
 1 

 

- -NYT 
       1. årgang , nr. 1,  juni 2017 

SPI-NYT = Nyt til Selvejende og Private Institutioner  

Regeringens dagtilbuds-

udspil. 

Side 5 

 

 

 

 

 

Mai Mercado (foto Steen Brogaard)  

SPI-NYT er et elektronisk  nyhedsbrev til institutioner tilknyttet Spia og Spifo  - og alle andre                   

med interesse for selvejende og private institutioner . Udkommer 4 gange årligt. 

Lederartikel af Spifos 

formand, Torben Jensen 

Side  2 

Morten Kyst tilknyttet  

Spifo og Spia pr. 1/6-17 

Side  3 

 

 

Klummen: 

”Hvis Jeg  kunne 

bestemme….” 

V/ Annette Foltmann 

 

Side  11 
 

 

 

Privatinstitutioner i 

fortsat fremgang. 

 

 

 

Side  7 

 

 

Fra daginstitutioner 

til plejehjem. 

Mini-interview med  

Svend Erik Christiansen 

 

Side  9 



 2 

spi-NYT, nr. 1-2017                                                                                                                                                 Side  

Af Torben Jensen, formand for Spifo 

Spi-nyt er en af flere nye aktiviteter i Spifo 

Denne første udgave af Spi-nyt - Spia`s og Spifo`s nye elektroniske nyhedsbrev, der fremover vil 

udkomme 4 gange årligt - er bare et af flere nye tiltag i Spifo.  

Det har været sjovt at være med til at etablere Spifo - Selvejende og Private Institutioners forening - men 

det bliver endnu mere spændende at deltage i en oprustning af Spifo, der skal sikre aktiviteter; 

Medlemsarrangementer, Informationsvirksomhed og frem for alt Interessevaretagelse i arbejdet for at 

tilvejebringe så gode rammer og vilkår for de Selvejende og Private daginstitutioner, og dermed for 

børnene, som overhovedet muligt.  

Spifo er en ganske ung forening med en flad struktur og højt til loftet. Vi håber at et øget aktivitetsniveau 

vil medvirke til, at endnu flere personer, ildsjæle og daginstitutioner har lyst til at bakke op omkring Spifo, 

så vi sammen kan udvikle foreningen og skabe en god dialog og endnu flere aktiviteter og synlighed 

omkring vores arbejde for daginstitutioners, forældres og børns interesser.  

Som det fremgår af dette nyhedsbrev, har Spifo og Spia fået tilknyttet Morten Kyst, som seniorkonsulent.  

Det forventer vi os meget af, for Morten har  fra 26 års ansættelse som sekretariatschef i DLO en bred 

erfaring og en mænge viden om netop de forhold som Spifo arbejder med og for. Morten vil være 

redaktør af dette nyhedsbrev, ligesom han skal bidrage til foreningsudvikling, den politiske 

interessevaretagelse og rådgivning og vejledning overfor Spifo`s medlemmer. 

Jeg ønsker vore medlemmer og alle andre læsere af dette nyhedsbrev en god sommer - og glæder mig til, 

at vi i næste nyhedsbrev kan orientere om flere nye og konkrete tiltag i Spifo.   

 

-NYT 
 
 
”Spifo” står for Selvejende og Private 
Institutioners forening,  og er en 
børnepolitisk nonprofit forening, hvilket 
betyder at foreningens økonomi går til 
at fremme foreningens formål. 
 

Kontakt: 
SPIFO, Jernbane allé  54, 3. 
2720 Vanløse 
Tlf.: 38770738 
Mail: info@spifo.dk 
Læs alt om Spifo på www.spifo.dk 

spi-NYT er et elektronisk  nyhedsbrev til 
institutioner tilknyttet Spia og Spifo  - og 
alle andre  med interesse for selvejende 
og private institutioner . Udkommer 4 
gange årligt. 
 
Spifo-nyt udgives af Spia og Spifo 
 
Ansv. Redaktør:  Annette Foltmann 
Redaktør: Morten Kyst 
Stof og henvendelser vedr. Spifo-nyt 
bedes  sendt pr. mail til: morten@spia.dk 

”Spia” står for Selvejende og Private 
Institutioners Administrationsselskab, 
som tilbyder professionel og sikker 
administration uafhængigt af 
værdigrundlag og foreningsloyalitet. 
 

Kontakt: 
SPIA, Jernbane allé  54, 3. 
2720 Vanløse 
Tlf.: 22209030 
Annette Foltmann, mob. 22209035 
Mail: spia@spia.dk 
Læs alt om Spia på www.spia.dk 

mailto:info@spifo.dk
http://www.spifo.dk
mailto:morten@spia.dk
mailto:spia@spia.dk
http://www.spifo.dk
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Morten Kyst er nu tilknyttet Spifo og Spia 
 
Pr. 1. juni 2017 blev Morten Kyst tilknyttet Spifo og Spia som seniorkonsulent. For Spifo skal Morten 
bidrage med foreningsudvikling, Interessevaretagelse, information og rådgivning og vejledning.  
 
