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Til Børne- og Socialministeriet  
chme@sm.dk 
thor@sm.dk 
 
 

Vanløse, den 19. oktober 2017 

 

Spifos bemærkninger til Høring over udkast til forslag til Lov om ændring af dagtilbudsloven 

(Styrket kvalitet i dagtilbud, øget fleksibilitet og frit valg for forældre m.v.) 

På Statens Høringsportal har vi i Spifo bemærket Børne- og Socialministeriets udkast til forslag til 

Lov om ændring af dagtilbudsloven (Styrket kvalitet i dagtilbud, øget fleksibilitet og frit valg for 

forældre m.v.), som vi hermed fremsender vore bemærkninger til.  

Som udgangspunkt har vi en tiltro til, at selve lovændringerne i forslaget er korrekt udformet og 

formuleret. Vi vil derfor primært knytte nogle kommentarer til den politiske aftale, der ligger til 

grund, og som er vedhæftet til udkastet til lovforslag.  

Vi vil udtrykke stor ros til initiativet, og de politiske hensigter bag lovforslaget, der både tænker i 

fleksibilitet ift. børnefamilierne, pædagogisk faglig kvalitet i læringsmiljøer, styrket 

forældreindflydelse og bedre vilkår for private leverandører – og rummer et kærkomment opgør 

med tidens belastende evaluerings- og dokumentationskrav, som med lovforslaget skal begrænses 

til mere begavede målbare metoder, således at det pædagogiske personale kan bruge deres 

arbejdstid på opgaver, der er relevante for kerneopgaven. 

Vi vil i det følgende gennemgå og kommentere relevante forslag i de 3 hovedafsnit i aftalen bag 

lovforslaget: 

 1. Vedr. afsnittet om øget fleksibilitet 

Kombinationstilbud: 

 

Forslaget om kombinationstilbud indeholder et tilbud til forældre med skæve arbejdstider, der vil 

kunne få en deltidsplads i en daginstitution (mindst 10 timer pr. uge) samtidig med, at de kan 

modtage et tilskud fra kommunen til at ansætte en fleksibel børnepasser til at passe deres børn 

om aftenen, om natten og i weekender. Muligheden gives kun til forældre, der kan dokumentere 

et behov. 

 

Umiddelbart lyder forslaget som en god ide, men det forudsætter, at forældrene kan finde en 

egnet børnepasser, som de kan have tillid til. Alternativt vil vi foreslå, at man lader nogle af de 
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selvejende daginstitutioner byde ind på opgaven, således at der i hver kommune sikres, at man 

kan tilbyde forældrene pasning udenfor normal arbejdstid af det selvsamme personale, der også 

kan passe børnene om dagen. Den løsning vil give tryghed for børn og forældre og sikre at 

børneattester bliver indhentet osv. I forvejen findes der blandt de selvejende og private 

daginstitutioner en række institutioner der har døgnåbent.  

 

Styrket mulighed for at ønske og få et bestemt dagtilbud: 

 

Forældrenes ønske om en bestemt dagtilbudsplads skal respekteres, således at barnet kan komme 

på venteliste i stedet for blive henvist til et dagtilbud med ledigt kapacitet. Dette bliver fastsat i 

lovændringen – uanset optagelse via pladsgaranti. 

Forslaget vil forbedre valgmulighederne for de forældre, der kan vente på en plads. For de øvrige 

bør der være mulighed for at beholde pladsen på ventelisten i ønsketilbuddet – selvom barnet vil 

blive optaget i et ledigt dagtilbud, således at det kan overflyttes senere, hvis det fortsat ønskes. 

Det ville give mere frihed for forældrene.  

 

Vi savner i aftalen og lovforslaget en styrkelse af mangfoldigheden i institutionskulturen, f.eks. ved at 

bevare de små institutioner og om deres særlige berettigelse. Det kunne eksempelvis udmøntes ved et krav 

om, at en vis %-del af daginstitutioner i kommunerne skal være selvejende, således at kommunerne ikke får 

et større og større monopol på området, og både er driftsherrer, udbydere og tilsynsførende.  

