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Af Annette Foltmann, cand.jur, direktør, SPIA og bestyrelsesmedlem i Spio 

Sidste sommer lavede regeringen sammen med Socialdemokratiet, De Radikale og Dansk Folkeparti en aftale om 
en styrkelse af dagtilbuddene - "Stærke dagtilbud – alle børn skal med i fællesskabet”. 
 

I dette forår udmøntes en stor del af aftalen gennem en lang række ændringer i Dagtilbudsloven. Disse var i øvrigt 
et af fokuspunkterne på Spifos årsmøde i sidste måned. Det kan I læse mere om på side 10. 
 

De styrkede pædagogiske læreplaner er et kerneområde i den politiske aftale, og i lovændringerne og den 
bekendtgørelse, som Børneministeren vil udsende til sommer, ligger der faktisk nogle rigtig gode intentioner. Legen   
gøres til en del af formålsbestemmelsen i dagtilbudsloven, og det centrale omkring læreplanerne er, at fokus skal 
være på at etablere gode læringsmiljøer for børnene hele dagen og i alle situationer i dagtilbuddene. Dette skal ses 
i modsætning til den nuværende tænkning om de 6 læreplanstemaer, som et ”pensum”, der hver for sig skal 
arbejdes med.  
 

Regeringen vil også bekæmpe bureaukratiet, både det kommunale og statslige, og det er man sammen med fagfolk 
i gang med at arbejde med.  
 

Forældre skal have bedre valgmuligheder til dagtilbud, der alle, både kommunale, private og selvejende, skal 
præsenteres  på en ny kommende brugerportal. - Det har man prøvet før, ”brugerinformation.dk” blev lanceret for 
år tilbage. Systemet kostede mellem 20 og 30 millioner at etablere og drive, men det kom aldrig til at fungere og 
blev droppet igen for nogle år siden .  
 

Flere ressourcer afsættes der også, bl.a. til et kompetenceløft og til flere pædagoger i socialt belastede dagtilbud.  
 

Det lyder jo alt sammen meget godt, og vi kan håbe det bedste, men også frygte det værste; At al den hype om 
styrkede læreplaner viser sig at være en storm i et glas vand, og at de flere ressourcer blot er en dråbe i havet, der  
i øvrigt modsvares af fortsatte kommunale besparelser. Og den nye brugerportal kan sagtens komme til at drukne i 
bureaukrati og (for) store tekniske udfordringer.  
 

Lad os i første omgang være optimister og håbe på, at de gode hensigter bliver til virkelighed. Men, hvis ikke, så var 
der hermed advaret… 
 

Mit sidste hjertesuk i forhold til den politiske aftale er, at vi er mange der stadig venter på, at ministeren eller 
Folketinget får nedbragt det kommunale krav om stillelse af driftsgaranti. En bankgaranti svarende til 3 måneders 
budget for en privat daginstitution er en kæmpe barriere.     
 
 

 

 

 

 

 

-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.: 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 

Lad de gode intentioner blive til virkelighed 

mailto:info@spifo.dk
http://www.spifo.dk
mailto:morten@spia.dk
mailto:spia@spia.dk
http://www.spifo.dk
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Kursus om  
 

”Børn og seksualitet i daginstitutionen” 
 
Underviser:  
 

Anna Louise Stevnhøj, 
forfatter, foredragsholder og journalist 
 
 
Tid og sted: 
 

10/4 2018, kl. 9 – 13, på:  
Hyltebjerggård  
Linde Alle 33, 2720 Vanløse 
 
 
Kurset vil berøre følgende emner: 

 
Barnets seksuelle udvikling - nul til seks år. 
Hvad er barnlig seksualitet, og hvordan adskiller den sig fra den voksne seksualitet. 
Hvad kan man forvente at møde i de forskellige aldre i forhold til adfærd og leg. 
Onani - hvornår er det for meget, og hvad gør man? 
 
Hvornår er seksuel adfærd bekymrende. 
Baggrundsfaktorer og årsagsforklaringer. 
Børn med særlige udfordringer og seksualiteten. 
At skelne mellem seksuel leg og overgreb. 
Usunde legekulturer i børnegruppen.  
 
Forældresamarbejde og information. 
At udarbejde retningslinjer i institutionen, der både giver rum til børnene og skaber tryghed 
hos medarbejdere og forældre. 
At arbejde med området pædagogisk. 

