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Af Torben Jensen, formand, Spifo  

 

For de selvejende og private daginstitutioner har de kommunalpolitiske beslutninger og den kommunale 
forvaltning meget stor betydning.  
 

Lovgivningen på dagtilbudsområdet er grundlæggende OK og ganske stabil, ligesom vi fra Folketinget møder en 
bred anerkendelse og forståelse for den mangfoldighed og autonomi, som kendetegner de selvejende og private 
daginstitutioner, der også er et udtryk for et stort og givende engagement fra civilsamfundets side.  
 

Men det er Kommunerne – altså kommunalpolitikerne – der skal udfylde de rammer, som lovgivningen fastsætter. 
Eller rettere: Sådan burde det være. Desværre opleves det bare alt for tit, at det i virkeligheden er de kommunale 
forvaltninger, der lægger linjerne. Og her kan det desværre ofte konstateres, at de kommunale administrationer 
slet ikke er i overensstemmelse med de politiske holdninger om plads til forskellighed og respekt for andre 
driftsformer end den kommunale.  
 

I Spifo vil vi arbejde for, at de nye Byråd bruger deres mulighed for indflydelse, så vores område i mindre grad er 
embedsmandsstyret. F.eks. inviterer vi i starten af det nye år de københavnske Borgerrepræsentanter i udvalget 
for børn og unge til en høring, hvor vi grundigt kan orientere om de selvejende og private daginstitutioner og de 
værdier, som de tilfører kommunen.  
 

Vi vil i Spifo også forsøge at følge op på nogle af de mange løfter og hensigtserklæringer, som mange partier og 
kommunalpolitikere afgav før valget. For eksempel viste en stor undersøgelse af alle kandidater til 
kommunalvalget, som Altinget foretog, at 8 ud af 10 byrådskandidater går ind for, at der indføres minimums-
personalenormeringer i daginstitutionerne. Det er jo en lidt ”billig omgang”, for det kræver en beslutning truffet af 
Folketinget, der ovenikøbet i givet fald økonomisk skal kompensere kommunerne herfor. 
 

Alligevel er det et udsagn som Kommunalpolitikerne bør holdes op på, for der er jo intet til hinder for at de enkelte 
kommuner prioriterer og træffer beslutninger om at opjustere serviceniveauet i daginstitutionerne. Det kan vi alle 
sammen være med til at presse på for i de kommuner, hvor vi bor – og i Spifo vil vi ”blande os”, hvor vi kan komme 
til det.  
 

Afslutningsvist vil jeg på vegne af Spifo og SPIA sige tak for samarbejdet i år til alle medlemmer, institutioner, 
bestyrelser og medarbejdere. I ønskes alle en god jul og et godt nyt år i 2018.  
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”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.: 61711467  
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 

Efter Kommunalvalget 
Så fik vi overstået Kommunalvalget, og de nye byråd er klar til at trække i 
arbejdstøjet fra 1. januar og 4 år frem.  
 

I mange kommuner er der på borgmesterposten kommet et farveskift fra blå til 
rød. Det er i sig selv interessant, men faktisk viser erfaringerne tydeligt, at den 
politiske velvilje overfor de selvejende og private daginstitutioner er uafhængig 
af partifarver. 

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 

Børnehuset Ærtebjerg  
Efter 46 år som selvejende daginstitution i Hvidovre Kommune er ”Ærtebjerg” stadig på toppen.  
Institutionens leder, Helle Thorsklit , har svaret på Spi-nyt´s spørgsmål:  

 
Hvad er institutionens historie? 
Institutionerne på Ærtebjerg åbnede i foråret 1971. Institutionerne har siden start været selvejende og 
været samlet under "den selvejende institution Ærtebjerg”. Ærtebjerg bestod frem til 2009 af 3 
institutioner - vuggestue - børnehave - fritidshjem. Institutionerne havde selvstændige ledelser, men en 
fælles overordnet bestyrelse og et tæt samarbejde. 
 
I 2009 blev vuggestuen Ærtebjerg og børnehaven Ærtebjerg efter eget ønske lagt sammen til Børnehuset 
Ærtebjerg. I 2014 blev Fritidshjemmet lagt ind under Avedøre skole og dermed kommunaliseret. 
Børnehuset Ærtebjerg er fortsat en selvejende institution. 
 
Hvordan kan man beskrive Jeres lokalitet? 
Børnehuset Ærtebjerg er en 0-6 års institution med  
plads til ca. 120 børn i alderen 0-6 år, beliggende i  
distrikt vest i Hvidovre kommune. Ud over børnehuset  
Ærtebjerg ligger SFO Ærtebjerg også på matriklen.  
SFO Ærtebjerg hører under Avedøre Skole. Børnehuset 
Ærtebjerg består at to fysisk adskilte bygninger med  
legepladsen i mellem sig. Husene hedder henholdsvis  
Bakkehuset og Valnøddehuset. 
 
