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Nyhedsbrev september 2014 

 

 

Nu er skolesommerferien slut og mange nye skolebørn og deres forældre venter spændt på at opleve 

resultaterne af skolereformen. På fritidshjem og klubber er ledelse og pædagoger spændte på, hvordan det 

nye skolesamarbejde mellem skolelærer og pædagoger vil blive. Der vil uden tvivl være forskel fra skole til 

skole, hvad der vil lykkes, og hvad der ikke vil.  SPIA og DLO varetager i fællesskab jeres interesser i 

skolereformen, så ring til Annette Foltmann eller Karen Skau Meincke på 3877 0738, hvis I får brug for os.        

Nye medarbejdere i SPIA 

SPIA har været så heldige, at vi nu også har fået Elisabeth Hill med i SPIA-teamet. 

Elisabeth har i mange år arbejdet med regnskabsføring for selvejende daginstitutioner, 

hvor hun særligt har haft med Københavns daginstitutioner at gøre. Men Elisabeth har 

også et bredt og indgående kendskab til hele institutionsområdet. Elisabeth er kendt for 

at være en dygtig, omhyggelig og loyal medspiller for institutionslederne, når de 

skal have styr på økonomien. 

 

 

 

Herudover har vi været heldige med at ansætte Gitte Dalsgaard Nielsen, således at 

SPIA nu har fået en lille “Jyllandsafdeling”. Gitte har arbejdet med regnskabsføring for 

selvejende og private daginstitutioner i en årrække og har et godt og indgående 

kendskab til området. Gitte har et bredt kendskab til de jyske kommunerne, som hun 

ofte har forhandlet med for at varetage institutionernes interesser. Derudover har Gitte 

- sammen med Karen Skau Meincke - været med til at opstarte mange private jyske 

institutioner, både i form af nystartede institution og overgang fra selveje eller 

kommunal til privat, så der lige fra starten kom godt styr på kommuneaftaler samt 

økonomien. Med ansættelsen Gitte har vi sikret os, at SPIA har fået en god og lokalt 

forankret service til vores institutioner vest for Storebælt.  
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Kommunerne skal respektere private institutioners opsigelsesvarsel 

Længe har der været problemer med, at kommunerne ikke respekterede de private institutioners 

opsigelsesvarsel, når børn blev flyttet fra de private institutioner til de kommunale. Det har haft økonomiske 

konsekvenser for de private, at kommunen – fra den ene dag til den anden – flyttede et barn. Karen Skau 

Meincke har flere gange være i dialog med kommuner, der mente, at de havde ret til at flytte børnene, uden at 

respektere de privates opsigelsesvarsel. Men sådan er det naturligvis ikke, og det har Karen nu fået 

Socialministeriets ord for i hendes forespørgsel til ministeriet.  

 

Institutionskonference  

Den 31. oktober i 2015 fra kl. 9-15.30 afholder SPIA vores første institutionskonference på Odense Congress 

Center. I 2015 er temaet for institutionskonferencen:  Hvordan kan rum og indretning understøtte inklusion 

af børn med forskellige hjerner? Oplægsholdere er hjerneforsker Ann E. Knudsen, cand.mag. og lektor i 

dansk og psykologi, Charlotte Ringsmose, Ph.d. og lektor på institut for læring, DPU, Aarhus Universitet, og 

Susanne Staffeldt, uddannet på Danmarks Designskole. Institutionskonferencen er for alle, dvs. både for 

ledere, medarbejdere og bestyrelsesmedlemmer. Når I skal til at planlægge jeres årshjul for 2015, kan 

institutionskonferencen indgå, som en pædagogisk dag for jeres institution. Prisen er 999 kr. pr. deltager 

inklusiv forplejning. Hvis jeres institution ønsker at deltage i Institutionskonferencen, skal I tilmelde jer inden 

den 1. juni 2015 til Annette Foltmann på E-mail: af@spia.dk. Tilmeldingen er bindende. Spørgsmål vedrørende 

institutionskonferencen kan rettes til Karen Skau Meincke på E-mail karen@spia.dk eller Helle Thorsklint på 

helle@spia.dk. Institutionskonferencen vil fremover blive en årlig tilbagevendende begivenhed, såfremt der er 

opbakning til den.  

 

Opsigelse grundet sygdom 

Inden for det sidste år er handicapbegrebet blevet betydeligt udvidet i nogle domme ved EU-domstolen og 

efterfølgende ved danske domstole. Det er blevet udvidet til også at omfatte sygdomme og lidelser, som vi 

ikke tidligere har anset for at være et handicap, fordi lidelserne enten ikke kan anses for at være varige eller 

særlige bebyrdende. Men det er der nu lavet om på, og det får særligt betydning, når en ansat skal opsiges 

pga. sygefravær. En depression, allergi eller dårlig ryg kan nu også tælle, som et handicap, hvis lidelsen er 

gentagne eller har stået på over en længere periode. Hvor lang tid lidelsen skal have stået på er endnu uvis, 

for vi mangler retspraksis på området. Det vi ved er, at der tillægges arbejdsgiver en pligt til at træffe rimelige 

foranstaltninger, for at en person med nedsat funktionsevne kan udføre sit arbejde, hvis det ikke er en 

forholdsmæssig stor byrde for arbejdsgiver. Der skal tænkes i afhjælpende foranstaltninger, omplacering og 

ændring af arbejdsopgaver m.v. Kommunen kan kontaktes med henblik på stille de nødvendige hjælpemidler 

til rådighed for at imødese skånebehov og fasteholde den handicappede i jobbet. Det burde ikke komme til at 

koste institutionen ekstra penge at fremskaffe, for det er kommunen, der skal betale.    