 

Ret til at vælge deltidstilbud for forældre på barsel: 

 

Umiddelbart en rigtig god ide ift. forældrenes frihed til selv at bestemme. I forhold til 

institutionerne, kan det dog blive vanskeligt at styre økonomien med flere deltidspladser og heraf 

kommende reduceret tilskud fra kommunen, samt at et 30- timers barn fylder lige så meget i 

normeringen, som et 40-timers. Der burde efter vores opfattelse tænkes i en eller anden form for 

kompensation eller opnormering til institutionerne  

 
Større gennemsigtighed og indflydelse for børnefamilier 

 

Forældre skal have mere gennemsigtighed ift. deres valg af dagtilbud, ved at have en lettere adgang til at 

sammenligne information om dagtilbuddene. Informationerne om alle landets dagtilbud skal være samlet 

et sted, og være præsenteret på en lettilgængelig og overskuelig måde. Derudover vil den enkelte 

kommune kunne vælge at supplere med yderligere data, som f.eks. pæd. profil, madordning, samarbejde 

med lokalsamfund m.v. 

 

Spifo bemærker, at det er vigtigt at essentielle oplysninger om: Daginstitutionens ejerforhold og driftsform 

(selvejende, kommunal eller privat) og organiseringen af forældreindflydelsen kommer til at fremgå af 

portalen. Ligeledes om institutionen kan tilbyde en særlig pædagogisk profil eller kulturtraditioner. 

Desuden bør der linkes til institutionens egen hjemmeside.  
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Det vil være nødvendigt, at private og selvejende institutioner selv får adgang til at opdatere alle eller visse 

af informationerne på portalen.  

 

Kampagne om muligheden for dagtilbud og forældrenes frie valg: 

 

Den skitserede kampagne kan fint gå hånd i hånd med informationsportalen, men det skal lovsikres, at 

kommunen ikke stiller selvejende og private tilbud ringere end kommunens egne, så der undgås en 

forskelsbehandling.  

 

Bedre vilkår for private leverandører: 

 

Spifo bemærker, og undres over, at der her alene tænkes på institutioner med privat drift og ikke på 

selvejende institutioner med driftsaftale. 

 

Et forslag kunne være, at selvejende institutioner, der bor i kommunale lejemål, får ret til at overgå til 

privat drift.  

 

Aftaleparterne bag lovforslaget er enige om følgende: 

 

 Fastsættelse af loft over driftsgaranti.  

Driftsgarantien er en klar konkurrenceforvridende barriere, som reelt hindre etableringen af 

private institutioner, der ikke har økonomisk overskud til denne udgift oven i de andre 

omkostninger, der ellers følger med i etableringen af private institutioner. Hvorfor skal en 

privat leverandør betale for kommunens evt. udgifter ved at skulle etablere 

institutionspladser, hvis den private institution skulle ophører driften, da kommunen under 

alle omstændigheder er forpligtet til at sørge for pladserne?  

Den private leverandør sparer i realiteten kommunen for at etablere de pladser, som 

institutionen sørger for. Det er forståeligt, at kommunen har brug for et varsel ift. evt. 

etabling af flere institutionspladser, men dette kan gøres ved fx at give indblik i 

institutionens årsregnskab eller revisorerklæring, fremfor at skulle stille en stor 

driftsgaranti på typisk mellem 1-2 millioner kroner, alt efter institutionens størrelse. Fakta 

er, at selvom en lille andel af de private institutioner har måtte lukke, så er 

driftsgarantierne os bekendt aldrig kommet til udbetaling til kommunen, da institutionerne 

har lukket pga. faldende børnetal, og kommunerne har haft overskydende kapacitet til at 

kunne absorbere børnene fra den private institution i kommunens egne institutioner. 

 

I Spifo bemærker vi, at selve lovforslaget ikke indeholder noget om ovennævnte. Vi må 

forudsætte, at der påtænkes at give ministeren en lovhjemlet beføjelse til at ændre i 

bekendtgørelse og vejledning.  
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Vi bemærker også, at det heller ikke oplyses på ministeriets portal, hvordan processen 

omkring fastsættelse af loft over driftsgarantien vil være.  

