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Af Annette Foltmann, direktør, Spia  

Hvor er jeg glad for, at vi har fået gang i SPI-nyt – det fælles nyhedsbrev til SPIAs kunder og institutioner, Spifos 
medlemmer – og alle andre med interesse for de selvejende og private daginstitutioner.  
 

Som I kan se i Nyhedsbrevet har vi gang i mange og nye aktiviteter i SPIA og Spifo. Vi følger med og blander os i, 
hvad der sker på området. Vi afholder flere forskellige aktiviteter, som snart også vil blive bredt ud til andre dele af 
landet, end København.  
 

Som det fremgik af Spi-nyt i juni måned, har regeringen med Socialdemokratiet, Radikale og DF lavet en aftale om 
daginstitutionsområdet. Et af mange punkter i aftalen er, at der skal fastsættes et loft over den driftsgaranti, som 
kommunerne kan kræve i forbindelse med godkendelse af Privatinstitutioner. Det burde efter min logik føre til 
konkret lovgivning, der vil nedsætte kravene til driftsgarantien, eller i bedste fald helt fjerne kravet. 
 

Man kan dog aldrig vide sig sikker, og i politik kan der ske så meget. F.eks. var der i 2011 på ”Borgen” indgået en 
politisk aftale, der blandt andet indeholdt en nedsættelse af kravet om driftsgaranti til kun én måned. Men så blev 
der udskrevet valg, vi fik en ny regering, og den omtalte aftale gik i glemmebogen.  
 

Derfor vil jeg komme med nogle betragtninger om driftsgaranti og private daginstitutioner: Et flertal af 
Kommunerne kræver 3 måneders driftsgaranti for oprettelse af private daginstitutioner, som typisk er en 
selvejende daginstitution, der ønsker at overgå til privat drift pga. kommunens krav om sammenlægninger og 
stordrift på området. Der er tale om en økonomisk byrde, som langt fra alle har mulighed for at løfte  
 

Man kan i øvrigt kun undre sig over, hvorfor en privat leverandør overhovedet skal betale for kommunens 
teoretiske udgifter ved at skulle etablere institutionspladser i en potentiel situation, hvor den private institution 
skulle ophøre driften. Kommunen er jo under alle omstændigheder, i enhver situation, lovgivningsmæssigt 
forpligtet til at sørge for det nødvendige antal dagtilbudspladser til børnene i Kommunen. 
 

Vi har forståelse for, at kommunen har brug for et varsel ift. evt. etabling af flere institutionspladser, men dette kan 
gøres på andre måder, end ved at den private leverandør skal stille og finansiere en stor driftsgaranti på typisk 
mellem 1-2 millioner, alt efter institutionens størrelse.  
 

Fakta er, at selvom en lille andel af de private institutioner har måtte lukke, i løbet af de 12 år lovgivningen har 
eksisteret,  så er en driftsgaranti os bekendt aldrig kommet til udbetaling til en kommune, da institutionerne typisk 
har lukket pga. faldende børnetal, og kommunerne har haft overskydende kapacitet til at kunne absorbere børnene 
fra den private institution i kommunens egne institutioner.   

 
 

-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.: 22209026  
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. Spi-nyt bedes  
sendt pr. mail til: morten@spifo.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 

Kære kunder og nuværende og 

potentielle medlemmer 

mailto:info@spifo.dk
http://www.spifo.dk
mailto:morten@spia.dk
mailto:spia@spia.dk
http://www.spifo.dk
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Portræt af en daginstitution 
  

Havmågen flyver afsted... 
  

Havmågen startede som en puljeordning i de tidlige 90ere, som en virksomhedsinstitution tilknyttet en 
fiske-fabrik. I dag er ”Vuggestuen og børnehaven Havmågen” en veletableret privatinstitution i 
Hanstholm, og den har administrationsaftale med Spia. Spifo-NYT har stillet lederen, Susanne Dahl 
Kristensen et par spørgsmål. 
 
morten@spifo.dk 
 
Hvad er Havmågens historie – og sammenhæng til virksomhedsbørnehaven Taabels børnehave?  
Institutionen startede op i 1993 og hed dengang ”Søstjernen”. Vi var en af de første 
virksomhedsinstitutioner i Danmark. I efteråret 2003 kommer institutionen til at hedde Havmågen og 
bliver kommunal. Det er vi i 5 år frem til 2008, hvor vi starter op som 100 % privat institution. Thisted 
Kommune ville i 2008 lukke Havmågen grundet faldende børnetal i Hanstholm. Vore forældre ville det 
anderledes, så de tog kontakt til Taabbel (fiske-fabrikken) for at høre, om forældrekredsen kunne leje 
bygningerne til privat vuggestue og børnehave. Det ville Taabbel meget gerne og vi blev 9 år d. 1. 
september 2017. 
 
Hvordan er Jeres nuværende lokalitet, og hvem ejer ejendommen? 

Vi bor til leje hos Taabbel. 

Hvad er I kendt for – og har I en særlig pædagogisk profil? 
Vi er kendt for at være et hus med nærvær og omsorg i højsædet. Her er det enkelte barn og dets 
forældre i fokus. Anerkendelse er meget vigtig i hverdagen og noget der prioriteres meget højt. Vi har 
meget fokus på sprog og motorik i både vuggestuen og børnehaven. Vi sætter stor pris, at glæde og latter 
er hverdagskost. 
 