Hvordan er institutionens struktur? 
Organisering i Børnehuset Ærtebjerg tager afsæt i ”Rummets betydning for leg, læring og inklusion” 
Tilbage i 2013 påbegyndte vi en proces der havde som mål, at organisere og skabe et bedre læringsmiljø 
end det bestående. Det eksisterende var på det tidspunkt en institution med stueopdeling, hvor børnene 
tilhørte en stue med et vist antal børn, der var aldersintegreret. Alle stuer havde de samme funktioner og 
tilbud om legetøj og aktiviteter. Der var ofte uro på sådan en stue, og mange forskellige aktiviteter foregik 
på en gang. Nogle sad og tegnede, andre byggede med klodser, nogle legede med dukker og kørte rundt 
med dukkevogn. Reolerne bugnede af tilbud om spil, klodser, tegneting osv. Pædagogerne forholdt sig til 
mange ting på en gang, og det kunne være svært at finde fordybelsen i den aktivitet, der måske var sat i 
gang.  
 
Vi flyttede vores øjne og sanser ned i barneperspektivet, og fandt et meget stresset og uroligt børnemiljø, 
hvor det enkelte barns mulighed for læring blev udfordret i forhold til støjen, uroen og de mange 
forskelligartede aktiviteter omkring barnet. Læringsmiljøet var udfordret i forhold til organiseringen, 
ligesom vi kunne se, at børn med særlige udfordringer ikke blev set nok i forhold til et 
inklusionsperspektiv. 
 
Igennem opsøgning af viden og flere processer nåede vi frem til, at et godt læringsmiljø/børnemiljø kunne 
skabes ved at ændre den måde institutionen var organiseret på og det pædagogiske miljø omkring 
børnene. Vi besluttede derfor at blive en funktionsopdelt institution, hvor rummet definerer aktiviteten, 
og der skabes ro til leg, læring og fordybelse. Maj 2014 var institutionen omdannet til en funktionsopdelt 
institution, og arbejdet med den nye struktur skulle i gang.  

Fortsættes… 
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…..fortsat fra side 3 
 

Det er nu 3 år siden, og der har været ændringer og justeringer undervejs, og det vil der fortsat være. De 
overordnede rammer for et godt læringsmiljø er skabt, men der er mange faktorer der spiller ind i det 
aktuelle læringsmiljø, bl.a. sammensætningen af børn, ydre påvirkninger osv. Påvirkninger der gør, at 
arbejdet med gode læringsmiljøer er og skal være en vedvarende proces i bevægelse. 
 

Vuggestuen/Bakkehuset: I vuggestuen er børnene tilknyttet en basisgruppe med faste voksne. Om 
formiddagen arbejdes der i funktionsrum/grupper, hvor børnene er inddelt i grupper på tværs af 
basisgrupperne. Disse grupper består af 4 børn, som er sammen med en voksen i en funktion/
værkstedsaktivitet f.eks. sprogværksted, bevægelsesværksted, udeværksted osv. 
 

Børnehave/Valnøddehuset: Er inddelt i forskellige former for funktionsrum/værksteder. Til hvert 
funktionsrum/værksted er der tilknyttet 1-3 voksne. Børnene er inddelt i 3 basisgrupper som er 
aldersopdelt. Til basisgrupperne er der tilknyttet faste voksne.  
 

Vi har følgende funktionsrum: kreativ, konstruktion, cafe/bibliotek, dukkerum, danserum samt uderum. 
Hver formiddag er børnene inddelt i nogle faste grupper, som er en uge ad gangen i de forskellige 
funktionsrum, hvor der så tilrettelægges forskellige former for aktiviteter. Udgangspunktet er bl.a. at 
børnene gennem deres børnehavetid både lærer at indgå i struktureret læringsforløb, samt lærer at 
tænke/vurdere hvad de selv vil.  
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                        

 
 
 
 
 
 
 

Hvorfor har I valgt at Ærtebjerg skal være funktionsopdelt? 
Forskningen viser, at børns udvikling og lyst til læring skal stimuleres allerede fra vuggestuealderen. 
Læring i dagtilbuddet handler bl.a. om trivsel, dannelse, udvikling og forandring, og er en proces, hvor 
barnet former og udvikler sin viden, forståelse og færdigheder. Konkret handler det især om udvikling af 
sprog, motorik, logik, sociale og personlige kompetencer - som f.eks. koncentration, selvværd, 
vedholdenhed og omgængelighed. 
 

Den traditionelle stueopdeling i forhold til børnehavebørnene danner ikke den bedste ramme for at 
imødekomme ovenstående og løse nuværende og fremtidige opgaver. Derfor besluttede vi, at se på vores 
organisering, og hvordan vi kunne skabe bedre læringsmiljøer både i forhold til 0-2 årige og 3-6 årige. 
 