Morten Kyst kommer til Spia og Spifo med en baggrund som sekretariatschef i DLO gennem de sidste 26 
år. Det er således en mand med stor viden og mange erfaringer indenfor området Selvejende og Private 
daginstitutioner, som hermed tilføjes som en rigtig god ressource i Spifo og Spia.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Jeg er utrolig glad for at have fået mulighed for, 

hos Spifo og Spia, at kunne fortsætte mit arbejde 

for  selvejende og private daginstitutioner, siger 

Morten Kyst, ny seniorkonsulent i Spifo og Spia. 

Morten har bl.a. fungeret som rådgiver og konsulent  overfor 
ledere og bestyrelsesmedlemmer i selvejende og private 
daginstitutioner, og har som sådan været i kontakt med, eller 
ligefrem på besøg hos, i hundredevis af daginstitutioner rundt 
om i landet.  
 
Morten har desuden været redaktør af DLOs tidsskrift,  
tovholder og vært i forbindelse med en lang række 
konferencer, temadage, foredrag og kurser.  Han vil derfor  
være bekendt af rigtig mange selvejende og private 
daginstitutioner.  
 
Med tilknytningen til Spifo og Spia vil institutioner fortsat få  
mulighed for at kunne drage nytte af hans ekspertise og venlige 
og præcise rådgivning og vejledning, hvor spidskompetencer 
især gælder spørgsmål om driftsoverenskomster, vedtægter, 
forretningsordener, bestyrelsesarbejde, kommunale 
godkendelseskriterier, konvertering og oprettelse af 
privatinstitutioner m.v..  

En konkret opgave som Morten fremover vil løse for Spia og Spifo er redigering af  dette elektroniske 
nyhedsbrev ”spi-NYT”, der er tænkt som et let, overskueligt og gratis lille medie indenfor området.  
 
Om tilknytningen til Spifo og Spia siger Morten selv: 
 
”Jeg er utrolig glad for at have fået mulighed for, hos Spifo og Spia, at kunne fortsætte mit arbejde med 
servicering og rådgivning af selvejende og private daginstitutioner, og jeg glæder mig til at komme 
rigtigt i gang.  Det er et område, der kræver special-viden, og det er jo netop det jeg har efter mine 
mange år i DLO. I DLO havde jeg som sekretariatschef ansvar for hele driften; I Spifo og Spia skal jeg 
koncentrere mig om informationsvirksomhed, foreningsudvikling, tilrettelæggelse af 
medlemsarrangementer og rådgivning. - Det ser jeg frem til.  
 
Det er rigtig spændende og ”sjovt” at være blevet en del af  Spifo og Spia, der er to ret nye 
organisationer, og hvor der derfor er basis for medlemsfremgang og spændende udfordringer og 
aktiviteter, siger Morten Kyst, ny seniorkonsulent i Spifo og Spia.” 
 
Du kan kontakte Morten Kyst på mail:   morten@spia.dk  eller mobil 20417164 
 
 
 

mailto:morten@spia.dk
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Debatindlæg: 

 

Nej, børn skal ikke  
sendes i børnehave 
allerede som 2-årige 
 

Af Annette Foltmann, direktør, og Katrine Toft Mikkelsen, faglig konsulent, i SPIA - Selvejende og Private Institutioners 

Administrationsselskab. 

 

(Dette er en lettere redigeret udgave af debat-indlægget, som blev bragt i Politiken den 1/5-17)  

Det er en glidebane, når kommunerne begynder at sende vuggestuebørn tidligere i børnehave for at 

spare penge. Normeringerne bør afhænge af børnenes alder - ikke antal.  

I disse dage kører historier om, at flere og flere kommuner for at spare penge flytter børnene fra 

vuggestuen til børnehaven, før børnene er fyldt tre år, typisk 2-3 måneder før. 

De fleste mennesker, der ikke har deres daglige gang i en daginstitution, vil nok tænke, at det da ikke kan 

gøre den store forskel. 

Selv om børn i den alder udvikler sig hurtigt, er det svært at forestille sig, at de 2-3 måneder skulle gøre 

uoprettelig skade på det enkelte barn. De fleste kender sikkert et barn, som de tænker sagtens kan klare 

at begynde i børnehaven lidt før 3-års fødselsdagen. 

Men for det første er det en glidebane. Hvis det først er blevet normalt at flytte børnene, når de er 2 år og 

10 måneder, hvorfor så ikke, når de er 2 år og 8 måneder? Og derefter 2 et halvt år? 

