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Af Morten Kyst, næstformand i Spifo 

Den politiske aftale ”Stærke dagtilbud – alle børn skal med i fællesskabet”, som regeringen indgik med DF, S og de Radikale i 
juni sidste år indeholder blandt meget andet at aftaleparterne ønsker at fastsætte et loft over den driftsgaranti, som 
kommunerne kan kræve ved godkendelse af en privatinstitution.  
 

Sådan et (for højt) loft findes dog allerede, idet kommunerne må kræve en bankgaranti på, hvad der svarer til op til 3 
måneders budget for den enkelte private daginstitution.  
 

Punktet er ikke blevet omsat til ændrede regler endnu, idet aftaleparterne ønskede det undersøgt nærmere. Nu har VIVE (Det 
nationale forsknings- og analysecenter for Velfærd) derfor for Børne- og Socialministeriet lavet en undersøgelse om 
kommunernes brug af driftsgarantier og kommunale erfaringer med at håndtere privatinstitutioners ophør, herunder 
ekstraordinære udgifter forbundet hermed.  
 

65% af landets 98 kommuner har svaret på undersøgelsen, og hvis vi forudsætter, at de 65 svarkommuners svar, svarer til 
landsgennemsnittet – så får du hér Spi-NYT`s analyse. 
 

83% af landets kommuner kræver driftsgaranti, og skønsmæssigt har den en størrelse, der svarer til ca. 2,3 måneders budget. 
En privat daginstitutions størrelse svarer gennemsnitligt til 35 børn – det vil løseligt anslået sige, at institutionen har et 
årsbudget på ca. 3.500.000 kr. (ex. Forældrebetaling). Ifølge VIVE`s undersøgelse er (rente-)udgiften til en driftsgaranti for 
gennemsnitsinstitutionen (en bankgaranti på anfordringsvilkår) på ikke under 16.000 kr. pr. år.  
I dag er der i alt ca. 570 privatinstitutioner. Når 83% af disse har en årlig udgift til driftsgaranti på 16.000 kr., vil det altså sige, at 
landets privatinstitutioner tilsammen har en udgift på i alt ca. 7.570.000 kr. årligt til driftsgarantier. 
 

Hvis man regner lidt på Danmarks Statistiks opgørelse af udviklingen i antallet af privatinstitutioner, siden disse blev indført i 
lovgivningen i 2005, så viser det sig, at privatinstitutionerne i alt i perioden fra 2005 og frem til i dag har betalt renteudgifter til 
driftsgarantier på i alt ca. 83 millioner kroner, som potentielt har skullet dække kommunernes eventuelle ekstraudgifter til at 
klare sin pasningsforpligtelse ved private institutioners evt. konkurs eller pludselige lukning.  
 

I og med at VIVE`s undersøgelse viser, hvad vi godt vidste i forvejen, at Kommunerne stort set ikke har haft ekstraudgifter i de 
ca. 20 tilfælde, hvor privatinstitutioner, jfr. VIVE’s undersøgelse, i perioden 2013 til 2017 har måttet ophøre, kan man 
konstatere, at de 83 millioner som privatinstitutioner møjsommeligt har måttet prioritere til renteudgifter, har været 
unødvendige.  
 

Det er et ressourcespild af dimensioner. Og de eneste vindere af ordningen er den finansielle sektor.  
Det er ikke bare ressourcespild, det er også uretfærdigt, for der er tale om negativ forskelsbehandling og et 
konkurrenceforvridende element. De Kommunale og selvejende daginstitutioner har jo ikke disse udgifter, men kan bruge hele 
budgettet på almindelige driftsformål.  
 

Vores konklusion er, at det kun kan gå for langsomt med at få omsat den politiske aftale til konkret lovgivning, der fjerner 
muligheden for at kommuner kan kræve driftsgaranti.  
 

Alle SPIAs kunder,  SPIFO`s medlemmer og Spi-NYT`s læsere ønskes en god, varm sommer! 
 

 

 

 

 

 

 

-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 

Ressourcespild af dimensioner 

mailto:info@spifo.dk
http://www.spifo.dk
mailto:morten@spia.dk
mailto:spia@spia.dk
http://www.spifo.dk
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De selvejende institutioner i Kalundborg Kommune 
fejrede sammen ”Lille Grundlovsdag” 
 

Hobitten fra Gørlev og Mælkebøtten fra Svallerup tog bussen til Kalundborg, hvor de på Kalundborg 

Asylbørnehaves legeplads markerede Lille Grundlovsdag. Temaet var børns ret til fri leg. 
 