 
Anna Louise Stevnhøj er medicinsk journalist og forfatter til en række bøger om børn, unge og seksualitet, 
herunder ’Børn og seksualitet – en grundbog’ 2016 og ’Må vi lege doktor’ 2014. Har arbejdet for Sundhedsstyrelsens 
AIDS-sekretariat, Ugeskrift for Læger, Forældre og Børn og Helse, og har været kommunikationsmedarbejder i 
Børns Vilkår. Bestyrelsesmedlem i Januscentret, som har til formål at forebygge og behandle seksuelt krænkende 
adfærd børn og unge imellem. Konsulent for Københavns Kommune i 2016-2017 vedr. børns seksualitet i 
daginstitutioner.  

 
Pris og tilmelding:  
 

600 kr. for medlemmer af SPIFO; 800 kr. for andre - inkl. morgenmad, kaffe, te og vand og 
sandwich/sodavand. 
Tilmelding sendes til Morten Kyst morten@spifo.dk senest en uge inden kurset afholdes. 

mailto:morten@spifo.dk
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Portræt af en daginstitution: 
 

”Aurora” - Rudolf Steiner Børnehave og Vuggestue 
 

Efter 6 års forberedelse åbnede Denice Valentin i efteråret 2017 en lille privat Steiner institution i 
Gladsaxe kommune, hvor Aurora er den eneste privatinstitution.  
 
Hvorfor ville du gerne etablere en privat daginstitution? 
Jeg er en ildsjæl, som er uddannet korrespondent i spansk, engelsk og International Marketing, og jeg har 
arbejdet i et internationalt forsikringsselskab som projektleder og Key Account Manager i 12 år. Jeg 
savnede at gøre en forskel og ønskede, at mit arbejde skulle give mening, være inspirerende og samtidig 
udvikle mig som menneske. Jeg savnede et helt menneskesyn og en hverdag med mindre fokus på 
resultater og penge og mere fokus på rummelighed, hensyntagen, fællesskab og det ”at være”. De 
værdier jeg søgte, fandt jeg i Steiner pædagogikken. Jeg valgte med hjertet og tog beslutningen om at 
læse 3 år til Steiner pædagog. Jeg har fra starten haft drømmen om at åbne en børnehave. Jeg mener, at 
det at arbejde med børn, er et af de vigtigste fag, og et arbejde som giver utrolig meget, og som jeg er 
stolt af. Jeg har et ønske om at gøre en forskel i børns liv, og brændte for at skabe en børnehave og 
vuggestue fyldt med kærlighed og nærvær. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hvor svært har det været at finde et sted? 
Det har været utrolig svært at finde et sted. Jeg har ledt i 5 år, og jeg har både prøvet at købe ejendomme 
og leje lokaler. Der er mange interessenter involveret, og hver gang skal man arbejde hurtigt med hensyn 
til godkendelse fra banken/naboer/kommune samt have kontakt med børnefamilier i området, for at 
vide, hvor mange familier, der er interesserede i en plads. 
 

Nu blev det så i Gladsaxe Kommune, der ellers er domineret af kommunale dagtilbud, og hvor I er den 
første og indtil videre eneste privatinstitution. Hvordan er det? 
Det var en hård kamp i starten, jeg mødte stor modstand i kommunen, hvor det virkede som om, man 
ikke ønskede et privat tilbud. Men jeg fik til sidst en rigtig god kontaktperson, som gjorde 
kommunikationen meget lettere, og da lederen på området besluttede at arbejde med mig i stedet for 
mod mig, så lykkedes det efter 5 måneder at få godkendelsen 5 dage inden lokalerne skulle overtages.  
Nu har jeg et rigtig godt samarbejde med kommunen. 
 

Hvordan er det gået med at få fyldt pladserne op? 
Det er gået utrolig hurtigt med at få fyldt pladserne op. To måneder efter start var alle pladser ”udsolgt” 
og efter 7 måneder er alle børn startet i Aurora. Vi har allerede en meget lang venteliste. 

Fortsættes... 
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...fortsat  
 
Hvem har hjulpet dig med de mange opgaver og udfordringer 
med at realisere og opnå kommunal godkendelse af en privat 
daginstitution? 
SPIA har været en kæmpe hjælp. De har både hjulpet med 
vedtægter, kommunale regler, kommunikation med kommunen, 
juridiske spørgsmål og budgetter. Det var også SPIA, der satte 
mig i kontakt med udlejer, som ville finde en lejer, der ønskede 
at starte en privat institution, da kommunen lukkede den 
kommunale børnehave, der holdt til i lokalerne. Ledere i andre 
Steiner institutioner har også hjulpet med budgetter, læreplaner 
og vedtægter til inspiration. Merkur Andelskasse har hjulpet, og 
efter 5 møder og indsendelse af adskillige dokumenter, valgte de 
at støtte projektet. En fantastisk arkitekt har hjulpet med at 
gennemgå mange huse/lokaler, for at vide, hvad der skulle til, for 
at det kunne bruges som institution. 
 