Vi har fantastiske rammer både ude og inde. Legepladsen på 4000 m2 har vi investeret meget i at gøre 
spændende og udfordrende for børn i alderen 0-6 år. Vi har dyrehold (geder og kaniner), som vi bruger 
pædagogisk til at lære at tage ansvar for og vise respekt for dyr.  
Huset er indrettet med funktionsopdelte rum. Vi har bl.a. et fantastisk rytmik/gymnastik-rum i kælderen. 
I Havmågen har vi ansat en meget dygtig køkkenassistent, som laver sund mad med masser af grønsager 
til børnene. Så mange ting som muligt køber vi økologisk. Anette serverer altid hjemmebagt brød til 
børnene både til morgenmad, frokost og eftermiddagsmad. Børnene er super gode til at smage på nye 
retter, og måltiderne er en af dagens stjernestunder med hygge, ro og læring: rim og remser, oplæsning, 
samtale, selvhjulpenhed m.m. Igen, børnene i fokus. 

Forsættes på næste side…. 

mailto:morten@spifo.dk
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…..fortsat fra side 3 
 
 
 
 
 
I har været privatinstitution siden 2008 – Hvilke fordele er der ved at være privat institution? 
Fordelene er: Økonomiske...vi får ikke flere penge end de kommunale, men vi har mere selvbestemmelse 
og kan bedre spare op til større investeringer i institutionen. F.eks har vi i år brugt 350.000,- kr. på 
renovering af vuggestuen og børnehaven indvendig.   
Der er ikke langt fra idé til handling, har vi en idé spørger vi bestyrelsen, som er gode til at bakke os op.  
Bestyrelsens medlemmer er også fantastisk engagerede. De løser mange praktiske opgaver for os og 
bidrager med gode idéer. De knokler rent ud sagt for, at vi har en fantastisk institution og at personalet 
skal have det så godt som muligt. 
 
Er der også ulemper ved at være privat? 
Vi skal selv ud at gøre os attraktive for at forældrene vælger vores institution.  
Forældrene bliver spurgt af kommunen, når deres barn er to mdr. om deres barn skal gå i den kommunale 
dagpleje/vuggestue og senere børnehave. Vi bliver ikke sidestillet som en mulighed sammen med de 
kommunale tilbud. 
Tilbuddene bør være ligestillet -  d.v.s. alle muligheder bør nævnes, da kommunen jo har en vifte af både 
kommunale og private inst, som skulle komme forældrene / skatteborgerne til gode.  
Det må være en kvalitet for kommunen at have så mange forskellige tilbud at vælge imellem, så man som 
forældre kan finde den type institution, der lige nøjagtig passer til deres barn. 
 
Nogle private daginstitutioner kan føle sig lidt alene – hvem samarbejder I med? 
I Thisted kommune er vi 17 private institutioner. Vi holder jævnligt ledermøder, fælles foredrag, fælles 
kurser og andre arrangementer, hvor børnene også er med. 
Vi har også et godt samarbejde med diverse konsulenter fra kommunen, såsom talepædagog, 
specialpædagog, ergoterapeut samt andre relevante faggrupper. 
Vi har, som de kommunale, også to kompetenceteammøder hvert år. På et kompetenceteammøde 
gennemgår man eventuelle. problemstillinger med et barn eller et overordnet problem, her deltager flere 
faggrupper fra kommunen. 
 
Hvad gør I for at fastholde og udvikle Jeres pædagogik? 
Vi har årlige foredrag, kurser og punkter på personalemøderne. 
Vi bruger eksterne undervisere i institutionen til pædagogisk dag. 
 
Hvordan ser du Havmågens fremtid, om f.eks. 10 år? 
Vi håber og tror på, at Havmågen lever videre med den samme gode ånd, hvor børnene er i fokus. 
Udviklingen i samfundet går stærkere og stærkere, og der stilles store krav til det at være forældre i dag. 
Derfor er det vigtigt, at vi prøver at være et godt supplement til denne udvikling: 
 
• At vi forstår vigtigheden i at være nærværende  
• Stadig at have barnet i fokus  
• Anerkendelse af barnet og forældre 
• Gode rammer, hvor der er plads til alle 
• Trygge faste rammer og forudsigelig hverdag for børnene 
• Glæde og latter 
• Vi udvikler os pædagogisk med fokus på børnenes behov 
• Vi er stadig en mindre institution, hvor både børn og forældre bliver set, og 
• Personalet brænder for deres arbejde. 
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Lokalforening i Gørlev giver tilskud til teater og koncert 
”Foreningen af frie dagtilbud i Kalundborg Kommune” har doneret et beløb til de lokale institutioner i 
Gørlev i Vestsjælland. Pengene muliggør en koncert og en teaterforestilling for børnene i de lokale 
dagtilbud.  
 
For ”Frie Børnehaver og Fritidshjem” har Gørlev på Vestsjælland altid været en ”højborg” – herunder med 
en stærk og engageret Lokalforening. Ovenpå Frie Børnehavers konkurs i 2015 skulle der findes nye 
løsninger på administration og organisationstilknytning m.m.  – Valget faldt på SPIA, men hvad med 
”Lokalforeningen”, der faktisk havde økonomisk og juridisk betydning, da det var den, der ejede nogle af 
bygningerne? Lokalforeningen fik ændret navn og vedtægter – den hedder nu ”Foreningen af frie 
dagtilbud i Kalundborg Kommune”, og den er stadig ejer af bl.a. Børnehaven Hobittens ejendom.  
 
Da leder i Hobitten, Berit Westi, i foråret fik en henvendelse fra Kalundborg Kommunes 
børnekulturkonsulent med tilbud om en række koncerter og forestillinger, som kunne arrangeres ude i 
institutionerne blev hun begejstret. Men uanset kommunal støtte er det en stor udgift at få afholdt en 
børneteater-forestilling eller koncert hjemme i institutionen. Berit præsenterede den lokale forening for 
tilbuddet fra Kalundborg Kommune og den økonomiske udfordring med at få det gennemført. Stor var 
glæden, da foreningen kort tid efter meddelte, at bestyrelsen havde besluttet at yde et bidrag, hvilket 
betyder at der i efteråret 2017 kan blive afholdt koncerter og teaterforestilling i 4 selvejende 
daginstitutioner i Gørlev om omegn. 
  
