaner, høringssvar,
konferencedeltagelse, udvikler af samt redaktør og hovedskribent på fag- og medlemsblad m.m.
Tilknyttet Børne- og Undervisningsministeriet
✓ Deltager i nedsat Arbejdsgruppe ifm revision af pædagogisk læreplan (2004) og udarbejdelse af ny,
styrket pædagogisk læreplan (2018).
Efteruddannelse
✓ Diplom i ledelse (UCC)
✓ Master Classes i ledelse (Ledernes Kompetencecenter)
✓ ABA - Projekt ledelse, grundlæggende procesforståelse, facilitering (Aros Business Academy)
Netværk og samarbejdspartnere
✓ Altinget, Christiansborg, Børne- og Ungepolitisk Netværk - Tænketanken DEA`s Dagtilbudsnetværk
– Pædagogisk Netværk – INFOBA – Dagtilbudsnetværket Genbrugscafeen – De Ædle Netværket.
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