Hvordan imødekommer I nutidens krav om inklusion? 
Inklusion af børn i udfordringer har inden for de sidste år udfordret mange institutioner, også vores. Her 
kræver det, at personalet har den nødvendige viden og er i stand til at forandre det bestående 
læringsmiljø/konteksten således, at dette kan inkludere disse børn, såfremt det er muligt. Vores ændrede 
organisering betyder, at også disse børn har fået et mere overskueligt miljø, hvor rummet er med til at 
definere aktiviteten og legen. Vi ser at børn i udfordringer lettere kan understøttes i børnefællesskabet, 
når rummet definerer aktiviteten/legen. 

Fortsættes... 



 5 

spi-NYT, nr. 3-2017                                                                                                                                                 Side  

...Fortsat fra side 4 

Hvad er I kendt for – og har I en særlig pædagogisk profil? 
Vi er kendt på vores struktur med fokus på rummets betydning for leg, læring og udvikling. Derudover er 
vi kendt på vores fantastiske udemiljø/udeliv med bl.a. fast bål-mad en gang om ugen. Generelt kan man 
sige, at vi som institution er meget struktureret i forhold til hverdagen. Vi arbejder målrettet i forhold til 
børns læring, og vi har skabt rum, der giver mulighed for fordybelse og nærvær i forhold til den aktuelle 
aktivitet. Det gælder både den voksenstyrede aktivitet, og når børnene selv vælger.  
 

Vi har stor fokus på rummets betydning og det fysiske miljø, således vi skaber de bedste forudsætninger 
for et inkluderende læringsmiljø. Derudover er der stor fokus på organisering og planlægning, således at 
personalet har den optimale tid med børnene. Personalet møder ind hver dag, og ved hvad de skal den 
pågældende dag og hvordan det organiseres. 
 

Personalet er organiseret i faste basisgrupper og værksteder, men samtidig er der et højt samarbejde hele 
personalegruppen imellem. Ligeledes er personalegruppen fleksibel og ikke fast forankret i de bestående 
teams, hvis noget andet kan give bedre mening. Vi har en personalegruppe med høj faglighed, hvilket bl.a. 
betyder at der er refleksion og vidensdeling i forhold til den pædagogiske hverdag.  Der lægges vægt på 
kurser og uddannelse i forhold til de opgaver vi skal løse bl.a. skal alle pædagoger igennem uddannelse 
indenfor inklusion (diplommodul i inklusion). Så samlet set har vi en stærk faglig profil i et nærværende og 
anerkendende miljø.  
 

Hvilke udfordringer er I mest optaget af lige nu? 
I hverdagen er vi mest optaget af de udfordringer vi har i forhold til arbejdet med inklusion. Til trods for at 
vi gennem vores struktur oplever et miljø med gode muligheder for inklusion i hverdagen, så er der stadig 
store udfordringer, da der er børn der ikke profiterer af inklusionstanken. Personalet er fagligt meget 
dygtige i forhold til arbejdet med inklusion – flere har inklusionsmodul på diplomniveau. Men viden og 
indsigt kan ikke altid erstatte de manglende hænder, når børn med udfordringer ikke trives i det 
inkluderende tilrettelagte miljø.  
 

Hvad lægger I mest vægt på ved at være Selvejende? 
Som selvejende ser vi andre muligheder, end vi ser i en kommunal institution. Som leder oplever jeg tid til 
ledelse og personaleudvikling, hvilket er drivkraften i institutionen. Vi er ikke underlagt alverdens 
indkøbsaftaler, men kan indgå egne aftaler og lægge økonomiske strategier. Vi har et tæt samarbejde 
med vores brugere/bestyrelsen, og oplever på den baggrund stor forældre-tilfredshed. 
 

Hvordan ser du Ærtebjergs fremtid, om f.eks. 10 år? 
Børnehuset Ærtebjerg er en af de mest søgte institutioner i kommunen, med en meget lang venteliste. Jeg 
forventer, at det også ser sådan ud om ti år. Vi er en institution i konstant bevægelse og udvikling, hvor 
forandringsprocesser er en del af hverdagen. Derfor tænker jeg også, at vi har vores berettigelse om 10 år. 
Jeg forventer, at vi fortsat er selvejende – alternativet vil være privat 
 

FAKTA: 
Børnehuset Ærtebjerg  
Ærtebjergvej 56 A2650 Hvidovre 
Tlf.: 36 77 80 41 
Email.: kontor@aertebjergbh.dk 
 

Leder: Helle Thorsklint 
Email: Helle@aertebjergbh.dk 
 

45 vuggestuebørn og 79 børnehavebørn 
 

Driftsform: Selvejende med driftsoverenskomst 
 

Hjemmeside:  
http://www.xn--brnehuset-rtebjerg-xub46a.dk/index.asp 

mailto:kontor@aertebjergbh.dk
mailto:Helle@aertebjergbh.dk
http://www.xn--brnehuset-rtebjerg-xub46a.dk/index.asp
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De forhadte Lukkedage  
kan undgås 
 
Social- og Børneministeriet har indsamlet oplysninger om Kommunernes Lukkedage i 2017. Der er store 
forskelle i Kommunerne og samlet set stadig alt for mange lukkedage. Institutioner og forældre kan dog 
selv gøre noget for at komme lukkedagene til livs.  
 