 

En afskedigelse af en ansat med et handicap skal være sagligt begrundet og skal overholde lov om forbud 

mod forskelsbehandling. Hvis en ansat med et handicap opsiges, kan det komme til at koste op til 9 måneders 

løn i godtgørelse, hvis ikke arbejdsgiver har sørget for afhjælpende foranstaltninger, medmindre 

foranstaltningerne vil pålægge arbejdsgiveren en så betydelige økonomisk byrde, at opsigelsen kan 
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godkendes som saglig. Der er to muligheder for at opsige en ansat med et handicap, som fritager arbejdsgiver 

for at yde afhjælpende foranstaltninger, og det er i de tilfælde hvor: 

1. Den ansatte ikke længere er egnet til at varetage sit arbejde. Det kan fx være pga. af en 
hjerneskade, som gør den ansatte uegnet til arbejdet eller hvis den ansatte - på anden vis - er så 
dårligt fungerende, at det decideret vil gå ud over de børn eller unge, der er i institutionen. 
Begrebet ”egnet” kan selvfølgelig gradbøjes, og alt afhænger af situationen og argumentationen 
for opsigelsen.   

2. Den ansatte ikke længere er i stand til at stille sin arbejdskraft til rådighed for arbejdsgiver, og 
derfor ikke kan sanses for at være ”disponibel arbejdskraft”, hvorved den ansatte ikke kan opfylde 
sin del af arbejdsaftalen. Fx hvis en ansat ved en skovbørnehave mister førligheden og skal 
sidde i rullestol, som vil umuliggøre færdsel i skoven med børn.  

For at undgå unødige omkostninger til en afskedigelsessag, så kontakt Annette Foltmann, så snart I overvejer 

at opsige en medarbejder pga. sygdom, så vi sammen kan tilrettelægge et forløb.     

Alle danskere skal pr. 1. november 2014 kunne modtage digital post    

Fra den 1. november skal alle borgere i Danmark kunne modtage digital post fra alle offentlige instanser fra 

borger.dk eller e-boks. Man kan bede om at få besked på sms eller e-mail, når man modtager ny digital post 

fra det offentlige. Vi vil alle blive oplyst om, hvordan vi vil modtage posten og læse den, igennem kampagner 

og målrettet personlige breve, til dem der endnu ikke er tilmeldt digital post. SPIA vil fortsat sende jeres 

lønsedler direkte til jeres E-boks.    

 

 

Psykologordning 

SPIA har besluttet at afvikle vores psykologtilbud, fordi vi havde for 

mange udfordringer med klippekortsordningen. Vi har også måtte indse, 

at der er mange forskellige opfattelser af, hvilken psykologisk tilgang, 

der er den bedste for jer og jeres institution, på samme måde, som der 

er forskellige synspunkter vedrørende pædagogiske retninger. Det har 

vi fuld forståelse for. Derfor er det fremover op til jer selv, hvilken 

psykolog I vil indgå aftaler med og benytte jer af. For jer, der har haft 

glæde af Jeanett Taxbo og stadig har klip på klippekortet, kan I forsat kontakte hende på tlf.  5380 0014. I kan 

også kontakte Institutionspsykologerne, som Helle Scheele (T.2448 6962) og Susanne Boëtius (T:2140 6620) 

står bag. Dem kan I læse mere om på deres hjemmeside: www.institutionspsykologerne.dk. I kan også vælge 

Martin Suwalski, som nu også er privatpraktiserende psykolog nu, på tlf.:3044 8940. Og endeligt kan I jo 

vælge nogle helt andre. Det er op til jer! 

 

 

Med venlig hilsen SPIA-teamet  
 

 

 

http://www.institutionspsykologerne.dk/
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Ivan Jeppesen-Skjold 

Regnskabskonsulent 

3877 0739 / ivan@spia.dk 

 
Lene Danielsen 

Regnskabskonsulent 

3877 0733 / lene@spia.dk 

 

Elisabeth Hill 

Regnskabskonsulent 

3877 0732 / eh@spia.dk 

 

 

Gitte Dalsgård Nielsen 

Regnskabskonsulent 

5217 9037 / gitte@spia.dk 

 

Annette Missing 

Lønkonsulent 

3877 0733 /am@spia.dk 

 

 

Karen Skau Meincke 

Faglig konsulent 

3877 0738 /karen@spia.dk 

 

Helle Thorsklint 

Konsulent for ledelse og pædagogik  

 2547 7544/ helle@spia.dk 

 

 

Annette Foltmann 

Direktør 

Juridisk bistand, HR, bestyrelsesarbejdet, interessevaretagelse m.v. 

3877 0738 / af@spia.dk 

 

Henrik Danielsen 

Direktør 

Økonomi, regnskab, revision, interessevaretagelse m.v.  

3877 0737 / hd@spia.dk  
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