Det drejer sig om børnehverdagsforestillingen ”Jeg kan huske alting”, der opføres af ”Teater My” ved 
Mette Rosleff og ”Sille og Palles BØRNE-koncert” med duoen Sille Grønberg og Palle Windfeldt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Til Sille og Palles koncerter medvirker de helt unge verdensborgere i en spil-levende børnekoncert, der 
præsenterer forskellige musikgenrer – fra vuggende Samba og svedig Funk over boblende Bebop til 
lullende blød Bossa + et par klassikere, som alle kan synge med på, og de melodier der opstår helt 
spontant undervejs. 
Sille Grønberg og Palle Windfeldt har dannet par i 25 år og er 2 af landets mest rutinerede musikere ud i 
koncerter og CD´er for børn med ca 130 koncerter årligt i ind- og udland. Parret var bl.a. en del af 
børnejazzorkestret Djanzz og står bag musikken til Ramasjang-programmet “Rosa fra Rouladegade”. De 
har desuden udviklet en klassisk børnekoncert i samarbejde med Operaen. 

morten@spifo.dk 

Mette Rosleff har en helt eminent 
evne til at kravle helt ind i barnet og 
fortælle om hverdagslivet derfra. 

Pressefoto af duoen Sille Grønberg og Palle Windfeldt. 

mailto:morten@spifo.dk
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25 millioner kroner ud i den blå luft 
Udviklingsprogrammet ”Fremtidens Dagtilbud” - Et stort og dyrt forskningsprojekt - har været en fuser 

Projekt Fremtidens Dagtilbud blev sat i gang i 2014 – med det formål: ”At udvikle og afprøve indsatser og 
redskaber, som pædagoger og ledere i daginstitutionerne kan bruge til at styrke en systematisk tilgang til 
deres pædagogiske arbejde. Det skal øge fokus på børnenes trivsel og læring” 
 

Forskningsprojektet Fremtidens dagtilbud har siden starten i 2014 været udsat for skarp kritik fra både 
forskere, de faglige organisationer og andre interessenter. Alene projektets pris – 25 millioner kroner – 
vakte forundring og harme, ikke mindst fordi det stod klart, at langt de fleste af pengene ville blive brugt 
til konsulenter (Bl.a. fra Rambøll), hvorimod al den tid, som de deltagende institutionsledere og 
pædagoger skulle bruge på at være en del af projektet, skulle institutionerne selv finansiere. 
Der skulle udvælges et antal kommuner og institutioner, som over en 2½ årig periode skulle deltage i 
projektet ud fra nogle stramme tidsplaner og ufravigelige rammer.  
 

Ved projektets opstart var der bøvl om, hvorvidt og hvordan de selvejende og private daginstitutioner 
skulle være med i projektet. Af uklare årsager endte det med, at der ingen privatinstitutioner deltog i 
projektet, hvorimod der deltog en lille andel selvejende institutioner. Også områdets interessenters 
inddragelse i projektet var der ballade omkring. I Kommissoriet havde ministeriet udpeget en række 
interessenter (KL, de faglige organisationer m.fl.) til at udgøre en ”styregruppe”, men i erkendelse af, at 
gruppen ikke kom til at styre noget som helst, men blot blev orienteret, blev gruppen omdøbt til en 
følgegruppe. 
 

I sommeren 2016 blev projektet angrebet hårdt af førende forskere på området, herunder professor Jan 
Kampmann, RUC, der til ”Børn og Unge” bl.a. sagde sådan hér:  ”Projektets struktur og intentioner 
minder om de forsøgsformer, som man uden særlige etiske overvejelser gennemførte mange af i 
1950'erne og 1960'erne, og som reducerede deltagerne til forsøgskaniner. I et stor Tema-tillæg til Børn 
og Unge i juni 2016, hvori der redegøres for den forskningsmæssige kritik af og de øvrige problemer med 
projekt Fremtidens Dagtilbud, skriver redaktionen sammenfattende således i en underrubrik:  
”Allerede før den 25 millioner kroner dyre forskning i ”Fremtidens Dagtilbud” er færdig, forudsiger kritiske 
forskere, at resultatet ikke bliver validt. De kritiske forskere kalder forskningen ”selvopfyldende” profeti og 
mener, at børn og pædagoger er forsøgskaniner i et projekt, der sammenblander politiske, 
forskningsmæssige og kommercielle interesser.” 
 

Sidst i juni måned i år kom så den første evaluering af det store projekt. Af Børne- og Socialministeriets 
egen pressemeddelelse om evalueringen fremgår det bl.a., at: Der er ingen markante effekter af 
programmet på børnenes kompetencer”.  
 

BUPLs formand Elisa Bergmann håber, jævnfør ”Børn og Unge”, at den manglende effekt af 
forskningsprogrammet vil sende det endeligt i graven. Til Børn og Unge siger hun i hvert fald: ”Vi kaster 
gladeligt blomster i graven, og jeg sender også gerne en bittersød hilsen til Rambøll, der har indkasseret 
mange millioner på det her. At programmet ikke har nogen effekt, det viser jo bare, at udviklingen på 
vores område ikke skal ske i et konsulentfirma”.  
 

En enkelt håndgribelig ting er der dog kommet ud af forskningsprogrammet; Til de deltagende 
institutioner i de 14 kommuner, der har deltaget i projektet, er der af de 25 millioner kr. brugt 3,7 mill. kr. 
på indkøb af 800 tablets, dataabonnement og apps.  
 

