
SPIFO-Årsmøde med faglige input og 
borgmester-indledning  
 
Spifo`s årsmødearrangement den 6/2-18 bød på velkomst fra den nyvalgte børne- og 
ungdomsborgmester i København, Jesper Christensen, to faglige oplæg, debat og til sidst det 
formelle årsmøde.  
 
Af Morten Kyst, næstformand i Spifo 
 
Den socialdemokratiske borgmester Jesper Christensen indledte med at fortælle om hans 
baggrund – fra den meget omtalte bydel ”Tingbjerg”, hvor han stadig bor i det sociale   
boligbyggeri. Som ung i Tingbjerg blev Jesper C. meget inspireret af det store arbejde som 
foreningen SBBU, og ikke mindst forstander Jørgen Andersen, gjorde i 60erne og 70erne. (SBBU = 
Socialt Boligbyggeris Børne- og Ungdoms- klubber). Dengang var der tre store klubber i Tingbjerg, 
hvor der var gang i mange vilde ting, lige fra sejlskib til ride-klub og go-cart bane.   
 
Som voksen var Jesper C. selv i en periode ansat i SBBU, hvor han arbejdede med bl.a. IT og 
regnskab, og det har medvirket til, at Selveje altid har betydet meget for ham. Han synes i øvrigt, 
at de kommunale og selvejende institutioner i dag lever fint side om side i København, og sådan 
ønsker han at det fortsætter. Dog kunne han godt tænke sig, at der igen kunne blive plads til lidt 
større virkelyst, så der blandt de selvejende kunne laves nogle flere af de vilde og specielle ting. 
Men det kræver også at de selvejende – med deres lidt flere muskler (bagland og frivillige) - 
udviser pionérånd, er fremme i skoene og tør tage nogle chancer.   
 
Af forventninger og ønsker til sin kommende periode som børne- og ungdomsborgmester nævnte 
Jesper C. bl.a., at andelen af børn der kommer i daginstitution gerne skal stige, og at udskolingen 
forbedres, bl.a. via klubber og ungdomsskole.  
 
Den aktuelle store mangel på vuggestuepladser især i de nye bydele i København kom naturligvis 
også til debat, og hér opfordrede Jesper C. de selvejende til endelig at sige til, hvis man kan pege 
på ledig eller ny kapacitet i Sydhavn, Valby eller Ørestad. 
   
SPIFO´s formand Torben Jensen takkede Jesper Christensen med bemærkningen om, at de 
selvejende gerne vil inviteres til at være med, når der skal laves nye institutioner i de nye 
boligområder med behov, og hertil svarede Jesper C., at det måske kunne være en idé, at en 
selvejende institution forsøger at lave naturbørnehave på Amager Fælled eller i Ørestaden. 
 
Børn og natur 
 
Det var det ene af årsmødets to fokuspunkter, og hér gav Lars Lindkvist Madsen i ord og billeder et 
oplæg, der i den grad afslørede ham som en ildsjæl, der brænder for sit arbejde. Lars er leder af 
Skov- og musikbørnehaven Koglerne i Hørsholm. En lille selvejende institution med 26 børn og en 
daglig åbningstid fra 8-16. Lars bruger en stor del af sin arbejdstid ”på gulvet”, eller skal vi sige ”på 



skovbunden”. Det er et must for Lars at deltage direkte i det daglige pædagogiske arbejde og være 
i tæt kontakt med børnene.  
 
Inde i skoven er der en lille hytte med brændeovn, et bålsted og et muld-lokum. Indtil for nogle år 
siden var dette – og den omgivende skov - børnehavens eneste lokalitet, men nu har man ude ved 
den asfalterede vej et fint lille ”skovløberhus”, med børnehaven basis-faciliteter, men børnene er 
stadig i hytten og i skoven året rundt. 
 
Udover det vigtige i, at børn er ude i naturen og får styrket deres motorik, lægger man, som 
institutionens navn antyder, meget vægt på sang og musik. ”Koglerne” er således blevet 
sangcertificeret af ”Sangens Hus” i Herning (www.sangenshus.dk). 
 
Som en understregning af Lars´ fine fremstilling af pædagogikken og dagligdagen i ”Koglerne” viste 
Lars billeder fra en dag, hvor børnehaven overtog et ny-skudt rådyr fra en lokal jæger. Med 
børnenes hjælp blev rådyret ”brækket” (skåret op og tømt for indvolde m.m.). 
 
Ind imellem talen om børn og natur kom Lars også ind på en anden af sine kæpheste; Opdragelse, 
hvor Lars er glad for børneministerens nye initiativ ”Opdragelsesdebatten” 
(http://socialministeriet.dk/opdragelsesdebat/).  ”Det kommer bare 5 år for sent”, sagde Lars, der 
også mener, at pædagoger skal turde snakke med forældrene om ”det dybere” – om opdragelse. 
 
Ændringer af Dagtilbudsloven på vej  
   
Det andet fokuspunkt på mødet var de ændringer i Dagtilbudsloven, som forventes vedtaget i 
Folketinget inden sommerferien. Det drejer sig om de styrkede pædagogiske læreplaner og en 
række andre ting, som overtegnede informerede om, og som årsmødedeltagerne debatterede.  
 
Selve årsmødet 
  
Med små tre kvarter tilbage af den afsatte mødetid, bød formand Torben Jensen velkommen til 
selve årsmødet. Torben gav en kort mundtlig beretning, men henviste til den skriftlige beretning 
der kan læses på www.spifo.dk 
 
Der blev på årsmødet ikke foretaget valg eller fremlagt regnskab m.m. – Det er ideer, aktiviteter og 
initiativer der er i fokus på Spifo`s årsmøder.  
 
Spifo har forsøgt at etablere nogle arbejdsgrupper. Bl.a. en om Fritidshjems- og klubområdet. 
Dette er dog gået i stå, men på opfordring lovede Spifo at følge op dette.  
 
En årsmødedeltager foreslog, at Spifo gør mere ud at kunne vejlede initiativtagere om, hvordan 
man starter en ny privatinstitution op. Og i fortsættelse af dette blev det også foreslået, at Spifo 
kunne forsøge at få lavet regler om, at Kommunerne skal tilbyde tiloversblevne daginstitutions-
lokaliteter til private initiativtagere. 
 

http://www.sangenshus.dk/
http://socialministeriet.dk/opdragelsesdebat/
http://www.spifo.dk/


Afslutningsvist bragte Spifo-bestyrelsesmedlem, Elisabeth Lunding, en aktuel problemstilling op, 
som Spifo evt. kan arbejde med i det kommende år: De selvejende og private institutioners ansvar 
i forbindelse med ”personale” der er i praktik, skolepraktik, jobtræning, flexjob o.s.v. Der er tale 
om et dobbelt ansvar. Dels for at skaffe de for samfundet vigtige job/pladser til disse personer, 
men dels også institutionernes ansvar for disse personers funktionsudøvelse og øvrige gøren og 
laden på arbejdspladsen.  
 
   
 
 
 
 