For det andet betyder det noget for hele stuen både i vuggestuen og i børnehaven. Begge steder betyder 

den tidligere flytning, at gennemsnitsalderen sættes ned. I vuggestuen betyder det, at den normering, der 

er beregnet på f.eks. 12 børn i alderen ½ år til 3 år, nu gælder for 12 børn i alderen ½ år til 2 år og 10 

måneder. 

Det betyder, at de helt små udgør en forholdsmæssig større andel af børnene. Samtidig har de små ikke 

de største vuggestuebørn som rollemodeller. 

Det samme gør sig gældende i børnehaven, hvor den tidligere oprykning (ofte kombineret med tidlig start 

i fritidshjem/sfo for de kommende skolebørn) betyder, at gennemsnitsalderen også her får et gevaldigt 

ryk nedad, uden at normeringerne sættes tilsvarende op. 

Hele denne diskussion understreger endnu en gang behovet for minimumsnormeringer, der sættes ud fra 

børnenes alder. 
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Regeringens Dagtilbuds-udspil: 
 

Bedre vilkår for private leverandører 
 
Regeringen har med Socialdemokratiet, Dansk folkeparti og de Radikale indgået en politisk aftale om 
daginstitutionsområdet.  Imellem en hel del varm luft og gode hensigter, varsles der vigtige 
forbedringer for Privatinstitutioner. 
 
Af Morten Kyst, seniorkonsulent i Spia/Spifo 
 
Ændrede pædagogiske læreplaner og tilskud til babysitter for forældre med skæve arbejdstider trak de 
største overskrifter i forbindelse med, at  Regeringen i slutningen af april lancerede sit længe ventede 
dagtilbudsudspil; ”Stærke dagtilbud — alle børn skal med i fællesskabet”. Men for Privatinstitutionerne 
rummede udspillet faktisk nogle gode nyheder, som der nu - via en politisk aftale indgået den 9/6-17 - er 
politisk flertal for i Folketinget.    
 
Den samlede politiske aftale rummer disse 3  overordnede indsatsområder: 1. Øget fleksibilitet og frit 
valg for børnefamilier, 2. Bedre læring og trivsel for alle børn og et sammenhængende børneliv, og 3. Høj 
kvalitet gennem faglighed og tydelig ledelse.  Aftalen kan i sin helhed downloades her:   

http://socialministeriet.dk/nyheder/nyhedsarkiv/2017/jun/mercado-bred-aftale-om-dagtilbud-er-godt-

nyt-for-alle-smaa-boern-og-deres-foraeldre/ 

Aftalens indhold om Bedre Vilkår for private leverandører er følgende:  

”Private aktører leverer hver dag et stort bidrag til at skabe gode og trygge dagtilbud og medvirker til at 
skabe en mangfoldighed af tilbud, som familierne kan vælge imellem. Dog er der visse barrierer i form af 
for eksempel tilskud og garantier, der ikke er tidssvarende, og som kan opleves som rigide.  
 
Det er vigtigt for aftaleparterne, at de private leverandører har nogle rammevilkår, som ikke unødigt 
hindrer eller begrænser deres oprettelse og virke. Derfor er aftaleparterne enige om, at der skal:  
 
 Fastsættes et loft over den driftsgaranti, som kommunerne kan kræve i forbindelse med 

godkendelse af en privatinstitution. Loftet fastsættes efter en afdækning af, hvilke udgifter 
driftsgarantien kan dække ved en eventuel konkurs. Afdækningen drøftes med kommunerne. 

 Driftstilskuddet skal justeres. I de tilfælde, hvor kommunernes udgifter til alderssvarende 
daginstitutioner er højere end udgiften til dagplejen, får kommunerne mulighed for at yde et 
driftstilskud, der alene baseres på de gennemsnitlige udgifter til en plads i en alderssvarende 
daginstitution.  

 Bygningstilskuddet skal justeres. Kommunerne får mulighed for at yde et højere bygningstilskud 
end det i dag er tilfældet.  

 Privatinstitutioner skal godkendes løbende. Det præciseres, at behandlingen af ansøgninger om 
godkendelse af privatinstitutioner skal ske løbende og ikke fx en eller to gang om året. 

 Godkendelseskriterierne skal ændres. Privatinstitutioner skal fremadrettet følge de til enhver tid 
gældende godkendelseskriterier i den enkelte kommune. Dermed sikres det, at der ikke sker en 
uhensigtsmæssig fastfrysning i forhold til fx skærpede eller lempeligere krav til de kommunale 
daginstitutioner ift. normeringer, uddannelsesmæssig baggrund mv.”  