Har du nogle vigtige erfaringer og gode råd til andre, der kunne 
tænke sig at etablere en privat daginstitution? 
Kontakt SPIA for at komme i gang. Find lokaler der tidligere har 
været brugt som institution og har en ibrugtagningstilladelse, det 
sænker udgifterne med ca. 800.000 kr. Der skal bruges min. 
250.000 kr. til opstarten samt en betalingsgaranti på omkring 
300.000 kr. for en lille institution på 18 børn. Vær gerne 2-3 
personer, der brænder for projektet. Det er hårdt arbejde, men 
giv ikke op! 
 
Hvordan vil du kort beskrive det pædagogiske indhold i Aurora? 
De tre grundprincipper i Rudolf Steiners pædagogik handler om, 
at barnet er: Et sansende væsen, et rytmisk væsen og et 
efterlignede væsen.  
 
Stimulering af sanserne: At det lille barn sanser, og endda bedre 
end den voksne, synes klart for de fleste. Jo mindre barnet er, 
desto mere oplever det verden gennem sanserne, og derfor 
forsøger vi at sikre, at barnet bliver stimuleret via alle dets 
sanser. Generelt tilstræber vi i institutionen, at 
sanseoplevelserne er så ægte/naturlige som muligt. Dette gøres 
blandt andet gennem legetøj i naturmaterialer og gennem 
omgang med de 4 elementer jord, vand, luft og ild. Barnet sanser 
naturligvis også stemninger, og det tager vi højde for ved at 
børnehaven fremstår hjemlig og æstetisk. Vi sørger for daglig 
oprydning og omsorg for de fysiske rammer, men også at 
stemningen mellem de mennesker som er i børnehaven er 
essentiel og efterligningsværdig. Vi taler ordentligt, vi er åbne og 
ærlige og ikke mindst hjertelige over for forældre, børn, kolleger 
og gæster. 

Fortsættes... 
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...fortsat: 
 

 
 
Rytme: Barnet har brug for ro og rytme. I rytmen oplever  
det en genkendelighed, og i roen kan indtrykkene bund- 
fældes –  som et åndedræt der veksler mellem ind- og  
udånding (aktivitet og ro). Da vi opfatter barnet som rytmisk,  
er det helt oplagt at indrette hverdagen rytmisk. I Aurora er  
der derfor en daglig, ugentlig, månedlig og årlig rytme. 
 
Efterligning: Børn har brug for forbilleder. Ved hjælp af forbilleder tilegner børn sig deres adfærd - især de 
første 7 år. Forældrene er barnets vigtigste forbilleder. I vuggestuen/børnehaven er pædagogerne 
forbilleder. Vi har ansvaret for, at formen, dvs. omgivelserne, er værd at efterligne. Vi er opmærksomme 
på, at alt hvad vi gør, siger og udtrykker er efterlignelsesværdigt. 
 

Generelt for Steiner institutioner er, at vi hver dag fortæller eventyr med håndlavede dukker/dyr, laver 
sangleg og synger ved alle overgange (inden/efter mad, når vi går ind/ud, når vi rydder op) og at vi holder 
ca. 10 årstidsfester. Vi serverer vegetarisk mad og anser den frie leg for en vigtig del af børnenes 
udvikling. Vi mener, at alle børn har ret til leg, og at børn ikke må holde andre børn ude. Hvis et barn ikke 
kan være med i legen (f.eks. pga. alder), så er det den voksnes ansvar at hjælpe barnet ind i en anden leg 
med jævnaldrende. Vi mener ikke, at børn skal tvinges til at benytte skærme i vuggestue/børnehave, men 
at de skal have lov til at lege, danne venskaber og være en del af et kærligt fællesskab, hvor de føler sig 
trygge og betydningsfulde. Vi ønsker, at skabe en høj grad af fælles bevidsthed børnene i mellem, hvor de 
små børn kan se op til de store, og hvor de store kan lære at varetage omsorg for de små. 
 

Vi har i Aurora valgt at tilbyde en god normering med 1 voksen per 3 vuggestuebørn og 1 voksen per 6 
børnehavebørn. 
  