Se evalueringsrapporten her: http://socialministeriet.dk/nyheder/nyhedsarkiv/2017/jun/projekt-fremtidens-dagtilbud-er-
evalueret/ 
 

Læs Børn og Unges artikel om evalueringen her: https://www.bupl.dk/fagbladet_boern_og_unge/nyheder/
millionkoebt_boerneforskning_flopper_viser_ingen_markante_effekter?opendocument 

 

morten@spifo.dk 
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Pernilles pædagogiske plan 
 

Pernille Fich -  pædagogisk konsulent i SPIA og aktiv i SPIFO -  har udviklet en ordning, så SPIAs 
institutioner nu kan abonnere på rådgivning og sparring til ledere og bestyrelser. Områderne, hvor 
Pernille kan hjælpe er kort sagt al det, der ikke drejer sig om regnskab, lønadministration og jura.  
Men hvem er Pernille og hvorfor skal rådgivning og sparring tilbydes i abonnementsform? 
 

Hvad er din baggrund for at kunne tilbyde hjælp, rådgivning og sparring til ledelser og bestyrelser? 
Jeg har mange års erfaring som institutionsleder af selvejende og kommunale institutioner. Derudover har 
jeg en efteruddannelse i ”Kropsorienteret psykoterapi”. Uddannelsen har givet mig en bred vifte af 
terapeutisk og psykologisk forståelse og metode bl.a. omkring kommunikation og konflikthåndtering.  
 

Hvorfor skal et administrationsselskab tilbyde generel rådgivning og pædagogiske konsulentydelser?  
SPIAs erfaring er, at nogle af de problemer institutionerne støder ind i, har store menneskelige 
omkostninger og en del sager er dyre at løse. 
Derfor vil vi gerne tilbyde hjælp til institutionerne i de mange tvivlsspørgsmål, som opstår i dagligdagen. 
Vores sigte er at komme større problemer i forkøbet ved at give let adgang til råd og vejledning.  
 

Hvorfor skal det ske via en abonnementsordning? 
At tegne abonnement er som at have en forsikring. Man ved man 
kan få hjælp når det er nødvendigt, og prisen kan indregnes i 
budgettet. Når man har investeret i rådgivning, er det min 
formodning, at man vil være mere tilbøjelig til at benytte sig af 
tilbuddet - så jeg tror, at ordningen vil animere flere til at søge 
hjælp, og dermed få løst udfordringerne på et tidligere tidspunkt. 
 

Hvilke områder er det, at den nye abonnementsordning dækker? 
Vi dækker spørgsmål der vedrører ledelse, bestyrelsesarbejde, 
organisation, institutionskultur, personale, pædagogik, børn og 
forældre.  
 

Rådgivning og sparring kan ske telefonisk, eller ved at jeg 
kommer ud på institutionen og deltager i samtaler og møder 
efter behov, ligesom jeg udarbejder skriftligt materiale i 
forbindelse med opgaverne.  
Et eksempel kunne være, at en leder ringer, fordi hun er 
bekymret over et stort sygefravær på institution. Vi aftaler at jeg 
mødes med lederen på institutionen for at drøfte baggrunden for 
problemet. Vi planlægger at afholde et personalemøde, hvor jeg 
hjælper med at udarbejde en sygefraværspolitik.  Efter 3 mdr. 
deltager jeg på endnu et personalemøde og følger op. 

Pernille Fich: Vores sigte er at komme 
større problemer i forkøbet ved at give let 
adgang til råd og vejledning 

Det er mange områder og emner, indenfor hvilke du tilbyder at hjælpe. – Er der nogle spørgsmål og emner, 
som du er særligt optaget af? 
Jeg er meget optaget af at samarbejdet mellem bestyrelsen og den daglige leder fungerer godt. Jeg oplever 
at mange bestyrelsesmedlemmer har et stor engagement, men kan være usikre på deres opgave, så 
forventningsafstemning og kompetencefordeling mellem leder og bestyrelse er vigtige elementer for mig. 
 

Jeg er optaget af samarbejdskulturen i institutionerne. Jeg tror på, at man kan forebygge mange konflikter 
ved at have tydelige rammer for arbejdet og en fælles holdning til hvordan man kommunikerer – både i 
forhold til børn, forældre, medarbejder og bestyrelse. 

Fortsættes på næste side... 
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...Fortsat fra side 7 
 

Jeg er optaget af pædagogik. Jeg vil gerne bidrage med inspiration 
og understøtte pædagogisk udvikling. Lige nu er jeg optaget af børns 
identitetsdannelse i forhold til køn. Jeg tror meget få institutioner 
har en kønsreflekteret praksis, og jeg vil gerne bidrage til at sætte 
gang i en proces, hvor institutionerne mere bevidst forholder sig til 
kønsspørgsmålet. 
 
Hvad er din forventning til abonnementsordningen? 
Jeg tror at flere institutioner kan spare penge ved at købe sig ind i 
ordningen. Vi ser mange dyre afskedigelsessager og mistrivsel pga. 
samarbejdsvanskeligheder, der medfører lange sygemeldinger. 
 
Ved at arbejde med forebyggelse og /eller tage problemerne i 
opløbet, håber jeg at vi undgår nogle af de sager, og derved 
medvirke til bedre trivsel i vores institutioner. 
 

Hvordan vil du og SPIAs udbrede kendskabet til den nye 
abonnementsordning?  
SPIA sender i efteråret en pjece til institutionerne, der beskriver de 
ydelser jeg tilbyder. 
 