 

 

Fortsættes... 

spi-NYT, nr. 1-2017                                                                                                                                                 Side  

http://socialministeriet.dk/nyheder/nyhedsarkiv/2017/jun/mercado-bred-aftale-om-dagtilbud-er-godt-nyt-for-alle-smaa-boern-og-deres-foraeldre/
http://socialministeriet.dk/nyheder/nyhedsarkiv/2017/jun/mercado-bred-aftale-om-dagtilbud-er-godt-nyt-for-alle-smaa-boern-og-deres-foraeldre/
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...fortsat 

 

Driftsgarantien må forventes nedsat 
 
Det er især det første punkt - driftsgarantien - der har været en barriere for oprettelse af flere 
privatinstitutioner, og en negativ forskelsbehandling i forhold til kommunale og selvejende 
daginstitutioner, som jo ikke har en renteudgift til opretholdelse af en driftsgaranti, som kommunerne 
kan forlange, på et beløb svarende til op til 3 måneders driftsbudget. Den politiske aftale er på dette 
punkt lidt mærkeligt eller mangelfuldt formuleret, for der altså allerede et loft over hvor meget 
kommunerne kan forlange i driftsgaranti (som nævnt max. 3 måneder). Fra de mange møder jeg har  
deltaget i, med Ministre og Folketingspolitikere,  tør jeg med sikkerhed tolke aftalen således, at der sigtes 
til fastsættelse af et loft over garantien, som skal være på mindre end 3 måneders budget. Flere politiske 
partiers ordførere har forholdt sig positivt til et loft på max. 1 måneds driftsgaranti.  
 
Max. 1 måneds driftsgaranti var da netop også det, som et borgerligt flertal i Folketinget indgik en polisk 
aftale om i foråret 2011. Desværre blev den aftale aldrig udmøntet i konkret lovgivning, fordi der kort tid 
efter blev udskrevet  Folketingsvalg, og Thorning-regeringen kom til. 
 
En undersøgelse, som jeg lavede for DLO i foråret 2016 viste i øvrigt, at over en fjerdedel af landets 
kommuner allerede, af egen fri vilje, havde indført krav om driftsgaranti på max. 2 , 1 eller ingen 
måneders driftsgaranti. Så der har altså allerede været en bevægelse i retning af faldende krav til 
driftsgaranti overfor privatinstitutionerne.  
 
De øvrige forbedringer 
 
Af de øvrige punkter er det  spørgsmålene om Driftstilskud og bygningstilskud til privatinstitutioner der 
påkalder sig størst interesse.  Desværre må aftaleteksten læses således, at der ikke indføres nye 
rettigheder eller krav for privatinstitutionerne.  Der er alene tale om nogle ”kan-bestemmelser”, som skal 
give kommunerne lovhjemmel til at behandle privatinstitutionerne mere økonomisk gunstigt (og 
retfærdigt) end de må i dag, under den nuværende lovgivning.  
 
Løbende godkendelser og ændringer i godkendelseskriterierne 
 
De sidste to punkter i aftaleteksten vedrører for det første en bestemmelse om, at Kommunerne får pligt 
til at behandle ansøgninger om godkendelse af privatinstitutioner løbende. I dag kan kommunerne 
fastsætte ansøgningsprocedurer, hvor privatinstitutioner eksempelvis kun kan ansøge om godkendelse en 
gang i kvartalet eller hvert halve år.  
 
For det andet vil flertallet bag den politiske aftale have indført et vilkår om, at privatinstitutioner 
fremover skal leve op til de til enhver tid gældende godkendelseskriterier i Kommunen. Dette forslag 
betragter vi i Spifo som problematisk, for et ændret kommunalt krav kan i realiteten betyde, at en ellers 
velfungerende privatinstitution må lukke, fordi den ikke kan leve op til nye krav fra Kommunen. 
 
Spifo vil følge op på udmøntningen af den politiske aftale 
 
I Spifo vil vi opmærksomt følge med i den politiske udmøntning af aftalen i konkret lovgivning. Via 
kontakter til nogle af de politiske ordførere og påvirkning af områdets øvrige interesseorganisationer, 
samt indgivelse af høringssvar, vil vi arbejde for, at den lovgivning,  som aftalen vil lede frem, bliver så 
gunstig for privatinstitutionerne som muligt. 
 
Se link til hele aftale-teksten (om bl.a. ændrede pædagogiske læreplaner og en ny informationsportal, der 
skal præsentere alle landets daginstitutioner) på forrige side. 
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Undersøgelse 

Antallet af privatinstitutioner fortsætter med at stige   

- hvordan det står til med de selvejende, bliver vi klogere på senere på sommeren.  

Danmarks Statistik har igennem de seneste mange årtier årligt udgivet en statistik over antal institutioner 

og indskrevne børn m.m. i alle landets daginstitutioner.  Denne opgørelse har dog ligget brak siden 

oktober 2014, fordi Danmarks Statistik og Ministeriet har forsøgt at kombinere denne opgørelse med en 

troværdig  (personale-)normerings-statistik.  

