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Kontorets lukkedage i juleferien 2014 
SPIA´s kontor holder lukket for henvendelser fra den 23. december til og med den 1. 
januar. Hvis I får akutte problemer kan I enten kontakte Annette Foltmann på 6171 
1467 eller Henrik Danielsen på 3045 2245. 

 

Fridage i forbindelse med jul og nytår    
Juleaftensdag den 24. december og nytårsaftensdag den 31. december falder i år på en 

onsdag. Ifølge de centrale arbejdstidsaftaler gælder der følgende regler for selvejende 

institutioner: 

 

Pædagogisk personale: 
Juleaftensdag og nytårsaftensdag er normale arbejdsdage ift. timeopgørelsen. Der 

skal imidlertid betales weekendtillæg for arbejde på disse dage. 

 

Kostfaglig eneansvarlig og ufaglærte ansatte, der er beskæftiget ved 

rengørings- eller køkkenarbejde: 
Juleaftensdag den 24. december betragtes som en helligdag. Det betyder, at de ansatte 

enten har fri med løn denne dag eller arbejder, og får en erstatningsfridag. 

Nytårsaftensdag er en almindelig arbejdsdag. 

 

Gårdmænd: 

Juleaftensdag og nytårsaftensdag er almindelige arbejdsdage indtil kl.12.00. 

 

Særligt for selvejende institutioner i Københavns Kommunen 
Juleaftensdag den 24. december er for alle ansatte en fridag med løn. Nytårsaftensdag 

den 31. december er en almindelig arbejdsdag. Bemærk dog, at arbejde på 

nytårsaftensdag udløser weekendtillæg for pædagogisk personale.  

Private institutioner 
For de private institutioner, der har tiltrådt en overenskomst, gælder det, der er aftalt 

i overenskomsten. I fx DLO´s overenskomst med BUPL for privatinstitutioner, er 

søgnehelligdage, juleaftensdag og nytårsaftensdag hele fridage og grundlovsdag ½ 

fridag. Personale, som er på arbejde juleaftensdag, nytårsaftensdag eller 

grundlovsdag, ydes tilsvarende erstatningsfrihed.  

 



Bestyrelseskursus i februar 2015 
Hvad vil det sige, at være bestyrelsesmedlem i en selvejende/privat institution? At være 
bestyrelsesmedlem i en selvejende/privat institution giver indflydelse, indsigt og viden om 
hele institutionens drift og trivsel. Som bestyrelsesmedlem, har man en enestående mulighed 
for at præge sit barns institution. Men det giver også ansvar, forpligtigelser og 
forventninger. 
 
 På kurset vil I få kendskab til det juridiske grundlag for drift af en selvejende/privat 
institution. 

 Hvad indebærer det, at have arbejdsgiverbeføjelser? 
 Hvilke kompetencer har bestyrelsen og hvilke kompetencer ligger hos den daglige leder? 

 Hvilket ansvar og hvilke forpligtigelser har jeg, og hvordan medvirker jeg til, at skabe 

den bedste institution? 

Det er SPIA's faglige konsulent Karen Skau Meincke, der afholder kurset, og med hendes 

mangeårige erfaring om bestyrelsesarbejdet i selvejende og private institutioner, får den 

enkelte deltager noget særligt med hjem.  

Kurset afholdes mandag den 16. februar kl. 17.30 til 20.30. I den store sal på 

Hyltebjerggård, Linde Allé 33, 2720 Vanløse. Kurset koster 200 kr. pr. deltager og er inklusiv 

forplejning.  Der vil blive sendt endelig program og tilmeldingsblanket ud snarest, men du 

kan også tilmelde dig nu, ved at sende en mail til: Annette Foltmann: af@spia.dk 

Det gode børneliv 
Det er enhver institutions fornemste opgave at bidrage til og værne om det gode børneliv, 

men hvad er det gode børneliv? Hvordan bidrager vi til det i den travle dagligdag? Børn er 

afhængige af voksne, som er tilgængelige og nærværende, og som tør stå ved sine 

beslutninger, så børnene kan læne sig op ad dem, og opleve, at de bliver støttet i at handle 

aktivt i deres eget liv.  

 

Hvordan skaber vi en institutionskultur som kan tilgodese barnets trivsel? Hvordan 

inddrager vi forældrene i det arbejde? Hvilke historier fortæller vi, og hvilke historier vil vi 

gerne have børnene fortæller om os, og husker på sigt? 

Kurset afholdes af Cand.psych.aut Susanne Boëtius. Susanne har i 14 år arbejdet som 

psykolog i daginstitutioner og ydet institutionerne psykologisk hjælp/rådgivning i forhold til 

børn, forældre og leder/personale. I dag er Susanne medstifter af virksomheden 

Institutionspsykologerne. (www.institutionspsykologerne.dk) 

Dagen byder på oplæg og gruppediskussioner med mulighed for at inddrage egne 

erfaringer og visioner. Det er en fordel at der er flere fra samme institution der deltager. 
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Kurset er tirsdag den 17. marts 2015 kl. 9.00 – kl. 15.00 på Hyltebjerggård, Linde Allé 33, 

2720 Vanløse. Kurset koster 1250 pr. deltager og er inklusiv morgenkaffe/brød, frokost og 

eftermiddagskaffe og kage. Tilmelding ved mail til af@spia.dk senest den 17. februar 2015. 

Tilmeldingen er bindende. Henvendelser om kurset bedes rettet til karen@spia.dk eller 

helle@spia.dk 

Institutionskonference 2015 
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. 
 
Forårets lederkurser 
I foråret 2014 havde SPIA igen fokus på ledelse i form af kurser omkring ledelse, og 

nogle af de mange facetter, der kan være i relation til ledelsesopgaverne. Vi oplever, 

at der er et behov for lederkurser, der tager udgangspunkt i ledernes hverdag, og 

hvor det ledelse og kommunikation gøres håndgribeligt og brugbart.  Samtidig har 

kurserne dannet ramme om en vigtig vidensdeling mellem ledere, der kommer vidt 

forskellige steder fra, og som har forskellige vilkår i forhold til ledelsesarbejdet.  

Vi udbyder kurser igen i løbet af foråret. Læse mere om kurserne på SPIA´s 

hjemmeside.  

 

 

SPIA ønsker alle en god jul og et godt nytår 
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Konsulenterne:  

Annette Missing, Løn: 3877 0733 / am@spia.dk 

Lene Danielsen, Regnskab: 3877 0732 / lene@spia.dk 

Elisabeth Hill, Regnskab: 3877 0731, eh@spia.dk 

Ivan Jeppesen-Skjold, Regnskab: 3877 0739 / ivan@spia.dk 

Gitte Dalsgaard Nielsen, Regnskab: 3164 5140 /gitte@spia.dk 

Karen Skau Meincke, faglig konsulent: 5361 5792 / karen@spia.dk                  

Helle Thorsklint, ledelse og pædagogik: 2547 7544 / helle@spia.dk 

 

Ledelsen: 

Henrik Danielsen:3877 0737 / 3045 2245 / hd@spia.dk 

Annette Foltmann: 3877 0738 / 6171 1467 / af@spia.dk 
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