Jeg vil tage på institutionsbesøg, for at lære vores institutioner at 
kende. På de besøg kan jeg udbrede kendskab til ordningen og 
samtidig få en større indsigt i, hvad der rører sig, og hvad jeg kan 
bidrage med.  
Vi vil på SPIAS og SPIFOs digitale platforme og vores møder og kurser 
orientere om ordningen. 

En 20-siders pjece om den nye abonnementsordning 
kan rekvireres hos SPIA. Mail til pf@spia.dk - eller ring 
til Pernille Fich på 22209026 

 

Morten Kyst er nyt Bestyrelsesmedlem i Spifo  
 

Pr. 1. juli indtrådte Morten Kyst i Spifo`s Bestyrelse, hvor han har afløst 
Svend Erik Christiansen, der - som omtalt i sidste nummer af Spi-NYT -  
havde ønsket at udtræde.  
 

Pladsen i Spifos Bestyrelse er en af to pladser, som iht. Spifos vedtægter  
besættes ved at SPIA foretager udpegning.   
 

Morten har i sommermånederne været tilknyttet Spia og Spifo som  
seniorkonsulent, men er pr. 1/9 alene tilknyttet Spifo som bestyrelses- 
medlem og frivillig medarbejder  
 

Du kan kontakte Morten Kyst på mail:   morten@spifo.dk   
eller mobil 20417164 

Kan man uden at tegne abonnement som institution gøre brug af dine kompetencer og erfaringer? 
Man kan få telefonrådgivning og det er muligt for ikke-abonnenter at tilkøbe mine ydelser til en pris af 500 kr pr. 
time. Alle - også abonnementer - kan desuden tilkøbe forskellige ydelser. 
 

Vi har udviklet en model for Lederudviklingssamtale (LUS) og en pakke for bistand ved ansættelse af leder. 
Derudover tilbyder jeg 3 former for inspiration til pædagogiske projekter: 1) Undervisning af personale i institutionen 2) 
Tovholder på pædagogiske  og 3) Deltagelse med børn i pædagogiske forløb. 

morten@spifo.dk 

mailto:pf@spia.dk
mailto:morten@spia.dk
mailto:morten@spifo.dk
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Debatindlæg (bragt som læserbrev i Politiken d. 9/9-2017): 
 

Tidlig indsats  

skal prioriteres 
 
Af: Annette Foltmann, direktør og Katrine Toft Mikkelsen, faglig konsulent 
SPIA, Selvejende og Private Institutioners Administrationsselskab 
 

I forbindelse med den nylige opblussen af bandekonflikten kom flere eksperter og politikere (igen) på 
banen med budskabet om, at en langsigtet løsning kræver, at man sætter ind med Tidlig Indsats – d.v.s. at 
man allerede i vuggestue og børnehave har blik for at hjælpe og støtte de børn, der er i risikozonen og at 
denne indsats fastholdes i skole, fritidshjem/SFO og klub. Det er det lange seje træk, der ikke giver 
resultater her og nu – måske heller ikke stemmer – men som kan gøre en forskel på sigt. 
 

Alligevel er børnene fraværende i regeringens finanslovsudspil og i landets kommuner fremlægges der i 
denne tid budgetforslag, der indebærer nedskæringer på Børne-Unge-området eller i bedste fald en 
videreførelse af status quo – men ikke tilførsel af ekstra ressourcer. 
 

Daginstitutionerne og fritidsinstitutionerne har dygtige og engagerede pædagoger, der både kan og vil 
gøre en forskel. Men det kræver at de får tiden til det, hvilket vil sige at der skal investeres i området og 
sikres normeringer, der muliggør en reel kontakt med det enkelte barn. Ellers bliver ordene om Tidlig 
Indsats ikke andet end tomme floskler, som kan gentages år efter år uden at det gør en forskel. 

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   

mailto:af@spia.dk
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Saksede Citater 
Spi-NYT har fra diverse aviser og andre medier sakset disse interessante Citater: 
 

”Vi kaster gladeligt blomster i graven, og jeg sender også gerne en bittersød hilsen til Rambøll, der har 

indkasseret mange millioner på det her. At programmet ikke har nogen effekt, det viser jo bare, at 

udviklingen på vores område ikke skal ske i et konsulentfirma.” 

BUPL-formand Elisa Bergmann til ”Børn og Unge” (Om forskningsprojektet Fremtidens dagtilbud) 

 

”Drop de unuancerede betragtninger om konkurser på velfærdsmarked. Kommunerne nedlægger et utal 

af egne enheder, som børnehaver, ungdomsklubber og hjemmeplejeenheder og disse nedlæggelser har 

stærke lighedspunkter med konkurserne blandt private velfærdsvirksomheder.” 

Blogindlæg af Steen Houmark, på DenOffentlige.dk 

 

“Samtalen er det sværeste i et demokrati. Det er ikke et mål i sig selv, men det er forudsætningen for en 

løsning. Samtlige fredsprocesser starter med en samtale, og samtlige krige starter med, at samtalen 

ophører,” 

Özlem Cekic i interview til Altinget, i anledning af udgivelsen af hendes bog ”Hvorfor hader han dig mor?’. 

 

”I Danmark skal skolen spille en meget væsentlig rolle i integrationen af mennesker med udenlandsk 

herkomst. Vi frygter, at de muslimske friskoler har den modsatte effekt”, 

Dan Jørgensen, Integrationsordfører for Socialdemokratiet, til Politiken 

 

”Det er også tvivlsomt, om man reelt øger sikkerheden for de andre børn. Det virker mere til at være en 

straffeaktion.” 

Michael Jørgensen, næstformand i Lægeforeningen, til BT i artikel om særlige daginstitutioner for u-

vaccinerede børn. 

”Jeg frygter konsekvenserne for børnene og de unge, når de mister det fællesskab, fritidsinstitutionerne 

traditionelt har udgjort. Området er nedprioriteret, og det har især store konsekvenser for de børn, der 

ikke møder nærværende og trygge voksenrelationer andre steder.” 