I utålmodighed efter at få friske tal, har Bureau 2000 for FOA selv undersøgt sagen ved henvendelse til 

landets kommuner.  

Bureau 2000`s undersøgelse viser, at antallet af privatinstitutioner er steget fra 512 i 2014 til ca. 550 i 

2017. Der er altså stadig en markant fremgang for de private daginstitutioner. Modsat viser 

undersøgelsen en nedgang i antal indskrevne i Kommunale daginstitutioner.  

Bureau 2000 har ikke undersøgt, hvor mange selvejende daginstitutioner der findes anno 2017. Det må vi 

altså vente med at få svar på til senere på sommeren, hvor Danmarks Statistik forventer at kunne 

offentliggøre en komplet oversigt.  

morten@spifo.dk 

 

Saksede Citater 
Spi-NYT har fra diverse aviser og andre medier sakset disse interessante Citater: 

 

- Man vil markedsgøre hele vores daginstitutionsområde. Det er informationsportalen et godt udtryk for. 
At man skal kunne sidde og shoppe rundt og se alt om alle daginstitutioner for eksempel på børnenes 
herkomst. Det synes jeg skaber unødvendigt bureaukrati 

SF’s børneordfører, Jacob Mark, til DR.dk 
 
- Jeg har rejst rundt i Europa, hyret af danske ambassader, og holdt foredrag om de fantastiske danske 
daginstitutioner - for bare 10 år siden. Nu skammer jeg mig. 

Familieterapeut Jesper Juul til TV2 Østjylland 
 
”Det er slet ikke brugbart at tale om inklusion og inklusionsbørn”. 

Claus Hjortdal, formand for Skolelederforeningen, til Zetland 
 
”Hvis vi skal styrke kvaliteten i vores dagtilbud, sådan som der er lagt op til i regeringsudspillet »Stærke 
dagtilbud«, så kommer vi ikke uden om flere voksne til vores børn”. 

Louise Gjervig Lehn, formand for FOLA, i åbent brev til Social og børneminister Mai Mercado 
 

 

 

mailto:morten@spia.dk
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Lederkursus 
 

SPIA afholder et intensivt 2-dages lederkursus om lederens forskellige samtaler.  
For at sikre optimale læringsforhold for deltagerne er der kun 12 pladser på holdet. På kurset 
gennemgår vi den juridiske og ledelsesmæssige ramme for samtalerne, omkring procedure, 
forberedelse, og formål med samtalen, samt praktiske øvelser (cases). Vi arbejder med lederens 
dilemmaer i de forskellige samtaler, og træner de forskellige samtaleformer i et fælles læringsrum, 
hvor jeres egne oplevelser og erfaringer er meget velkomne. Der vil desuden blive sat fokus på 
samtalerne, som ledelsesredskab i forhold til innovation og kvalitet. 
 
Kurset indeholder følgende: 
 Formelle/uformelle samtaler – deres indhold og ramme 
 Medarbejdersamtaler 
 Gruppeudviklingssamtaler 
 Syge/omsorgssamtaler 
 Tjenstlige samtaler – instruks, påtale og advarsel 
 Konfliktsamtalen 

 Forældresamtalen – hvornår deltager lederen?                   
 

Underviser / kursusleder: 
Kurset afholdes af Helle Thorsklint, der er konsulent indenfor ledelse og pædagogik, og det foregår 
den 28. og 29. september begge dage fra kl. 09.00 – 15.30 i salen på Hyltebjerggård, Linde Allé 33, 
2720 Vanløse.  
 

Pris: Kurset er åbent for alle og koster kr. 3.500. + moms og er med fuld forplejning.   
Tilmelding: I kan tilmelde jer til kurset til Annette Foltmann på af@spia.dk   
 

 

Kursus for ledere og arbejdsmiljørepræsentanter: 

Psykisk arbejdsmiljø, samarbejde, kerneopgave og Social Kapital 

Torsdag den 14. september kl. 9-16 på Hyltebjerggård i Vanløse 

Hvad er psykisk arbejdsmiljø, hvordan styrker man den sociale kapital, hvad vil det sige at have fokus på kerneopgaven, og 

hvad betyder det for samarbejdet. Vi gennemgår definitioner og teorierne bag, redskaber, inspiration og erfaringer. Formen er 

en blanding af oplæg, diskussion, cases og walk-and-talk. 

Bemærk: dette kursus kan udgøre en dag af den 1½ dags uddannelse som AMR har ret til om året.  

Pris: 600 kr/person for kunder hos SPIA; 800 kr/person for andre. 