Af Morten Kyst 
 
Folketinget har igennem snart mange år forsøgt at få kommunerne til lægge en dæmper på lukkedagene, 
men lige lidt hjælper det. Heller ikke talrige beregninger og økonomiske analyser, der punkterer 
påstanden om at lukkedage er lig med besparelser, gør tilsyneladende indtryk i Kommunerne, der fortsat 
– primært økonomisk begrundet – holder institutionerne lukket i ferieperioder og på enkelte dage. 
 
Socialministeriets nye undersøgelse af Kommunernes lukkedage i daginstitutionerne viser, at der er stor 
forskel på, hvor mange lukkedage Kommunerne har i daginstitutionerne. I en håndfuld kommuner er der 
ingen lukkedage, mens der i lidt flere kommuner er ca. 20 lukkedage. Samlet set holder Kommunerne 
stadig alt for mange lukkedage på trods af Christiansborgs gentagne forsøg på at få kommunerne til fjerne 
eller nedbringe antallet.  
 
Forældre har imidlertid en god mulighed for at undgå de forhadte og for forældrene besværlige 
lukkedage. De kan nemlig vælge nogle af de private og selvejende daginstitutioner, hvor lukkedagene ikke 
udgør så stort et problem. 
 
Private institutioner har altid åbent 
 
De private daginstitutioner har pr. definition altid åbent. Det er de forpligtede til i h.t. lovgivningen, og 
skulle de – efter samråd med forældrene – alligevel vælge at holde lukkedage, vil det kommunale 
driftstilskud blive forholdsmæssigt reduceret.  Derfor er der ikke mange lukkedage i private 
daginstitutioner. 
 
Selvejende institutioner har ret til at undlade at holde lukkedage 
 
Som udgangspunkt følger de selvejende daginstitutioner med driftsoverenskomst kommunens 
retningslinjer og praksis for lukkedage og lukkeuger. Men en vejledende udtalelse fra Ministeriet for Børn 
og Undervisning i februar 2012 fastslår, at Kommunerne faktisk ikke kan pålægge de selvejende 
daginstitutioner at holde lukkedage. Derfor er der færre lukkedage i de selvejende daginstitutioner end i 
de kommunale.  
 
 
Læs artikel fra dr.dk om Social- og Børneministeriets undersøgelse:  
http://www.dr.dk/nyheder/politik/aaben-eller-lukket-se-hvor-mange-lukkedage-kommuners-institutioner
-har 
 

http://www.dr.dk/nyheder/politik/aaben-eller-lukket-se-hvor-mange-lukkedage-kommuners-institutioner-har
http://www.dr.dk/nyheder/politik/aaben-eller-lukket-se-hvor-mange-lukkedage-kommuners-institutioner-har
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Dagplejen rasler ned 
Stadig flere forældre foretrækker vuggestue frem for dagpleje. Derfor falder 
andelen af dagplejepladser i stort set alle landets kommuner. Mens godt hvert 
tredje barn blev passet hos en dagplejer i 2007, er tallet i 2017 nede på godt 
hvert femte, viser nye tal fra Økonomi-og Indenrigsministeriet. 

 

Af Morten Kyst, morten@spifo.dk 

Udviklingen bekymrer, ifølge Politiken, Per Schultz Jørgensen, professor i socialpsykologi og tidligere 
formand for Børnerådet: 

”Hvis dagplejerne forsvinder, er der en børnegruppe, som får en hårdere start på livet, og det har 
konsekvenser, der rækker videre ind i børnenes liv, siger han og henviser til, at dagplejen især kan været 
et rigtig godt tilbud til sårbare børn. Den gruppe kan udgøre op til 10 procent af en børneårgang” udtaler 
Per Scultz Jørgensen til Politiken.  

En af de kommuner, som på landsplan har haft størst nedgang i antallet af dagplejebørn, er Hjørring 
Kommune. Her blev 68 procent af de mindste børn passet hos en dagplejer i 2007, mens det i 2016 kun 
var 22 procent.  
 
Nedgangen startede for 10 år siden 
Udviklingen er ikke ny, for med Kommunalreformen i 2007 fulgte et pres fra forældrene, der i stigende 
grad begyndte at efterspørge vuggestuepladser også i de tyndt befolkede områder. Og i 
harmoniseringens navn er der siden i stor stil sket en konvertering af dagplejepladser til 
vuggestuepladser, ofte i tidligere rene børnehaver, der er blevet suppleret med en vuggestue-afdeling.  
I stedet for at sætte en redningsaktion i gang for dagplejen, mener BUPL-formand Elisa Bergmann, 
jævnfør BUPL.dk, at kommuner og regeringen hellere skulle sikre de nødvendige rammer og normeringer 
i alle danske daginstitutioner og for alle børn. I en nyhed fra BUPL siger hun:  
 
Børn har brug for pædagoger 
”Dagplejerne gør et stort stykke arbejde, men vi ved jo i dag, at et godt hjerte langt fra er det eneste, der 
skal til, hvis man skal understøtte børns trivsel og udvikling optimalt. Der er også brug for faglig viden og 
pædagogisk indsigt i børns udvikling – noget vi pædagoger og vuggestuerne kan tilbyde. Derfor er det en 
god udvikling, når forældrene vælger vuggestuen frem for dagplejen. Børn har brug for pædagoger”. 
 