Tekst: Morten Kyst, Foto: Kalundborg Asylbørnehave 
 

Mælkebøtten var afsted med 22 børn i gule refleksveste, og fra Hobitten deltog 35 unger, alle iklædt turkise 
T-shirts. Sammen med Asylbørnehavens egne 47 børn i deres eget neutrale tøj, var det i alt 104 
sammenbragte børn der boltrede sig på Asylbørnehavens store, skønne udeareal og legeplads midt i 
Kalundborg by. Arrangementet fandt sted i bagende solskin fredag formiddag den 1. juni. 
 
Institutionerne har det til fælles, at de som de eneste tre i Kalundborg Kommune er selvejende med 
driftsoverenskomst med kommunen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Bestyrelsen er vores arbejdsgiver. Vi har et rigtigt godt samarbejde med forældrene, siger Marianne 
Olesen, souschef og pædagog i Mælkebøtten til Sn.dk. 
 

Det er en lang tradition at markere børnenes grundlovsdag, ”lille grundlovsdag”, i de selvejende institutioner 
på forskellig vis, og i år var børnene for første gang samlet i Asylbørnehaven. 
 

- I år handlede det om børns rettigheder, og deres ret til fri leg og til at være barn. - Børn synes, at det 
spændende at komme hen på nye legepladser, og det er sjovt for de andre at vise deres legeplads frem, 
siger Marianne Olesen, og tilføjer: Som personale er det også inspirerende at se, hvordan andre 
daginstitutioner gør. 
 

Der blev leget, løbet og rutsjet til den store guldmedalje, og imens skar personalet frugt ud i skyggen under 
pavillonen, mens flere børn kiggede lækkersultent på, inden de på tæpper fik lov at gumle løs og drikke 
juice. 
 

Dagens sluttede med at madpakkerne blev spist, inden Hobitten og Mælkebøtten  skulle med bus hjem igen. 
 
FAKTA: Børnenes Grundlovsdag har sin egen hjemmeside:  
http://www.boernenesgrundlovsdag.dk/ 
 

http://www.boernenesgrundlovsdag.dk/
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Rosalie 
Bygning og beliggenhed emmer af historie og storby. Via et mail-interview med 

institutionens leder, Tove Nielsen, portrætterer vi en moderne daginstitution med 160 

børn i unikke rammer midt i København.  
 

Hvad er institutionens historie? 
Huset er bygget i 1890 af Rosalie Petersen, heraf vores navn Rosalie. Fru Petersen startede med at drive 
børnehjem i 1870. 
 

I 1960 måtte børnehjemmet lukke og blev omdannet til en selvejende institution med to vuggestuer med 
to ledere. Bestyrelsen for institutionerne var fælles og bestod af folk fra nærmiljøet, kirken, hospitalet og 
forretningslivet. 
I 70’erne arbejdede bestyrelsen på at få solgt grunden til nybyggeri af boliger, samt byggeri af ny 
institution. Disse projekter brændte de sig på og gik konkurs. En privat person købte grunden, og fra 
kommunens side nedsatte man en kommunal bestyrelse. De arbejdede videre med at undgå at grunden 
blev brugt til ikke sociale formål. Det viste sig heldigvis, at grunden var tinglyst til sociale formål. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I 80’erne arbejdede bestyrelsen på at få Borgerrepræsentationen til at godkende en plan om opkøb af 
hele grunden samt renovering af vores hus. I 1991 trådte den kommunale bestyrelse tilbage, da arbejdet 
med at få renoveret huset var på plads. De to institutioner valgte hver for sig sine nye tilhørsforhold som 
selvejende. Stueetagen valgte en bestyrelse af private personer, der dannede en fond. 1.sal valgte at 
melde sig ind i Landsforeningen Frie Børnehaver og Fritidshjem. 
 

I 1996 var alt klart, tegninger og planer for ombygningen lå på bordet. Borgerrepræsentationen havde 
bevilget 22 millioner til tilbygning og renovering samt 10 millioner til køb af grunden. De to institutioner 
blev genhuset tre forskellige steder i byen i et år.  Personalet og bestyrelsen var med under hele 
ombygningen, og vi tog mange kampe for at få gennemført det, vi mente, var godt for børnene. Vi fik stor 
indflydelse, men ikke hel indflydelse. I maj 1997 flyttede vi ind. I det mellemliggende år havde man fra 
kommunens side besluttet, at det skulle være én institution med én ledelse og bestyrelse. Institutionen 
blev en integreret 0-6 års institution med en glidende normering på 160 til 170 børn.  
 