Tilmelding til Katrine på kt@spia.dk 
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Mini-interview: 

Fra daginstitutioner til plejehjem 
Svend Erik Christiansen, tidligere direktør i Frie Børnehaver, var med til at etablere Spifo i 2015, og har 

været med i bestyrelsen siden.  Af tidsmæssige årsager udtræder Svend Erik nu af Spifos bestyrelse, og i 

den anledning har  Spi-nyt stillet ham et par spørgsmål. 

morten@spia.dk 

Hvorfor bakkede du op om stiftelsen af Spifo? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Jeg bakkede op om oprettelsen af Spifo, fordi det er vigtigt, at alle selvejende 
og private daginstitutioner organiserer sig, så de kan stå stærkest muligt, 
overfor de udfordringer de har i forhold til forældre, myndigheder m.v. Alle 
selvejende og private daginstitutioner bør være medlem af en organisation 
også for selvudvikling, vidensdeling og interne debatter.  
 
Hvorfor har du valgt nu at udtræde af Bestyrelsen?  
 
Jeg kunne simpelthen ikke passe mit bestyrelsesarbejde. Jeg er også formand 
for DLO hovedstaden, og så er lige blevet opstillet til kommunalbestyrelsen i 
Hørsholm, og der venter en valgkamp forude. Herudover er jeg formand for 
en organisation der hedder ”Selvejenetværket”. Organisationen organiserer 
17 selvejende plejehjem i Københavnsområdet.  Svend Erik Christiansen  

Hvordan er rammevilkår og betingelser for de selvejende plejehjem i forhold til de selvejende 
daginstitutioner? 
 
Rammebetingelserne for plejehjemmene er meget lig med de, der gælder for daginstitutioner. Der er dog 
nogle mere indviklede arbejdsvilkår for medarbejderne, hvorfor det nemmeste er, at det administrative 
styres af kommunen. Det efterlader imidlertid ikke ensretning. Der er absolut plads til individualisme og 
forskellige kulturer på institutionerne. Kommunen er meget opmærksom på dette og understøtter aktivt 
de forskelle, der er. Kommunen har endvidere lavet nogle profiler som plejehjem har kunnet melde sig til 
på for netop at understøtte nogle specielle forskelle, f.eks. fokus på madlavning, dyr, idræt mv.  
 
Er der forhold omkring plejehjemmene og disses samarbejde med kommunen, som 
daginstitutionsområdet med fordel kunne lade sig inspirere af? 
 
Samarbejdet mellem de selvejende plejehjem og kommunen er forbilledligt.  Vi havde for nyligt nogle 
store problemer med det administrative i forhold til kommunens koncernservice. Det endte med et 
stormøde, hvor vi fremførte vore klagepunkter. Vore klager blev taget absolut seriøst op, og der blev 
rettet på et meget stort antal procedurer. Vi kunne kun være tilfredse. Når der efterfølgende opstår nye 
uhensigtsmæssigheder, inviteres der igen til problemløsningsmøde. Det er ganske rart at blive mødt med 
positivt medspil. Det kunne B&U forvaltningen og daginstitutionsområdet godt lære noget af!  
 
Har du et par gode ideer til, hvad Spifo bør koncentrere sig om i foreningens arbejde? 
 
Jeg synes Spifo har en oplagt rolle i at blande sig i debatten alle steder, hvor det er muligt. Det nyligt 
afholdte møde med BR politikere var et strålende eksempel på, hvad SPIFO bør beskæftige sig med. Her 
blev politikerne opmærksomme på, at de måske ikke helt var klar over, hvordan dagligdagen i selvejende 
daginstitutioner egentlig er. 
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Link– service 
Vi bringer her en stribe nyttige links til nogle af de seneste 
måneders mest interessante undersøgelser og artikler  
 
 
3 trin til at vurdere viden om dagtilbud 
 
I en ny udgivelse fra EVA får du en 3-trins guide til at sortere og 
vurdere forskning om dagtilbud. Hent udgivelse:  
https://www.eva.dk/projekter/2016/forstaelse-og-maling-af-
kvalitet-i-dagtilbud/hent-udgivelser/forskning-og-evidens-en-
guide-til-at-vurdere-viden-om-dagtilbud/view 
 
5 veje til et styrket forældresamarbejde 
Et godt forældresamarbejde er afgørende for at fremme børns 
trivsel, udvikling og læring i daginstitutioner. På baggrund af en ny 
undersøgelse kan EVA tegne 5 veje til et styrket 
forældresamarbejde. Hent undersøgelsen og rapporten fra EVA: 
https://www.eva.dk/projekter/2015/samarbejde-mellem-
foraeldre-og-daginstitutioner/udgivelser/samarbejde-mellem-
foraeldre-og-daginstitutioner 
 