Christa Thestrup, faglig sekretær i BUPL Nordsjælland, til Lokalavisen.dk, om BUPL-undersøgelse af 

forholdene i Hillerøds fritidsinstitutioner. 
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Lovændring skal fastslå, at ”non-profit” daginstitutioner 

ikke er skattepligtige 
 
En af det sidste par års store udfordringer for de selvejende  
og non-profit private daginstitutioner har været, at SKAT mente,  
at disse institutioner skulle være skattepligtige.  
 
Frustrationen var sidste år stor blandt daginstitutionsområdets paraplyorganisationer, 
administrationsselskaber og revisorer – og ikke mindst i en stribe enkelte institutioner, som af Lokale SKAT
-centre havde modtaget afgørelser om, at institutionerne var skattepligtige, og som følge deraf skulle lave 
skatteregnskab, indgive selvangivelse og betale skat af et eventuelt overskud.  
 
Man frygtede, at alle landets selvejende og private daginstitutioner fremover ville være skattepligtige, og 
derved pålægges ekstra arbejde og en ny udgift til revisorerne. – Et helt urimeligt scenarie, da selvejende 
daginstitutioner, såvel med driftsoverenskomst eller godkendelse som privatinstitution – pr. definition er 
non-profit og ikke kan give overskud, idet alle indtægter skal bruges til formålet. Dog har institutionerne 
mulighed for i enkelte år at lave en opsparing, der optræder i regnskabet som et overskud.  
 
Heldigvis kom Skatteministeren hurtigt det frygtende område til undsætning. Da han fik kendskab til 
sagen, udsendte han hurtigt derefter et notat om, at han ville ændre reglerne.  
 
SPIA har med interesse fulgt med i sagen og spændt ventet på, hvornår Ministerens intentioner ville blive 
fulgt op med konkret lovgivningsinitiativ. Af regeringens udspil til Finanslovsforslag i august måned, var 
der gode, konkrete nyheder at læse, idet det af Skatteminister Karsten Lauritzens afsnit fremgik: 
 
”Skattefritagelse af daginstitutioner  
 
En række selvejende institutioner er skattefritaget, såfremt indtægterne udelukkende kan anvendes til 
institutionens formål. Det gælder bl.a. for skoler, hospitaler, offentligt tilgængelige museer mv. 
Daginstitutioner mv. er derimod ikke omfattet af skattefritagelse.  Regeringen ønsker at skattefritage 
selvejende daginstitutioner, hvor det af daginstitutionens vedtægt fremgår, at indtægterne udelukkende 
kan anvendes til institutionens formål. Fritagelsen omfatter også fritidshjem og klubber, der opfylder 
tilsvarende betingelser, og frie grundskoler, der driver privatinstitutioner og private pasningsordninger.   
 
Der prioriteres 23 mio. kr. årligt til skattefritagelse af selvejende daginstitutioner, fritidshjem og klubber. 
Heraf skønnes ca. 6 mio. kr. at vedrøre frie grundskoler, der driver privatinstitutioner og private 
pasningsordninger.” 
 
SPIA har sammen med de øvrige organisationer på området deltaget aktivt i arbejdet med at få en politisk 
løsning. Samtidig har vi deltaget i finansieringen af en ankesag i Skattesystemet i forhåbning om en 
juridisk løsning af den truende skattepligt. Denne ankesag bliver dog med ovennævnte lovændring uden 
den store betydning.  
 
Seneste nyt i sagen er, at der netop til en lang række interessenter er er udsendt et lovændringsforslag i 
høring. SPIA har også modtaget lovforslaget, og vi afgiver vores positive høringssvar inden svarfristen 
primo oktober måned.   
 

morten@spifo.dk 
 

mailto:morten@spifo.dk
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Tjek Rejsekort jævnligt 
 
 

Mange af jer har Rejsekort liggende i institutionen, som kan bruges, når I skal på tur med børnene eller 
lignende. Ofte har de automatisk optankning. 
 

Vi har desværre haft nogle sager, hvor medarbejdere – ved et uheld eller med vilje – har brugt 
institutionens Rejsekort til private formål.  
 

Vi opfordrer derfor til, at I med jævne mellemrum – f.eks. 1 gang om måneden – tjekker kontoopgørelsen 
på Rejsekort´s hjemmeside, så I sikrer jer at kortet kun bruges til institutionens formål. 

kt@spia.dk 

Kommunal chikane for selvejendes overgang til privat drift 

Vi har desværre oplevet, at flere kommuner ikke vil lade selvejende institutioner overgå til privat drift, når 
de er lejere i kommunens ejendomme.  
 

Specifikt har Gentofte kommune truffet beslutning om, at hvis dette sker, skal de fysiske rammer 
godkendes på ny ift. en ibrugtagningstilladelse, præcist som var der tale om en helt ny institution. Derved 
bliver institutionen omfattet af byggelovens aktuelle regler, og skal etablere handicapadgange og alt 
muligt andet, som er meget omkostningstungt.  
 

Dette svarer ikke til den gængse juridiske opfattelse, der går på, at hvis en institution har været lovligt 
drevet før overgangen til privat drift, så bliver den ikke ulovlig alene på grund af ændringen af driftsform. 
- Vi har da heller ikke haft lignende problemer i andre kommuner.  