Udbud og efterspørgsel 
Hos Kommunernes Landsforening vurderer kontorchef Peter Pannula Toft heller ikke, at tilbagegangen er 
et problem. Til Politiken siger han: ”Det handler om udbud og efterspørgsel. Derfor kan de færre 
dagplejebørn ses som en spejling af forældrenes ønsker og det faldende børnetal”. Samtidig afviser han, 
at udviklingen er en spareøvelse eller udfasning af dagplejen. For der er behov for dagplejere, hvilket 
Peter Pannula Toft begrunder med, at Dagplejen kan være et godt tilbud til de mere sårbare børn, 
hvorfor det for nogle familier kan være det rigtige valg. 

spi-NYT, nr. 3-2017                                                                                                                                                 Side  
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BUPL ønsker mindre daginstitutioner 
 

I kølvandet på debatten om nedgangen i dagplejen fremfører BUPLs formand et ønske om, at der 
fremelskes mindre institutioner med større kvalitet.  
 
BUPL-formand Elisa Bergmann mener, at den tidlige indsats bedst varetages af pædagoger, men hun er 
bekymret for normeringerne i institutionerne. 
 
I en nyhed på BUPL.dk siger hun: »Forældrene har fået øjnene op for, at deres børn har brug for et 
pædagogisk miljø og vælger derfor vuggestuen, men for at udviklingen kan fortsætte, er det vigtigt, at 
vores institutioner kan leve op til den kvalitet, som børnene har brug for. Og det er en udfordring med de 
dårlige normeringer, der mange steder er i dag. Vi ved fra forskningen, at gode normeringer, små 
børnegrupper, gode fysiske rammer og en høj pædagogandel har stor betydning for kvaliteten, og så 
nytter det ikke noget, at man i stedet laver børnefabrikker,« siger Elisa Bergmann. 
 
Elisa Bergmann forstår godt de forældre - og også mange pædagoger - der på grund af dårlige 
normeringer har følt sig tvunget til at vælge dagpleje til deres barn fremfor daginstitutioner. I artiklen på 
BUPL.dk er hun citeret for: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ovennævnte udtalelsen minder i øvrigt en hel del om de overvejelser som mange forældre, der har valgt 
at indskrive deres børn i små private daginstitutioner, har gjort sig.  
 
I forhold til de sårbare familier bekymrer udviklingen BUPL-formand Elisa Bergmann: ”Som 
ressourcestærke forældre eller nogen, der ved noget om børns udvikling, har vi dette valg, men 
problemet er, at det valg har en gruppe på 15-20 procent sårbare familier ikke. Og de bliver de store 
tabere, hvis ikke vi har god kvalitet for alle i alle landets vuggestuer,« siger hun i artiklen på BUPL.dk. 
 
Fremelsk mindre institutioner 
 
Dagplejen opstod i sin tid på grund af mangel på institutionspladser, og Elisa Bergmann ville ikke 
begræde, hvis den helt forsvandt, og velfærdssamfundet i stedet lagde kræfter i at fremelske mindre 
institutioner og sikre den pædagogiske kvalitet til gavn for alle børn – også de sårbare. ”Med gode 
normeringer, har vi pædagoger mulighed for at arbejde i små grupper og sikre den bedst mulige trivsel 
også for de sårbare børn, de sensitive børn, og børn med en diagnose,« slutter hun i artiklen på BUPL.dk. 
 

morten@spifo.dk 

 

”Når normeringerne er dårlige, bliver både børne- og 
arbejdsmiljøet dårligt, og det bliver sådan en svingdørs-
institution, hvor børnene hele tiden mødes af vikarer. Og der 
oplever vi, at ressourcestærke forældre og også pædagoger 
siger fra og i mangel af gode vuggestuer vælger dagpleje til 
deres barn. De tænker, at dagplejeren måske ikke ved så 
meget om barnets udvikling, men det skal jeg nok kunne sørge 
for selv, så hellere en dagpleje end et sted, hvor de voksne er 
totalt stressede og står med alt for store børnegrupper”. 

 

Elisa Bergmann. Fotograf Ulrik Jantzen.  

mailto:morten@spifo.dk
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Hvis jeg kunne bestemme, så skulle alle børn ud på legepladsen hver 
dag – og helt ud i naturen mindst en gang om ugen.  
 