Dokumentationskrav på dagtilbudsområdet 
 
Både forvaltningschefer og medarbejdere i daginstitutioner 
oplever, at de forskellige dokumentationskrav, de skal opfylde, har 
et klart formål og understøtter det pædagogiske arbejde. De 
oplever dog samtidig, at dokumentationen tager tid, og at der er 
kommet flere krav. Hent rapporten fra KORA her:  
http://www.kora.dk/boern-og-unge/udgivelser/i14448/
Dokumentationskrav-paa-dagtilbudsomraadet 
 
Udviklingstendenser på dagtilbudsområdet 2017 
 
Bureau 2000 - Analyse og forskning har for FOA gennemført en 
spørgeskemaundersøgelse til alle landets kommuner for at 
vurdere nogle tendenser i udviklingen på dagtilbudsområdet. 
Trods faldende børnetal stiger antallet af private pasningspladser. 
Undersøgelsen blev offentliggjort i Jyllandsposten d. 4.4.2017. 
Hent den hér:  
http://www.bureau2000.dk/udgivelser/born-og-unge 
 

Dagtilbud med udvidede åbningstider 
 
En landsdækkende undersøgelse af udbud og organisering af 
fleksible dagtilbud. Læs KORAs undersøgelse hér:  
http://www.kora.dk/udgivelser/udgivelse/i13846/Dagtilbud-med-
udvidede-aabningstider 
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SPIAs 
Bestyrelseshåndbog 
 

SPIAs bestyrelseshåndbog har 
til formål, at give bestyrelses-
medlemmer forståelse for 
institutionens juridiske 
fundament og ramme på en 
enkelt og letforståelig måde.  
 
Den gennemgår hvilke 
forpligtelser, rettigheder og 
ansvar bestyrelsesarbejdet 
indebærer og hvilke kompe-
tencer har bestyrelsen i 
forhold til daginstitutionens 
leder m.v. 
 
Håndbogen er let og 
overskuelig, illustreret og er 
på 40 sider.  
 
Bestyrelseshåndbogen koster 
50 kr. + moms og fragt, og kan 
bestilles hos Morten Kyst på 
morten@spia.dk  

https://www.eva.dk/projekter/2016/forstaelse-og-maling-af-kvalitet-i-dagtilbud/hent-udgivelser/forskning-og-evidens-en-guide-til-at-vurdere-viden-om-dagtilbud/view
https://www.eva.dk/projekter/2016/forstaelse-og-maling-af-kvalitet-i-dagtilbud/hent-udgivelser/forskning-og-evidens-en-guide-til-at-vurdere-viden-om-dagtilbud/view
https://www.eva.dk/projekter/2016/forstaelse-og-maling-af-kvalitet-i-dagtilbud/hent-udgivelser/forskning-og-evidens-en-guide-til-at-vurdere-viden-om-dagtilbud/view
https://www.eva.dk/projekter/2015/samarbejde-mellem-foraeldre-og-daginstitutioner/udgivelser/samarbejde-mellem-foraeldre-og-daginstitutioner
https://www.eva.dk/projekter/2015/samarbejde-mellem-foraeldre-og-daginstitutioner/udgivelser/samarbejde-mellem-foraeldre-og-daginstitutioner
https://www.eva.dk/projekter/2015/samarbejde-mellem-foraeldre-og-daginstitutioner/udgivelser/samarbejde-mellem-foraeldre-og-daginstitutioner
http://www.kora.dk/boern-og-unge/udgivelser/i14448/Dokumentationskrav-paa-dagtilbudsomraadet
http://www.kora.dk/boern-og-unge/udgivelser/i14448/Dokumentationskrav-paa-dagtilbudsomraadet
http://www.bureau2000.dk/udgivelser/born-og-unge
http://www.kora.dk/udgivelser/udgivelse/i13846/Dagtilbud-med-udvidede-aabningstider
http://www.kora.dk/udgivelser/udgivelse/i13846/Dagtilbud-med-udvidede-aabningstider
mailto:morten@spia.dk
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 50% af daginstitutionerne skulle 
være selvejende 
 

Hvis jeg kunne bestemme, så indførte vi i Danmark en lov, hvorefter min. 50% af daginstitutionerne i de 
enkelte Kommuner SKAL drives som selvejende daginstitutioner med driftsaftale. Formålet med dette 
skulle være at sikre reel forældreindflydelse og en større mangfoldighed og dermed bedre valgmuligheder 
for forældrene.  
  