 

Det er af vital betydning for de private leverandører, at kravet til driftsgaranti bortfalder, 

og vi appellerer til at dette snarest udmøntes i loven, bekendtgørelsen og vejledning.  

 

 Driftstilskud skal justeres. Her vil loven åbne op for en anden beregning af driftstilskuddet end den 

nuværende, ved at tage udgangspunkt i de gennemsnitlige udgifter i en alderssvarende institution.  

 

Dette er særligt relevant for private institutioner med vuggestuepladser i kommuner, der har en 

stor andel af dagplejere i forhold til vuggestuepladser. Forslaget er meget kærkomment, men giver 

kun en mulighed for kommunerne til at yde et højere driftstilskud end hidtil. Efter Spifos opfattelse 

burde kommunerne forpligtes til at yde samme tilskud som til vuggestuepladser i kommunale og 

selvejende institutioner, for at styrke deres retsstilling og undgå retsvilkårlighed i kommunerne.  

  

Bygningstilskud skal justeres. Kommunerne får mulighed til at forhøje bygningstilskuddet. Vi 

bemærker at muligheden ikke giver et reelt retsgrundlag for de private leverandører, der 

fremadrettet er afhængige af de enkelte kommuners gode vilje til at udbetale et bygningstilskud, 

der er mere rimeligt end efter de nuværende regler. Dette for at styrke deres retsstilling og undgå 

retsvilkårlighed i kommunerne.  

 

 Privatinstitutioner skal løbende godkendes.  

Dette er en god idé, da nogle kommuner har en regel om kun at godkende ansøgninger 2 gange om 

året, hvilket giver unødig og urimelig ventetid. 

 

 Godkendelseskriterier skal ændres. Privatinstitutioner skal fremadrettet følge de til enhver tid 

gældende godkendelseskriterier for den enkelte kommune.  

Forslaget er meget problematisk, da det ændrer på de nuværende principper, og potentielt kan 

fjerne eksistensgrundlaget for en privat daginstitution, når godkendelseskriterier kan ændres med 

tilbagevirkende kraft. Det gælder f.eks., hvis kommunen hæver kravet til kvadratmeter pr. barn. 

Forslaget bør modificeres og specificeres efter dialog med de private institutioners foreninger og 

organisationer. 

  

Styrket forældreindflydelse i forældrebestyrelser: 

 

Forslaget giver kort fortalt forældre i institutioner, der bliver samlet til større fusionerede enheder ret til at 

få en repræsentant med i den fælles forældrebestyrelse fra deres enhed.  

 

Herudover skal der indføres endnu en kompetence til forældrebestyrelsen om at fastsætte principper for 

”samarbejdet mellem dagtilbud og hjem”. Samt at forældrebestyrelsen skal inddrages i arbejdet med 1)  
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Den pædagogiske læreplan, 2) det åbne dagtilbud – samarbejde med lokalsamfund, og 3) overgange fra 

hjem til dagtilbud og fra dagtilbud til skole.  

 

Vi bemærker at meget af det ovennævnte allerede fungerer og praktiseres i de selvejende daginstitutioner.  

 

2. Vedr. afsnittet om bedre læring og trivsel for alle børn og et sammenhængende børneliv 

Kort fortalt, får man med lovforslaget slået fast at: 

 

 Barndommen har værdi i sig selv (som der også står i FNs børnekonvention) 

 Legen er småbarnets vigtigste læringsstrategi 

 Det pædagogiske arbejde består i at have gode læringsmiljøer 

 

Det betyder at vi i Danmark endelig har indset, at børn i dagtilbud ikke er førskolebørn, og den 

pædagogiske metode ikke er formaliseret indlæring og, at der ikke skal sættes individuelle mål for det 

enkelte barn.  

Det nye er endvidere, at læreplanernes temaer skal indgå i det brede daglige pædagogiske arbejde og 

tænkes sammen på tværs af temaerne, så man skaber mere brede og begavede læringsmiljøer på en anden 

måde. Man ønsker at skabe gode, trygge og udviklende læringsmiljøer baseret på børnenes trivsel. En 

pædagogisk læreplan er et arbejdsredskab, der skal styrke det daglige pædagogiske arbejde og ikke et 

afrapporteringsredskab til kommunen eller staten.  