Og hvordan er lokalerne og omgivelserne? 
Vores hus er bygget til børn, med vinduer i børnehøjde og en god, hyggelig indretning. Vi har vores egen 
have med græs, sandkasse, bålplads, legehuse, rutsjebane og legestativ. Der er små oaser med græs og 
skov i nærheden, så vi føler os meget heldige. 
 

Hvilke drømme om udvikling af Aurora har du, og hvordan ser du institutionens fremtid, om fx. 10 år? 
Jeg ønsker at Aurora skal vedblive med at være et lille børnehus, men jeg drømmer om, at vi bliver en del 
af nærmiljøet, og at flere lærer os at kende. Mange ved ikke, hvad vi står for, men alle jeg har mødt, bliver 
positivt overrasket over, hvad vi har at tilbyde. Jeg ønsker, at forældre og børn, der har været her, føler, at 
vi har gjort en forskel i deres liv. 
 
 
 
  

FAKTA: 
 

Aurora - Rudolf Steiner Børnehave og Vuggestue 
Nordahl Griegs Vej 98, 2860 Søborg 
Tlf.: 61781654 
Leder og ejer: Denice Valentin 
Email: denicevalentin@gmail.com 
6 vuggestuebørn og 12 børnehavebørn 
Driftsform: Godkendt privatinstitution 

Facebookside: https://da-dk.facebook.com/pg/

Aurora-Rudolf-Steiner-B%C3%B8rnehave-og-

Vuggestue-583962174962184/about/?

ref=page_internal 

mailto:denicevalentin@gmail.com
https://da-dk.facebook.com/pg/Aurora-Rudolf-Steiner-B%C3%B8rnehave-og-Vuggestue-583962174962184/about/?ref=page_internal
https://da-dk.facebook.com/pg/Aurora-Rudolf-Steiner-B%C3%B8rnehave-og-Vuggestue-583962174962184/about/?ref=page_internal
https://da-dk.facebook.com/pg/Aurora-Rudolf-Steiner-B%C3%B8rnehave-og-Vuggestue-583962174962184/about/?ref=page_internal
https://da-dk.facebook.com/pg/Aurora-Rudolf-Steiner-B%C3%B8rnehave-og-Vuggestue-583962174962184/about/?ref=page_internal
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 SPIFO holdt velbesøgt og engageret  
”Politikermøde” i København 
 

Spifo havde sidst i januar inviteret de nyvalgte medlemmer af 
Københavns kommunes Børne- og ungdomsudvalg til et info- og 
debatmøde om de selvejende institutioner.  
 

Af Morten Kyst, næstformand i SPIFO 
 

En af de første opgaver for politikerne i det nyvalgte Børne- og 
Ungdomsudvalg bliver at evaluere netværksstrukturen for de mange 
selvejende institutioner i København. Mødet den 24/1-18 var derfor en 
god mulighed for at informere politikerne om fordelene ved selvejende 
institutioner og forskellene på selvejende, private og kommunale 
institutioner. 
 

Mødet var struktureret sådan, at et bestyrelsesmedlem, en forældre, en 
leder og en ansat fra fra selvejende institutioner gav forskellige vinkler på 
selvejende daginstitutioner, og der var mulighed for, at politikerne kunne 
blive klogere og kommentere eller stille spørgsmål. 
 

Der var på forhånd kommet tilsagn om deltagelse fra 6 af de 11 
udvalgsmedlemmer, men 3 politikere måtte melde afbud i sidste øjeblik. 
Feltet af politikere bestod således af Sofie Seidenfaden (A), Knud Holt 
Nielsen (Ø) og Maja Krog fra Alternativet (Å), som til gengæld bidrog med 
stort engagement og spørge- og talelyst. 
 

Katrine Toft Mikkelsen, der er faglig konsulent i SPIA, bød på SPIFO`s 
vegne velkommen til de over 40 deltagere, og bød herefter velkommen til 
den første oplægsholder Cecilia Beenfeldt, der er forældre og 
bestyrelsesformand i ”Artillerivejens Krudtugler & Slottet”, hvor hun har 
haft børn gående i 10 år. Cecilie fortalte bl.a. om bestyrelsens tætte 
samarbejde med lederen og om muligheden for at kunne handle hurtigt 
uden så meget bureaukrati. 
 