Børns ophold i den friske luft og leg i naturen var førhen en given ting. Uanset om det var i byen eller på 
landet, så var børn ”ude at lege” i fritiden, eller ude i frikvarterne i skolen. Eller på legepladsen i 
Børnehaven, hvis de da ikke var på tur med børnehavegruppen.  
 
Turen med børnehavegruppen kunne være til parken, stranden, skoven, hjem til en børnefødselsdag eller 
noget helt andet. Mulighederne er mange, men ofte handlede det om at komme ud i den friske luft – og 
ud at røre sig.  
 
I de gode gamle dage var personalenormeringen ikke en hindring for, at et par pædagoger tog afsted med 
en gruppe børn, og budgettet tillod at man lejede en taxa-bus til formålet. Det var dengang, hvor de fleste 
børnehaver også tog på koloni-tur en gang om året.   
 
I mange daginstitutioner i dagens Danmark sætter budget og personalenormering en begrænsning i 
forhold til udskejelser, udflugter og leg på legepladsen. 
 
Samtidig har kulturen mange steder ændret sig til en ”inde-kultur”, hvor sutsko og iPads har afløst 
udestøvler og flyverdragter. – Jeg har hørt om børnehaver, hvor børnene ikke kommer ud hverken på 
daglig eller ugentlig basis.  
 
Det er ikke godt for hverken børns motoriske udvikling, deres helbred – eller deres læring! 
 
Hvis jeg kunne bestemme, så skulle alle børn ud  
og lege i den friske luft hver eneste dag i børnehaven,  
og mindst en gang om ugen skulle de ud i naturen.  
 
Det giver nogle udfordringer for institutionerne i storbyen,  
men hér er der også mange muligheder i form af parker,  
anlæg, sportspladser etc.  
 
Hvis jeg kunne bestemme så var normeringer og budgetter ikke en barriere for at komme ud. For så var 
der sat de nødvendige ressourcer af til lige nøjagtig disse aktiviteter. Alle andre ”kompetencer”, 
læringsmål og målsætninger er, som jeg ser det, sekundære i forhold til alt det, børn får ud af at komme 
ud i den friske luft – ud at lege i og røre ved naturen.  

elisabeth_lunding@webspeed.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 Elisabeth Lunding,  
bestyrelsessuppleant i Spifo og tidligere 
institutionsleder   
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Saksede Citater 
Spi-NYT har fra diverse aviser og andre medier sakset disse interessante 

”Jeg må sige, at jeg er rystet over normeringerne i Halsnæs. Jeg anede ikke, at det stod så slemt til”  
 

Martin Lidegaard, MF, Radikale venstre, til SN.dk efter et institutionsbesøg i Frederiksværk 
 
”Det medfører et underskud for demokratiet, da der også er færre forældrebestyrelser. Og det sker i 
kombination med, at mange synes, at kontraktholderne styres for stramt. Det er et demokratisk uføre” 

 
Claus Bloch, byrådsmedlem for V i Skanderborg under behandling af sag om eftersyn af ”Skanderborg-

modellen om bl.a. sammenlægning af børneinstitutioner 
 

”Jeg hører et stort ønske om at give de decentrale ledelser og bestyrelser mere indflydelse. Og rigtig 
meget kan og skal besluttes decentralt. For det er her, man træffer de bedste og mest indsigtsfulde 
beslutninger på detailniveau” 
 

Jørgen Gaarde, borgmester i Skanderborg, i et svar til ovenstående 
 
 
”Man burde stole mere på de pædagoger, der er. At de rent faktisk har en uddannelse og kan 
tilrettelægge arbejdet derude” 
 

Jeppe Fransson, byrådskandidat for Radikale venstre i Roskilde, i ”Dagbladets” referat fra vælgermøde.  
 
 
"Er det virkelig det, forældrene efterspørger? De fleste navigerer efter von hörensagen og besøger selv de 
institutioner, de er nysgerrige efter at vide mere om. Det er mere bureakrati og bøvl, end det er reel 
merværdi og kvalitet for forældrene,"  
 

Benedikte Kiær, KL, til  ”Altinget” i artikel om KLs høringssvar om Regeringens  
Dagtilbudsudspil med forslag om bl.a. en ny informationsportal, som forældre kan bruge  

til at sammenligne dagtilbud. 
 
 
”Vi opfordrer til at fjerne besparelserne på pædagoguddannelsen, så vi ikke kommer til at give 
discountpædagoger ansvaret for børn og udsatte medborgeres trivsel, udvikling og læring.” 

 
Julie Top-Nørgaard, underviser, på vegne af 200 undervisere på pædagoguddannelsen UCC 

I debatindlæg i Politiken: 
 
”Vi skylder ikke mindst borgerne, at vi nedbringer bureaukratiet, og at der dermed bliver mere tid til 
arbejdet med lige netop deres behov” 

 
Innovationsminister Sophie Løhde i pressemeddelelse om undersøgelse af bureaukratiet 

 i 12 udvalgte kommuner 
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 Et godt arbejdsmiljø er vigtigt 
SPIA har i samarbejde med BUPL og de øvrige  
administrationsselskaber/paraplyorganisationer,  
der har indgået overenskomst med BUPL, lavet  
en pjece om arbejdsmiljø til bestyrelserne i de  
private daginstitutioner. 
 