Vi skiftede administrationsselskab i september 2014 og gik fra Frie Børnehaver til det nuværende SPIA. 
 

Fortsættes... 
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...fortsat  
 
Hvordan kan man beskrive Jeres lokalitet? 
Rosalie ligger midt på Østerbro og vores store 
smukke hus er attraktivt beliggende ved 
Sortedamssøen med udsigt over søen og fugleøen. 
Her summer af liv og nærmiljø. 
Udearealet, som hører til institutionen, er en 
naturlegeplads/have. Materialerne er forsøgt holdt i 
træ og med bakker, buske, træer, græs osv. Fantasi 
og undersøgelsestrang har gode betingelser.  
 
Hvilke særlige muligheder og udfordringer giver 
Jeres beliggenhed midt i København? 
Vi har mulighed for at benytte de særlige rekreative 
områder i nærheden. Tæt på har vi Fælledparken 
(Tårnlegepladsen, Trafiklegepladsen, Soppesøen med 
vandleg og Sansehaven), Kongens Have, Botanisk 
Have, havnen, biblioteket og Østre Anlæg, steder 
som vi flittigt gør brug af. Vi frekventerer selvfølgelig 
også de små legepladser, som ligger i området. For 
ikke at glemme "vores" sø med udsigt til fugleøen. Vi 
er en københavnerinstitution og bruger meget de 
kulturelle tilbud som kommunen giver.  
 
Samtidig giver vores beliggenhed gode muligheder 
for at benytte den kollektive trafik, når vi begiver os 
ud på længere ture. Beliggenhed – beliggenhed – 
beliggenhed. På en skala fra 0 til 5 er det en klar 5’er.  
 
Hvordan er institutionens struktur? 
Huset er delt op i 6 vuggestuegrupper med i alt 72 
børn og 4 børnehavegrupper med 88 børn. 
 
Hver af de seks vuggestuegrupper og fire 
børnehavegrupper har tre voksne tilknyttet. Vi 
tilstræber, at to af dem er pædagoger og den tredje 
en medhjælper.  
 
Lederen står for det overordnede ansvar, har en 
afdelingsleder og har hjælp af en kontorassistent på 
5 timer om ugen til det administrative arbejde. 
Desuden har vi en køkkenleder, to køkkenassistenter 
og en gårdmand. 
 

 
 
 

Fortsættes... 
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...fortsat: 
 

Hvad er I kendt for – og har I en særlig pædagogisk profil? 
Vi lægger stor vægt på bevægelsesaktiviteter både i og udenfor institutionen. Vi udnytter således 
nærmiljøets grønne områder, såsom Fælledparken – til krop og bevægelse, udfoldelse igennem leg og 
aktiviteter. Desuden bruger vi hele året rundt vores egen Atriumgård, der giver os et hav af muligheder 
for at bevæge os til musik, spille teater, lave forhindringsbaner etc. 
At børnene får et kendskab til, hvordan kroppen ser ud og fungerer. At udfordre børnene til at bruge 
deres bevægelsesapparat i forskellige bevægelsesmiljøer eks. i legen, naturen m.v. Børnene skal have 
varierende og mangfoldige bevægelses- og sansemiljøer, som skal skabe mulighed for at udforske, 
afprøve, udvikle og forstå kroppens fysik, motorik og sanser. Og så lægger vi også vægt på at børnene er 
ude at lege samt gå ture i al slags vejr for at opleve de skiftende årstider. Børnene er på ture i nærmiljøet, 
hvor de fordyber sig i naturen og dens muligheder. 
Det er vigtigt for os, at vi er nogle gode rollemodeller for børnene og for hinanden. At der er en god tone i 
huset, at børnene bliver selvhjulpne, robuste og får en god dannelse fra deres institutionsliv. 
 

Hvilke udfordringer er I mest optaget af lige nu? 
Det meste af udfordringer lige nu er de fysiske rammer i et gammelt hus. En del af den gamle bygning er 
temmelig nedslidt. Det gælder især vinduer. Men løbende er der jo reparationer og vedligeholdelse på 
vores gamle dame ”Rosalie”! Bygningen hører under Københavns Ejendomme og vi er da også i løbende 
dialog om udbedringer på huset.  
 