Annette Foltmann, direktør, cand.jur., af@spia.dk 

 

Gratis jobopslag på www.spia.dk 
Husk, at institutioner der får foretaget administration hos Spia - eller er medlem af Spifo -  gratis kan få 
vist sine aktuelle stillingsannoncer på SPIA`s hjemmeside, www.spifo.dk under menuen  
”Stillingsannoncer fra institutionerne”, der  er meget synlig i toppen af forsiden på spia.dk 
 

Hvis I ønsker at gøre brug af denne mulighed, bedes I venligst sende en mail, med stillingsannoncen 
vedhæftet  til  kontorassistent Camilla Missing, cm@spia.dk 

Husk prøvetid og prøvetidssamtaler! 
 

Nye medarbejdere ansættes normalt med en prøvetidsperiode (det fremgår af ansættelsesbrevet, hvis I 
bruger SPIAs skabeloner). Det betyder, at der i de første 3 måneder af ansættelsesforholdet er et 
forkortet opsigelsesvarsel, således at der ved en afskedigelse i prøveperioden er 2 ugers høring og 
derefter 2 ugers opsigelsesvarsel. Disse fire uger skal rummes indenfor de første tre måneders 
ansættelse, hvilket betyder at en medarbejder skal have en påtænkt afsked senest efter ca. 8 uger, hvis 
afskedigelsen skal ske indenfor prøveperioden. For pædagogmedhjælpere i private institutioner er der 
dog ikke krav om høringsperiode. 
 

Vi anbefaler, at I – uanset om det går godt eller skidt – holder en prøvetidssamtale efter ca. 5 uger 
Samtalen bruges til at afstemme forventninger, give en tilbagemelding på, hvordan begge parter har 
oplevet den foreløbige indsats og afklare om der opgaver eller tilgange, der skal justeres. 
I tilfælde af, at der er problemer (f.eks. i f.t. sygefravær, samarbejde eller andet) kan der her gives et par 
uger til at medarbejderen kan rette op på dette. 

kt@spia.dk 

mailto:kt@spia.dk
mailto:af@spia.dk
http://www.spia.dk/stillingsannoncer-fra-institutionerne
mailto:cm@spia.dk
mailto:kt@spia.dk
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Samme ret til driftsaftale som til 
godkendelse som privatinstitution 
 

Der er i Danmark en fri etableringsret til at etablere private daginstitutioner. Hvis det af ansøgningen om 
kommunal godkendelse kan anskueliggøres, at privatinstitutionen vil kunne leve op til Dagtilbudslovens 
bestemmelser og de kommunalt fastsatte godkendelseskriterier, så SKAL kommunen godkende 
privatinstitutionen - uanset hvad kommunens politikere og forvaltning måtte have af holdninger til det, og 
uanset hvor godt eller dårligt det passer ind i Kommunens planlægning og behov.  
 

Derfor har vi igennem de seneste 12 år oplevet en eksplosiv vækst i antallet af private daginstitutioner, 
hvad enten det er helt nyetablerede institutioner eller selvejende med driftsoverenskomst eller 
kommunale daginstitutioner, der har set det som en mulighed for at kunne fortsætte som lokal, lille og 
selvstændig daginstitution.  
 

Denne udvikling er naturlig, men ikke just fremmende for Kommunernes mulighed for at kunne planlægge 
og have hånd i hanke med institutionerne i kommunen og udviklingen på området. Alligevel er det som 
om, at mange kommuner hellere vil have privatinstitutioner end selvejende med driftsaftale, og der er i 
hvert fald meget langt imellem, at der etableres nye selvejende daginstitutioner med driftsaftale eller 
driftsoverenskomst.  
 

Man må undre sig. For hvorfor fremprovokerer kommunerne i virkeligheden selv en udvikling med mange 
små og måske sårbare privatinstitutioner med de  potentielle problemer og konflikter, som det kan føre 
med sig for kommunerne; Manglende overenskomstmæssige forhold for medarbejderne. Usikkerhed om 
personaledækningen, risiko for skæv visitation af børn, potentiel mulighed for meget høje 
forældrebetalingstakster og mangel på kommunal indflydelse på og kontrol med hvad der sker i 
privatinstitutionerne? 
 

Hvis jeg kunne bestemme, så fik vi i lovgivningen indbygget en etableringsret (kontraheringspligt), 
hvorefter der ville være samme ret til at være selvejende daginstitution med driftsaftale som til at være 
privatinstitution.  - Det er muligvis utopisk at forestille sig, men i mellemtiden skulle mindst en selvejende 
daginstitution i hver kommune, under den nuværende lovgivning, udfordre det kommunale system ved at 
indgive en betinget ansøgning om konvertering til privatinstitution.  Når godkendelsen så foreligger (og 
det vil den jo skulle), så skal man søge om at forblive selvejende  med en forenklet driftsaftale - på de 
samme økonomiske grundvilkår og hovedpræmisser som gælder for privatinstitutioner. Hvorfor skulle 
kommuner gå imod det? Deres udgift ville blive nøjagtig den samme - de ville blot få mere styring og et 
meget bedre grundlag for samarbejde med institutionen, end hvis den blev privat.  
   

”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 Morten Kyst,  
bestyrelsesmedlem i Spifo   
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Aktivitetskalender for Spia og Spifo: 
 

Se mere om de mange forskellige kurser og arrangementer på www.spia.dk eller rekvirer vores fælles 

kursuskatalog via mail til pf@spia.dk - til hvilken adresse I også kan sende tilmeldinger. Ved 

tvivlsspørgsmål kan I også ringe til Spia, tlf. 22209030  
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DATO INDHOLD MÅLGRUPPE  
 

28.- 29.9.2017 
 

LEDERKURSUS 
”Juridiske og ledelsesmæssige rammer for 
samtaler” - v. Helle Thorsklint 

 

LEDERE 

  
23.10.2017 

  
BESTYRELSESKURSUS 

v. Pernille Fich, Spia og Morten Kyst, Spifo 
  

  
BESTYRELSESMEDLEMMER 

  
30.10.2017 

  
TEMADAG 
”En styrket pædagogisk læreplan” 
v. Karen Skau 

  