Næste oplæg kom fra Mette Hansen-Hersnap, der er medarbejder i 
Børneinstitutionen ved Statens Serum Institut. Mette fortalte begejstret 
om, hvordan selveje-formen kan bidrage til stor ansvarlighed, og at det 
motiverer og forpligter, at den selvejende institution har sin egen 
økonomi. ”Vi løfter i flok” og det er fedt at gå på arbejde, når samarbejdet 
er godt og alle kender alle, sagde Mette, der afslutningsvist fortalte, at 
også medarbejderne i institutionen nyder godt af det netværk med andre 
selvejende institutioner, som lederen deltager i. 
 

Derefter gav Michael Staub et oplæg om (klynge)ledelse, struktur, 
samarbejde og netværksløsninger i forhold til selvejende daginstitutioner. 
Michael er både Klyngeleder og netværkskoordinator på Østerbro. 
 

Det sidste oplæg kom fra Pernille Bak Holt, der er Institutionsleder i 
”Smørhullet” på Østerbro. I forbindelse med etablering af 
klyngestrukturen i København for nogle år siden undersøgte Smørhullet, 
der dengang var en kommunal institution, om man kunne melde sig ud af 
en klynge – og i stedet konvertere til at blive en selvejende institution. 
Ønsket om dette vakte stor modstand fra Kommunal side, men summa-
summarum: Efter et par års hårdt arbejde og dialog med Kommunen fik 
Smørhullet lov til at blive selvejende og være sig selv – og det har man 
absolut ikke fortrudt, for det har medført mange fordele for os, fortalte 
Pernille.  

Fortsættes... Pernille Bak Holt 

Fra venstre: Mette Hansen-Hersnap, 
Sofie Seidenfaden, Knud Holt Nielsen og 
Maja Krog (der havde taget sin meget 
lille datter med på ”arbejde”). 

Cecilie Bleenfeldt 
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...Fortsat: 

 
 
 
Spørgsmål  
og debat 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Resten af mødet formede sig som et debatmøde, hvor politikerne deltog med stor interesse, spørgelyst og 
lydhørhed. De mange engagerede spørgsmål, svar og indlæg skal ikke refereres hér, men fra debatten skal især 
fremhæves følgende highlights: 
 

• Maja Krog, BUU-medlem, fortalte at Alternativet er vilde med mangfoldighed, og spurgte alle 
mødedeltagerne: Hvilke forslag kan vi (politikere) stille, som vil gøre det lettere for de selvejende? 

• Som svar til Maja Krog på ovennævnte lød det bl.a.: 
 Bed forvaltningen om at orientere Jer om de ansøgninger Forvaltningen modtager fra selvejende 

institutioner, for forvaltningen orienterer Jer ikke af sig selv. 
 Nedsæt grænsen for hvor lille en klynge-institution må være. 
 Beslut, at der gives plads for de selvejende og deres paraplyorganisationer, når der skal laves nye pladser/

institutioner. 
 Beslut, at en ny planlagt institution på Bryggen (og helt generelt) kan etableres som selvejende (for 

forvaltningen satser kun på, at nye institutioner skal være kommunale).  
• De selvejende institutioner oplever mange eksempler på, at den kommunale pladsanvisning forfordeler de 

kommunale institutioner frem for de selvejende. Dette syntes Maja Krog lød som ”snyd” og nærmest en 
ulovlighed, som nogen burde få en journalist til at kigge på. 

• Det kommende anvisningssystem ”book en plads” vil give nogle store udfordringer, ikke mindst for de meget 
små institutioner. 

• Knud Holt Nielsen, BUU-medlem fra Enhedslisten, mente at politikerne skal være opmærksomme på, at det 
skal være muligt for kommunale institutioner at bryde ud af klynger og blive deltager i netværk sammen med 
selvejende institutioner. I det hele taget bør der være større fleksibilitet i forhold til sammensætning af 
klynger og netværk på tværs af ejerformer. 

• Knud Holt Nielsen undrede sig over at det er så let at etablere Privatinstitutioner, mens det er så svært 
(nærmest) umuligt at etablere nye selvejende daginstitutioner i København.  

 

Skriv direkte til os politikere, men gør det kort    
 

Der er ingen tvivl om, at de tre kommunalpolitikere og BUU-medlemmer, Sofie Seidenfaden (A), Knud Holt Nielsen 
(Ø) og Maja Krog fra Alternativet (Å) ved mødet oplevede at der blandt de selvejende institutioner hersker en stor 
stolthed og tilfredshed med at være selvejende og selvstændige. Men også, at de selvejende har en stribe særlige 
udfordringer og barrierer, hvilket politikerne dog var meget lydhøre overfor. Fra alle tre lød et ønske om fortsat 
god og konstruktiv dialog, og opfordringen til mødedeltagerne var, anført af Knud Holt Nielsen: Skriv gerne direkte 
til os politikere om Jeres ideer og udfordringer – men gør det pr. mail, og gør det kort! (kommunalpolitikere er 
travle mennesker der bombarderes mails og allehånde læsestof, red.).  