Etablering og drift af selvejende institutioner bygger grundlæggende på inddragelse af Civilsamfundet; 
Aktive og frivillige forældre, personlige ildsjæle eller folk, der repræsenterer diverse foreninger, 
virksomheder eller organisationer. Alt det som disse personer og interessenter bidrager med, kan 
sidestilles med et ikke-offentligt finansieret bidrag til vores samlede velfærd. At de selvejende dagtilbud 
generelt fungerer bedre end de kommunale, ses når der bliver målt på forældretilfredsheden i 
henholdsvis selvejende og kommunale dagtilbud. Helt aktuelt har Århus Kommune lige offentliggjort en 
måling foretaget af Rambøll, der viser det samme billede. På samme måde er ledernes oplevelse af deres 
arbejdsbyrde mindre i de selvejende end i de kommunale dagtilbud, og det er der selvfølgelig en grund til.  
  
I et konstruktivt og tillidsfuldt samarbejde med kommunerne vil selvejende daginstitutioner kunne 
medvirke til merværdi i form af større engagement, mere ansvarlighed, større tilfredshed og stolthed og 
flere valgmuligheder på daginstitutions-hylderne. Sådan noget betegnes på nydansk som ”Samskabelse”. 
  
Samtidig med, at der blev indført et lovkrav om min. 50% selvejende institutionerne i Kommunerne, skulle 
Kommunerne forpligtes til et langt mindre styrende og kontrollerende samarbejde med de selvejende 
daginstitutioner, for jo mere selvejende daginstitutioner bliver udsat for kommunal topstyring, 
administration og kontrol, jo mindre fungerer de reelt som selvejende og ”frie” institutioner.  
  
Det kan ikke nytte noget, at vi kun har selvejende institutioner af navn - det skal være af gavn! 

  

Langt de fleste kommunale, og en del af de selvejende, daginstitutioner, indgår i dag som enheder i store 

områdeinstitutioner, klynger og lignende. Det fører i nogen grad til en opdeling af daginstitutioner i to 

hovedgrupper; De store offentlige og de små (helt) private, som er i fremgang, og som forældre i høj grad 

opsøger som alternativ til de offentlige. -  Men med mit forslag anviser jeg en ”mellemvej”, der på den 

ene side sikrer ordnede og regulerede forhold, men på den anden side kan udgøre en god ramme for 

mindre, lokale og forskelligartede daginstitutioner, uden at det sker på helt privat basis. 

af@spia.dk 

”Hvis jeg kunne bestemme…” 

Er en klumme, hvor vi i hvert nummer af ”Spi-

NYT” lader et  bestyrelsesmedlem, en frivillig 

eller en ansat i en af medlems-institutionerne 

eller Spia-tilknyttede institutioner komme til 

orde med lige præcis sin kæphest eller stærkeste 

ønske indenfor daginstitutionsområdet.   

Hvis jeg kunne bestemme… 
 
 
 
 
Denne gang af Annette Foltmann,  
cand.jur., direktør i Spia og  
bestyrelsesmedlem i Spifo   
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RÅDGIVNING OG SPARRING 
TIL LEDELSE OG BESTYRELSE  
 
SPIA tilbyder rådgivning, sparring og inspiration til udvikling på 
institutionerne med hjælp af pædagogisk konsulent Pernille 
Fich.  
Pernille Fich er uddannet pædagog, er videreuddannet i 
kropsorienteret psykoterapi og har i mange år arbejdet som 
daginstitutionsleder i kommunale og selvejende institutioner.  
 
Ledere og bestyrelser kan kontakte  
SPIA’s pædagogisk konsulent  
Pernille Fich:  

 

Tirsdage og torsdage, kl. 9 - 15  
Telefon 22 20 90 26  
Mail: pf@spia.dk  

 

 

 

Aktivitetskalender  

for Spia og Spifo: 
 

Lederkursus d. 28.-29. sept. 2017 
V. Helle Thorsklint: 

”Juridiske og ledelsesmæssige rammer 
for samtaler” 

(Se annoncen på side 8) 
 

Arbejdsmiljøkursus 14. sept. 2017 
V. Katrine Toft Mikkelsen 
(Se annoncen på side 8) 

 

Spia påtænker i efteråret følgende 
aktiviteter, som I bl.a. vil kunne læse 
mere om i næste udgave af Spi-nyt, der 
udsendes omkring 1/9-17: 
 
 Møde vedr. Københavns 

Kommunes nye pladsanvsnings-
system ”Book en plads”. 

 Bestyrelseskurser   
 

Spifo påtænker i efteråret følgende 
aktiviteter, som I ligeledes bl.a. vil kunne 
læse mere om i næste udgave af Spi-nyt, 
der udsendes omkring 1/9-17: 
 
 Ledermøde om netværks- 

evaluering i København.  
 Møder om de nye, ændrede 

læreplaner 
 Etablering af ledernetværk i Jylland 
 
 
 
Spia, Spifo og Spi-nyt ønsker alle vore 
kunder, medlemmer og læsere en god, 
varm sommer! 