Pjecen er en del af et projekt om arbejdsmiljø, som  
overenskomstparterne aftalte i overenskomstfornyelsen  
2015-2018. 
 
Målgruppen for pjecen er de ansvarlige bestyrelser  
i privatinstitutioner. Det fremgår af forordet (Som SPIA`s  
faglige konsulent Katrine Toft Mikkelsen i parentes  
bemærket har forfattet): 
 
”I Pjecen har vi fokus på bestyrelsens ansvar, rolle og  
opgaver i arbejdsmiljøarbejdet i de private daginstitutioner.  
Vi vil også komme med bud på, hvordan bestyrelsen kan  
arbejde kontinuerligt med arbejdsmiljøet i institutionen”.    
 
Pjecen, der er på 16 illustrerede sider, kan læses/ 
downloades her: Et godt arbejdsmiljø er vigtigt 

 

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 

Udbetaling af engangstillæg 
 

Nogle institutioner finder ved slutningen af året ud af, at de har et økonomisk råderum, f.eks. som følge 
af vakante stillinger i løbet af året eller lignende. Dette kan bruges til at give de ansatte et engangstillæg.  
 

Sådanne tillæg skal jo gerne sprede glæde og ikke splid. Vi anbefaler derfor at de begrundes i objektive, 
synlige kriterier og at de ansatte (TR/MED) inddrages i principperne for udmøntningen.  
For de selvejende institutioner gælder i nogle kommuner at fagforeningerne skal godkende tillæg, andre 
steder er det nok med TR’s underskrift. Hvis du er i tvivl om, hvad der gælder i din kommune, anbefaler vi 
at du kontakter den lokale BUPL og FOA-afdeling. 
 

HUSK at lederløn, herunder engangstillæg til lederen, for selvejende institutioners vedkommende altid 
skal godkendes af den kommunale forvaltning. 

kt@spia.dk 

http://www.spia.dk/wp-content/uploads/2017/08/Et-godt-arbejdsmilj%C3%B8-er-vigtigt-BUPL.pdf
http://www.spia.dk/stillingsannoncer-fra-institutionerne
mailto:cm@spia.dk
mailto:kt@spia.dk


 13 

Link-service 
Vi bringer her en stribe nyttige links til nogle af de seneste 
måneders mest interessante undersøgelser og artikler 
 

●●● 
Nyt inspirations- og refleksionsmateriale fra KL og BUPL 
sætter fokus på systematisk forældresamarbejde om 
børneperspektiver i læringsmiljøet. 
Hent materialet hér: 
http://www.kl.dk/Digitalisering/Hent-inspiration-til-
foraldresamarbejdet-om-borneperspektiver-i-ny-udgivelse-
id229081/ 

●●● 
Kvalitet i dagtilbud - Pointer fra forskning.  
Kortlægning fra Danmarks Evalueringsinstitut 
Se mere hér: 
https://www.eva.dk/dagtilbud-boern/kvalitet-dagtilbud-
pointer-forskning 

●●● 
Meld en regel.  
Her kan du læse om regeringens afbureaukratiserings-
kampagne, hvor man nemt kan indlevere forslag til regler og 
dokumentationskrav, der med fordel kan ændres eller helt 
afskaffes: 
https://www.fm.dk/om-os/meld-en-regel 

●●● 
8 ud af 10 byrådskandidater: Ja til loft for antal børn per 
pædagog. Læs artikel om ”Altingets” undersøgelse: 
https://www.altinget.dk/artikel/8-ud-af-10-kandidater-ja-til-
loft-for-antal-boern-per-paedagog 

●●● 
Måling af børns sproglige kompetencer og udvikling i 
dagtilbud - en guide fra ”EVA” til sprogvurderingsredskaber: 
https://www.eva.dk/dagtilbud-boern/maaling-boerns-
sproglige-kompetencer-udvikling-dagtilbud-guide 

●●● 
Forskere, som laver undervisningsforløb til børnehaver og 
vuggestuer, er spændt for en politisk vogn, der kører den 
forkerte vej, mener kritikere. Læs artikel fra Videnskab.dk: 
https://videnskab.dk/kultur-samfund/evig-krig-om-paedagogik
-skal-smaa-boern-laere-eller-lege 

●●● 
Små børns leg kan blive lovpligtig 
Leg kan for første gang nogensinde blive skrevet ind i den lov, 
der beskriver, hvilken funktion børnehaver og vuggestuer skal 
have. Forskere er positive. Læs en god artikel fra Videnskab.dk: 
https://videnskab.dk/kultur-samfund/smaa-boerns-leg-kan-
blive-lovpligtig 

 
SPIAs 
Bestyrelseshåndbog 
 

SPIAs bestyrelseshåndbog har til 
formål at give bestyrelses-
medlemmer forståelse for 
institutionens juridiske 
fundament og ramme på en  
enkel og letforståelig måde.  
 