Der var ca. 40 deltagere på Spifo`s ”politikermøde”, hvor panelet bestod af,  
fra venstre: Sofie Seidenfaden (A), Knud Holt Nielsen (Ø) og Maja Krog (Å). 
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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.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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. 
 

 
 
 

Fortsættes... 

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.  

Jesper Christensen på Spifo´s årsmøde 
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...Fortsat: 
 

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. 
 

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.  

 

http://socialministeriet.dk/opdragelsesdebat/
http://socialministeriet.dk/opdragelsesdebat/
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Jordkloden modtager som de første ”Prismecertifikatet” 
 

Et nyt certifikat – ”Prismecertifikatet” skal promovere kønsbevidste børnehaver. Meget mobning handler 
om køn og seksualitet. 
 

Det nystiftede Prismecertifikat skal tydeliggøre de institutioner, der arbejder kønsbevidst og normkritisk.  
Dagtilbuddets pædagogiske personale gennemfører certifikatkurset og uddannes således med en ny fælles 
referenceramme. Prismecertifikatet er målrettet dagtilbud, der ønsker at professionalisere deres tilgang til 
og arbejde med køn, diversitet og lige muligheder. 
 

For at blive et Prismecertificeret dagtilbud skal alle medarbejdere gennemføre certifikatkurset i køn og 
normkritik. Prismecertifikatet henvender sig til dagtilbud, der ønsker: 
• Viden- og kompetenceløft om køn og normkritik 
• At sikre en professionel og nuanceret tilgang til normer og (køns)socialisering 
• At implementere en normkritisk pædagogisk praksis 
 

Jordkloden, en selvejende daginstitution på Nørrebro, har arbejdet med normkritik og en kønsreflekteret 
praksis siden januar 2013. ”Men i foråret 2017 var vi så heldige at være prøvekaniner for uddannelses- og 
kønssociolog Cecilie Nørgaard, der ejer og driver Prismecertifikatet”, siger Jordklodens leder Kirstine Bagger 
Rødvig, der fortsætter: ”Det var super spændende og lærerigt og vi vil virkelig anbefale ALLE institutioner at 
prioritere kurset”. (og Københavns kommune opfodres til at støtte økonomisk). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 
På Prismecertifikatets hjemmeside kan man desuden læse følgende udtalelse fra Kirstine Bagger Rødvig:  
“I skal vælge at tage certificeringskurset fordi; det giver et nyt og nødvendigt blik på inklusionsopgaven.  
Materialet er en spændende pakke med en god blanding af praktiske øvelser, veldokumenteret teoretisk 
viden, film og billeder.  
 

Selvom vi har arbejdet normkritisk i flere år, så gav kurset os ny viden og nye ideer til den pædagogiske 
praksis, og det var sjovt oveni. 
 

Det har hjulpet os til at blive endnu skarpere på at arbejde normkritisk, samt til at blive endnu bedre til at 
møde hvert enkelt barn med nye øjne hver dag og dermed skabe flere muligheder for alle børn. 
Så om man er ny i denne måde at arbejde på pædagogisk og medmenneskeligt eller med erfaring som os, 
så tag kurset som en guide og inspiration til at være medskaber af det gode børneliv. Vær med til at sikre og 
skabe fundamentet for, at vores børn tør vælge at være lige akkurat dem de er, og drømmer om at være!” 
 

Læs mere om certifikatet på www.prismecertifikatet.dk 
Link til Jordklodens hjemmeside: http://jordkloden.kbhbarn.kk.dk/FrontEnd.aspx?id=850142 
 

morten@spifo.dk 

 

Der var lavet fine lagkager til overrækkelsesfesten i Jordkloden  

http://www.prismecertifikatet.dk
http://jordkloden.kbhbarn.kk.dk/FrontEnd.aspx?id=850142
mailto:morten@spifo.dk
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Mindre kommunal kontrol, detailstyring og negativ 

forskelsbehandling af de selvejende daginstitutioner 
Vi oplever desværre en meget stor forskel på de politiske hensigter med samarbejdet med de selvejende 

daginstitutioner, og det der sker i den kommunale, administrative hverdag. Den frihed, autonomi, selvstyre og 

forskellighed som mange kommunalpolitikere er enige i, bør være en del af selvejets DNA, bliver desværre i alt for 

høj grad kvalt af de kommunale forvaltningers behov for at  styre, kontrollere, ensrette og overadministrere i 

forhold til de selvejende institutioner.  
 