Hvad lægger I mest vægt på ved at være Selvejende? 
Som selvejende gennem mange år har vi altid følt det ”at være herre i eget hus”. Det giver os en særlig 
fornemmelse for nærhedsprincippet i det daglige arbejde. Det gælder måske især i bestyrelsesarbejdet, 
hvor det er forældre fra nærmiljøet, som sidder på bestyrelsesposterne. Det er kendetegnet ved, at de jo 
har deres daglige gang i huset. Det giver endvidere udslag i, at vi altid har en løbende dialog om huset og 
den pædagogiske praksis.  
At være selvejende betyder også for os, at vi har et tæt samarbejde med vores administration, som vi jo 
har hos SPIA. De har flere års erfaring med at bistå selvejende og private institutioner med administration 
af løn, regnskab og personalesager og det giver en tryghed i forhold til driften, at man altid kan komme i 
kontakt med administrationen. 
 

Hvordan ser du Rosalies fremtid, om f.eks. 10 år? 
Når vi ser på, hvor stor søgning der er til vores institution, så er vi ikke bange for at Rosalie også om 10 år 
er en levende børneinstitution, hvor der går 160 vidunderlige børn. Og som nævnt tidligere har vi jo en 
enestående beliggenhed – en ”børneinstitution med søudsigt midt i København”! Vi håber at sådan en 
bygning, som nuværende daginstitution, også kan bevares langt ud i fremtiden. 
 
 FAKTA: 

 

Rosalie v/Sortedamssøen, 
Helgesensgade 2,  
2100 København,  
Tlf.: 41717642 
 
Email.: rosalie@rosalie.dk 
Leder: Tove Nielsen 
160 børn i alderen 0-6 år, 38 ansatte 
Driftsform: Selvejende med 
driftsoverenskomst 

Hjemmeside: http://

www.rosalie.dk/  

mailto:rosalie@rosalie.dk
http://www.rosalie.dk/
http://www.rosalie.dk/
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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 
 

Nyt oplag! 

Borgerforslag om  
minimumsnormeringer 
 

Du kan helt frem til  19. September nå at støtte FOLAs 

borgerforslag om indførelse af minimumsnormeringer i 

daginstitutioner 

 

FOLA har sammen med en række organisationer med interesse 

for børne- og daginstitutionsområdet stillet et borgerforslag om 

minimumsnormeringer i daginstitutioner.  

 

Borgerforslaget er online https://www.borgerforslag.dk/se-og-

stoet-forslag/?Id=FT-00564  

 

Forslagsstillerne håber så mange som muligt vil hjælpe med at 

nå de 50.000 underskrifter, så Folketinget får lejlighed til at 

behandle og drøfte forslaget. 

 

I Danmark findes der ingen regler for, hvor mange voksne der 

skal være til at tage vare på vores børn i daginstitutionerne. Det 

har mange steder ført til uacceptable vilkår, der går ud over 

børnene. FOLA oplever alt for ofte, at forældre alt for ofte må 

konstatere, at 10-15-20 børn må dele én pædagogisk 

medarbejder. Det, mener FOLA, er ganske urimeligt både over 

for børn, medarbejdere og forældre. Se FOLAs 

pressemeddelelse her: 

http://www.fola.dk/news.php?readmore=400 

 

Man kan også mere på FOLAs facebookside: 

https://www.facebook.com/foraeldreneslandsforening/ 

og Twitter:  

https://twitter.com/FOLA_DK  

 

Del og re-tweet meget gerne, ønsker FOLA. 

 

Borgerforslaget har ultimo juni måned opnået støtte fra små 

7000 borgere. 

 

mailto:spia@spia.dk
https://www.borgerforslag.dk/se-og-stoet-forslag/?Id=FT-00564
https://www.borgerforslag.dk/se-og-stoet-forslag/?Id=FT-00564
http://www.fola.dk/news.php?readmore=400
https://www.facebook.com/foraeldreneslandsforening/
https://twitter.com/FOLA_DK
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Invitation til Tema-kursus: 
 

Hvilke tanker og kerneværdier ligger der i  
”Den styrkede pædagogiske læreplan”? 

 
Den 4. oktober 2018, kl. 17.30-20.30 i Hanstholm 

Den 11. oktober 2018, kl. 13-16 i København 
 
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. Aftalen er nu 
udmøntet i ændringer i Dagtilbudsloven, med ikrafttræden pr. 1/7-2018. 
 