Håndbogen gennemgår hvilke 
forpligtelser, rettigheder og 
ansvar bestyrelsesarbejdet 
indebærer og hvilke kompe-
tencer bestyrelsen har 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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Nyt oplag! 

http://www.kl.dk/Digitalisering/Hent-inspiration-til-foraldresamarbejdet-om-borneperspektiver-i-ny-udgivelse-id229081/
http://www.kl.dk/Digitalisering/Hent-inspiration-til-foraldresamarbejdet-om-borneperspektiver-i-ny-udgivelse-id229081/
http://www.kl.dk/Digitalisering/Hent-inspiration-til-foraldresamarbejdet-om-borneperspektiver-i-ny-udgivelse-id229081/
https://www.eva.dk/dagtilbud-boern/kvalitet-dagtilbud-pointer-forskning
https://www.eva.dk/dagtilbud-boern/kvalitet-dagtilbud-pointer-forskning
https://www.fm.dk/om-os/meld-en-regel
https://www.altinget.dk/artikel/8-ud-af-10-kandidater-ja-til-loft-for-antal-boern-per-paedagog
https://www.altinget.dk/artikel/8-ud-af-10-kandidater-ja-til-loft-for-antal-boern-per-paedagog
https://www.eva.dk/dagtilbud-boern/maaling-boerns-sproglige-kompetencer-udvikling-dagtilbud-guide
https://www.eva.dk/dagtilbud-boern/maaling-boerns-sproglige-kompetencer-udvikling-dagtilbud-guide
https://videnskab.dk/kultur-samfund/evig-krig-om-paedagogik-skal-smaa-boern-laere-eller-lege
https://videnskab.dk/kultur-samfund/evig-krig-om-paedagogik-skal-smaa-boern-laere-eller-lege
https://videnskab.dk/kultur-samfund/smaa-boerns-leg-kan-blive-lovpligtig
https://videnskab.dk/kultur-samfund/smaa-boerns-leg-kan-blive-lovpligtig
mailto:spia@spia.dk


 14 

 

spi-NYT, nr. 3-2017                                                                                                                                                 Side  

Om de nye styrkede  
Pædagogiske læreplaner 
 
 
I juni 2017 blev der i Folketinget indgået en bred politisk aftale om at give daginstitutionerne et 
kvalitetsløft. Aftalen indeholder bl.a. en styrkelse af de pædagogiske læreplaner, bl.a. med et større fokus 
på legen som et bærende fundament. 
 
Den politiske aftale udmøntes i forsommeren 2018 i konkret lovgivning. Lovgivningen bygger videre på 
den såkaldte ”Master”, som Børneministeriet  udgav i 2016, og som skulle  danne grundlag for 
ministerens ønske om ”en styrkelse af de pædagogiske læreplaner”.  
 
Hen over efteråret 2016 arbejdede 6 af Børneministeriet nedsatte arbejdsgrupper med materiale til 
udfoldelse af de 6 læreplanstemaer. Karen Skau Meincke  deltog i arbejdsgruppen, der arbejdede med de 
sociale kompetencer, og hun har således et indgående kendskab til de nye tanker, der ligger bag de 
kommende styrkede pædagogiske læreplaner. 
 
Karen Skau Meincke tilbyder at komme ud i institutionen og hjælpe med forståelsen og 
implementeringen af den styrkede pædagogiske læreplan og udvikling af, og det daglige arbejde med, 
gode pædagogiske læringsmiljøer for alle børn.  
 
• Hvilken betydning har den ændrede lovgivning for det fremtidige arbejde med de pædagogiske 

læreplaner? 
 

• Hvordan går vi fra tænkning om at sætte fokus på læreplanstemaerne, til at sætte fokus på de gode 
læringsmiljøer 

 
• Karen har mange års erfaring som leder og pædagogisk konsulent i branchen. 

 

 

  Kontakt: 

  Karen Skau Meincke 

  Mob. 22128890 

  E-mail: ksm@live.dk 

 

mailto:ksm@live.dk
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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 morten@spifo.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  

 
6.2.2018 

 
SPIFO`s Årsmøde  (Afholdes  kl. 17.30 -  
20.30 på Hyltebjerggård i Vanløse) 

 
ALLE! 

  
Ny dato 
kommer 

(forår 2018) 

  
LEDERNES PSYKISKE ARBEJDSMILJØ 
v. Katrine Toft Mikkelsen  

  
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 

SPIA og Spifo ønsker 

alle vore kunder, 

medlemmer og 

samarbejdspartnere 

en glædelig jul og et 

godt nytår! 

http://www.spia.dk
mailto:morten@spifo.dk