Derfor oplever vi til stadighed en negativ forskelsbehandling af de selvejende, som ofte bunder i, at de kommunale 

institutioner kan trække på ydelser og support fra det store kommunale, administrative fællesskab uden at det 

figurerer som det, det reelt er: En daginstitutionsudgift.  
 

Lad mig nævne et enkelt mindre eksempel: Om et par måneder træder den nye EU-forordning om persondata i 

kraft. Det er nogle nye regler, som i svær grad udfordrer alle institutioner, kommuner, arbejdsgivere og 

myndigheder. Og selvfølgelig også administratorer som SPIA. – For at kunne tilbyde vore institutioner en bedst 

mulig og sikker indføring i de nye rutiner og den faste rettidige omhu med personoplysninger, som forordningen 

kræver, tilbyder vi i samarbejde med revisionsfirmaet BDO en pakkeløsning, hvor man kommer igennem alle 

processer i løbet af en hel dag med undervisning og workshops m.v. Men et grundigt og kompetent kursus er 

naturligvis ikke gratis. Desværre har vi oplevet, at der er kommuner, der ikke vil yde tilskud til formålet.  

Men kommunens egne institutioner får derimod den nødvendige support fra den kommunale HR-afdeling og andre 

kommunalt ansatte eksperter. Hvis de selvejende blev tilbudt værdien af de samme ydelser, ville det være i orden, 

men sådan er det desværre ikke. På den ene side står vi overfor nogle skrappe krav, men på den anden side får vi 

ikke rimelige vilkår til at løfte opgaven.  
 

Det er paradoksalt, at alt imens regeringen barsler med en generel nedbringelse af det offentlige bureaukrati, så 

fortsætter kommunerne deres intensivering af detailstyring, tilsynsregler, retningslinjer, kontroller, indberetninger 

og dokumentationskrav etc.  
 

Samtidig har regeringen netop meldt ud, at ligesom der i nogle år har fandtes ”Frikommuner”, så skal det fremover 

være muligt for kommuner at søge om, at lade kommunale institutioner blive ”fri-institutioner”, der kan slippe for 

både statslige og kommunale regler og bureaukrati. Et meget interessant og spændende tiltag. Prøv da også at 

sætte de kommunale institutioner fri!   
 

Det er dog paradoksalt at læse om et sådant initiativ, når rammerne  for de allerede eksisterende  frie institutioner 

– altså selvejende institutioner – slet ikke udnyttes på den måde, som det af lovgiverne ellers var hensigten.  
 

Hvis jeg kunne bestemme, så var det hér vi startede: At få gjort de selvejende institutioner frie og uafhængige af de 

snærende kommunale bånd, så mangfoldigheden kan blomstre.  

 

”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,  
Næstformand i Spifo    
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Saksede Citater 
Spi-NYT har fra diverse aviser og andre medier sakset disse interessante 

Citater: 

”Det var tydeligt at opleve den distance, der var mellem lederne og pædagogerne, hvor en generaliseret 

vurdering at personalemæssige behov blev prioriteret forud for børnenes behov.”  
 

Ellen-Margrethe Dahl-Gren, mor til barn der tidligere har gået i en meget stor institution  

– i debatindlæg i Hvidovre Avis 

 

 

"Der er tre store udfordringer med den måde, ledelsen kører på i dag: Topdown-logikken, 

organisationernes størrelse og regelrytteriet. Kombinationen af de tre ting skaber bogholderledelse”.  
 

Rane Willerslev Direktør for Nationalmuseet i artikel på Altinget.dk, om offentlig ledelse 

 

 

”Nej – vi har brug for politikere, der tager ansvar for at få skabt en positiv debat, og som ønsker at 

investere i børnene og deres familier. Politikere, der italesætter værdierne ved et stærkt 

forældresamarbejde og taler om dannelse – og opdragelse, om man vil – i et fællesskab mellem hjem, 

dagtilbud og skole. Sammen kan vi skabe glade og livsduelige børn, der kan indgå i de sociale 

fællesskaber”. 
 