 

Herudover vil der blive indsamlet viden om implementeringen af den styrkede læreplan i erkendelse af, at 

der kan være lang fra forskningen til den daglige praksis ude i institutionerne. – Spifo bifalder dette tiltag. 

 

Det foreslås at ophæve kravet om, at kommunalbestyrelsen skal godkende den pædagogiske læreplan i 

institutionerne og at kravet om drøftelser om institutionernes evaluering af den pæd. læreplan ligeledes 

ophæves. - Spifo bifalder denne ændring, der vil hindre en masse tungt bureaukrati, da det pædagogiske 

tilsyn alligevel forholder sig til udformningen af pædagogikken og læringsmiljøerne i institutionerne. 

 

Målrettet indsatser over for børn i udsatte positioner:  

 

Udgangspunktet er flere pædagoger til daginstitutioner med mange børn i udsatte positioner. 

Aftaleparterne er enige om at afsætte 45 mio.kr. i 2018 og 83 mio. kr. i 2019 og frem, til en 

ansøgningspulje til ansættelse af flere pædagoger m.v. i de daginstitutioner, som har flest børn i 

udsatte institutioner. – Spifo bemærker, at det er vigtigt, at selvejende og private institutioner får 

lige adgang til at ansøge og få del i disse puljemidler. 
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Krav om læringsfokus i SFO og fritidshjem frem mod start i børnehaveklassen: 

 

Med udgangspunkt i at børnene starter i SFO/Fritidshjem 1. maj, skal der i perioden frem til 

skolestart sikres, at der arbejdes med børnenes selvhjulpenhed, tålmodighed og vedholdenhed – 

så de bliver mere skoleparate, samt at der fortsat skal arbejdes med de 6 kompetenceområder fra 

den pædagogiske læreplan – så der ikke opstår et læringshul. – Spifo bifalder denne ændring. 

 

 

3. Vedr. afsnittet om høj kvalitet gennem faglighed og tydelig ledelse 

Aftaleparterne ønsker at sikre, at den styrkede læreplan bliver implementeret og kommer til at 

gøre en forskel for børn og medarbejdere i dagtilbud. Derfor er det aftalt, at der afsættes en pulje 

med 165 mio.kr. til kompetenceudvikling af hhv. ledere, dagplejer og faglige fyrtårne i 

daginstitutioner. Der vil blive udviklet et koncept til dette formål med udgangspunkt i korte og 

længere kurser, hvor kommunerne får lov at tilpasse dele af kursusforløbene efter lokale behov.  

Fordeling af puljemidlerne til kommunerne skal være således at: 

 Ca. 30 % går til dagplejerne (se aftalens s. 14.) 

 Ca. 70 % til pæd. ledere og fyrtårne m.v. og til dagpleje pædagoger/dagpejeledere 

 Kommunerne skal ansøge om puljemidlerne – som fordeles på baggrund af antallet af 0-5-

årige i kommunen. 

Spifo bemærker, at det er vigtigt at det sikres, at selvejende og private institutioner tilgodeses 

med disse midler på lige fod med de kommunale dagtilbud.  

 

Obligatoriske førstehjælpskurser for personalet i daginstitutioner: 

Et godt forslag som Spifo hilser velkomment. 

 

Afslutningsvist bemærker vi, at den politiske aftale/Lovforslaget ikke forholder sig til følgende: 

 

 Små institutioners berettigelse og behov for beskyttelse i en sammenlægningstid 

 

 Styrkelse af mangfoldighedsperspektivet på dagtilbudsområdet. 

 

 Det selvejendes overlevelse eller etableringsret. 
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 Normeringer - generelt. 

 

 At der bør tages mere individuelle hensyn til sårbare børn i oprykningsfasen – fra vuggestue til 

børnehave – og fra børnehave til skole - så de endnu ikke modne eller handicappede - ikke skal lide 

unødigt overlast og nederlag i et ensrettet og stift oprykningssystem.  

 

 
 
Med venlig hilsen 
Spifo – Selvejende og Private Institutioners Forening 
 
 
 
 
Annette Foltmann / Morten Kyst 
Bestyrelsesmedlem   næstformand 
 