  
PÆDAGOGER OG LEDERE 

  
9.11.2017 

  
LEDERMØDE 
Evaluering af netværksstrukturen i 
København – orientering og debat 
v. Katrine Toft Mikkelsen og 
Pernille Fich 
  

  
LEDERE AF KØBENHAVNSKE 
INSTITUTIONER 

  
16.11.2017 

  
BESTYRELSESKURSUS 

v. v. Pernille Fich, Spia og Morten Kyst, 
Spifo 

  
BESTYRELSESMEDLEMMER 

  
28.11.2017 

  
BØRN OG SEKSUALITET 
v. Anna Louise Stevnhøj, forfatter og 
journalist  
  

  
ANSATTE I O–6 ÅRS 
INSTITUTIONER 

  
8. 2. 2018 

  
LEDERNES PSYKISKE ARBEJDSMILJØ 
v. Katrine Toft Mikkelsen og 
Pernille Fich 

  
ALLE LEDERE 

  
15.3.2018 

  
TEMADAG 
”En styrket pædagogisk læreplan” 
v. Karen Skau 

  
PÆDAGOGER OG LEDERE 

  
10.4.2018 

  
BØRN OG SEKSUALITET 
v. Anna Louise Stevnhøj, forfatter og 
journalist  

  
ANSATTE I O – 6 ÅRS 
INSTITUTIONER 

http://www.spia.dk
mailto:pf@spia.dk
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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  

 

 

 

 

København vil alligevel ikke 
igen til at holde lukkeuger i 
Sommerferien  
 
For bare 5 år siden droppede København, 
efter massive protester fra forældre og 
institutioner, lukkeugerne i sommerferien.   
 

I en lang sagsfremstilling i et sparekatalog til 
2018-budgettet fra Forvaltningen kunne 
man i juni måned læse, at sommerferie-
lukning vil betyde en besparelse på 30 mill. 
kr. årligt – men sagsfremstillingen undlod at 
nævne, at de selvejende daginstitutioner 
faktisk har ret til at lade være med at holde 
lukket. 
 

Man må undre sig, når Politikerne i 
Københavns Kommune hoppede med på 
Forvaltningens ”effektiviseringsforslag” og 
var klar til at vedtage en besparelse på ca. 
30 millioner kr. årligt som følge af indførelse 
af Sommerferiepasning (= lukkeuger) fra 
2018.  
 

I 2011 afprøvede man sommerferielukning i 
København – uden succes, da det skabte 
stor utilfredshed og voldsomme frustration-
er blandt forældre og medarbejdere.  
 

Derfor blev en obligatorisk sommerferie-
lukning droppet igen allerede året efter i 
foråret 2012, hvilket faldt sammen med, at 
flere andre Kommuner landet over også 
droppede lukkeugerne – i en erkendelse af, 
at de reelle besparelser ved at holde 
lukkeuger er særdeles marginale, og helt 
ude af proportioner i forhold til al det bøvl 
og besvær det medfører for både børn, 
forældre, ledere, medarbejdere og 
kommunerne selv.  
 

Nu har historien gentaget sig. Massive 
protester fra forældre og BUPL Hovedstaden 
fik i starten af september politikerne til at 
droppe lukkeugerne – i hvert fald i 2018.  
 

Skal der i 2019 ”slåsses” om lukkeugerne 
igen, må vi lige minde om – hvad der ikke 
har været fokus på i denne omgang – at 
Ministeriet for Børn og Undervisning i 
februar 2012 kom med en vejledende 
udtalelse, som fastslår, at selvejende 
daginstitutioner ikke kan pålægges at holde 
lukkeuger. 
 

morten@spifo.dk 

mailto:pf@spia.dk
mailto:morten@spifo.dk
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Link-service 
Vi bringer her en stribe nyttige links til nogle af de seneste 
måneders mest interessante undersøgelser og artikler 
 
 
To ud af tre pædagoger tager på arbejde, selvom de er syge. 
Det viser ny undersøgelse fra BUPL. 
 
Læs mere her: 
https://www.bupl.dk/fagbladet_boern_og_unge/nyheder/
tegn_paa_syg_kultur_paedagoger_gaar_syge_paa_arbejde?
OpenDocument 

●●● 
 
Sammenlign (personale)normeringer i Kommunernes 
dagtilbud 
 
Find statistikken over normeringer i 
kommunerne på Danmarks Statistiks hjemmeside: 
https://www.statistikbanken.dk/statbank5a/default.asp?
w=1280 

●●● 
 
Tror du konkurser er et problem - det offentlige lukker hele 
tiden virksomheder 
 
Læs artiklen fra ”Denoffentlige.dk”: 
http://www.denoffentlige.dk/tror-du-konkurser-er-et-problem
-det-offentlige-lukker-hele-tiden-virksomheder 

●●● 
 
Iværksætteri vinder frem som et pædagogisk begreb i 
dagtilbud.  
 
Læs mere om hvordan i dette sneakpeek på magasinet 
Bakspejlet 2017: 
https://www.eva.dk/e-magasinet-evaluering/2017/evaluering-
august-2017/ivaerksaetteri-i-bornehojde 

●●● 
 
”Millionkøbt børneforskning flopper”  
 
Læs Børn og Unges artikel om evalueringen af 
Udviklingsprogrammet ”Fremtidens Dagtilbud” her:  
https://www.bupl.dk/fagbladet_boern_og_unge/nyheder/
millionkoebt_boerneforskning_flopper_viser_ingen_markante
_effekter?opendocument 
 

 
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 SPIA på 
spia@spia.dk 
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