Elisa Bergmann, formand for BUPL, Louise Gjervig Lehn, formand for Forældrenes Landsforening  

og Mette With Hagensen, formand for Skole & Forældre - I debatindlæg i Kristligt Dagblad om 

”opdragelsesdebatten”. 

 

 

”Når politikere på Christiansborg vil bestemme over menuen i landets børnehaver, kaster de sig over 

"pseudoproblemer", som de bør lade institutionerne klare selv. Hvis man frygteligt gerne vil have 

fingrene nede i hverdagen i 98 kommuners daginstitutioner fra Christiansborgs side af, så tror jeg, at det 

er et forkert sted, man har ladet sig vælge ind". 
 

Leon Sebbelin (R), borgmester i Rebild kommune  

og formand for KL's Børne- og Kulturudvalgtil Landbrugsavisen 

 

 

”Jeg er ikke uenig med børne- og socialminister Mai Mercados holdning til, at indvandrerbørn skal i 

daginstitution, men skal det ske ved tvang, bliver jeg usikker på vores demokratiske grundværdier og 

respekten for individet. Jeg ønsker, at ministeren i stedet kommer med forslag til at motivere 

indvandrerfamilier til at sende deres børn i daginstitution. For mig demonstrerer politikerne deres magt 

med en tvangsstrategi. De signalerer, at forældrene er uduelige eller forkerte, og det kan skubbe nogen i 

retning af ekstremistiske miljøer, som beskylder Danmark for diskrimination”. 
 

Ahmet Demir, Cand.pæd. og eksam. eksistentiel psykoterapeut (PI) i debatindlæg på Nudem.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 
 

 

●●● 
 

Børneperspektiver giver nye overraskende indsigter 
Der er en masse at lære af børnenes perspektiver. Det er 
erfaringen fra den integrerede institution Frederik d. VI’s 
Asyl, hvor et par dage med særligt fokus på involveringen af 
børneperspektiver gav personalet overraskende indsigter i 
læringsmiljøet – fx at børnene har brug for flere pauser i 
hverdagen. 
 
Se mere om emnet hér: 
https://www.eva.dk/dagtilbud-boern/boerneperspektiver-
giver-nye-overraskende-indsigter 
 
 

●●● 
 
 

Konference på DPU: 0-6 årige børns institutions- og 
hverdagsliv. 
Danmarks største konference om småbørnsforskning. DPU 
inviterer 12. juni 2018 for sjette gang til den årlige konference 
om forskning i 0-6 årige børns institutions- og hverdagsliv. 
Mød en række af Danmarks førende forskere til en engageret 
dialog om aktuel forskning på småbørnsområdet. 
 
Se mere om konferencen hér: 
http://konferencer.au.dk/smaaboern2018/ 
 
 

●●● 
 

Forældre er mere tilfredse med de selvejende og private end 

med kommunale daginstitutioner. 

Årets EPSI Rating undersøgelse af daginstitutioner viser, at 

forældre med børn i selvejende og private daginstitutioner er 

markant mere tilfredse, end dem med børn i kommunale 

daginstitutioner. Afstanden er løbende blevet større i løbet af 

de sidste 5 år  

Se analyse og grafer hér: 
http://www.epsi-denmark.org/wp-content/
uploads/2017/04/Daginstitutioner-2017.pdf  

 
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! 

https://www.eva.dk/dagtilbud-boern/boerneperspektiver-giver-nye-overraskende-indsigter
https://www.eva.dk/dagtilbud-boern/boerneperspektiver-giver-nye-overraskende-indsigter
http://konferencer.au.dk/smaaboern2018/
http://www.epsi-denmark.org/wp-content/uploads/2017/04/Daginstitutioner-2017.pdf
http://www.epsi-denmark.org/wp-content/uploads/2017/04/Daginstitutioner-2017.pdf
mailto:spia@spia.dk
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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  

  
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 

Vesterbro Ungdomsgård 
udgiver  jubilæumsbog i 
anledning af  60 års 
jubilæum  
 

Alle har hørt om Vesterbro Ungdomsgård og  
Kattejammer-rock. I anledning af 
institutionens 60 års jubilæum har man 
udgivet den skønneste jubilæumsbog med 
masser af herlige billeder, der sammen med  
teksten giver et fint og nostalgisk indblik i 
institutionens liv og ungdomskulturen fra 
halvtredserne og op til nu. 
Bogen er på 76 sider og  koster 129 kr. Den 
kan købes i institutionen, Absalonsgade 8, 
1658  København V.  
 

 
 

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