I 2016 udgav Børneministeriet Masteren, som skulle danne grundlag for ministerens ønske om 
”en styrkelse af den pædagogiske læreplan”. Hen over efteråret 2016 arbejdede seks nedsatte 
arbejdsgrupper med materiale til udfoldelse af de seks læreplanstemaer.  
 
Sanni Maria P. Korsgaard,deltog i Mastergruppen, der formulerede det pædagogiske grundsyn 
som Læreplanen bygger på, samt i arbejdsgruppen, der arbejdede med læreplanstemaet Natur, 
udeliv og science. Sanni har således et indgående kendskab til de bagvedliggende tanker og 
kerneværdierne i Den styrkede pædagogiske læreplan. 
 
Sanni er cand.pæd.pæd.psyk., naturpædagog og forfatter til bogen:  
”Sæt spor - Natur, udeliv og science i børnehøjde”. Desuden arbejder  
hun som freelance-konsulent. På kurset vil Sanni gennemgå baggrunden  
for og kerneværdierne i ”Den styrkede pædagogiske læreplan”: 
 
 

- Hvad er baggrunden for Den styrkede læreplan?  
 

- Hvilke kernebegreber og værdier er der i den styrkede læreplan?  
 

- Hvordan kan vi arbejde med Den styrkede læreplan med et selvrefleksivt fokus, 
  hvor gode lege- og læringsmiljøer er en kerneværdi? 

 
Tema-kurset vil byde på en vekslen mellem oplæg, mindre refleksionsøvelser og workshops med 
gruppearbejde, hvorfor det vil være en fordel at komme flere fra samme institution. 
 
Temadagen i Hanstholm d. 4/10-18: Kursuslokale fastlægges senere. 
Temadagen i København d. 11/10-18 holdes på: Hyltebjerggård, Linde alle 33, 2720 Vanløse 
 
Pris: 395 kr. for medlemmer af SPIFO; 495 kr. for andre, inkl. Sodavand, kaffe, te og kage. 
I Hanstholm serveres desuden en sandwich. I København er forplejningen morgenmad. 
 
Bindende tilmelding til Morten Kyst morten@spifo.dk senest én uge før kursus-datoen 

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

Citater: 

 

Unges Trivsel 

“Vi har en hel generation, hvor der er en del af de unge, der føler, at de skal præstere til 12, og nu skal de 

også leve livet til 12. Forventningen er, at man skal trives hele tiden, men man kan bare ikke altid have 

trivsel til 12.” 

Carsten Obel, professor i mental børnesundhed på Institut for Folkesundhed, Aarhus Universitet,  

i interview om folkeskolens trivselsmålinger i Zetland  

 

Underfinansieret reform 

”Desværre er dagtilbudsreformen underfinansieret. Der er afsat 164 mio. kroner til opkvalificering, og 70 

procent af de penge er målrettet ledere og pædagoger, der skal være faglige fyrtårne i de enkelte 

dagtilbud. Optimistisk set svarer det til, at hver daginstitution kan få 1,5 pædagog på efteruddannelse.” 

Elisa Bergmann, formand for BUPL, og Stefan Hermann, rektor for Københavns Professionshøjskole  

i kommentar på Danskekommuner.dk 

 

Svinekød, igen-igen 

"Det er grotesk, at man som leder af en daginstitution træffer en beslutning om ikke at servere svinekød. 

Det er dybt godnat. Vi bor i Danmark, og det hører med til de danske madtraditioner at spise svinekød". 

Undervisningsordfører i Venstre, MF, Anni Matthiesen til Altinget.dk 

 

Børn fra ghettoer tvinges i daginstitution 

”Det er en god ide for udsatte børn at komme i daginstitution. Det gør vi ved at tale med forældrene om, 

hvorfor det er en god ide og ved at samarbejde med forældrene, for det er sådan, man får mest ud af den 

pædagogiske indsats. Hvis forældrene oplever tvang, pisk og trusler om at blive trukket i børnecheck, 

risikerer man ekstremt dårligt forældresamarbejde. Og at børnene ikke får noget særligt godt ud af at 

komme i institution.” 

Pernille Skipper, politisk ordfører for EL til Altinget.dk i kommentar til regeringens ghettoplan 

 

Børn lærer ikke bedre, fordi de piskes til det  
”Når jeg kigger på uddannelsessystemet, som det ser ud i dag, slår det mig, hvor enøjet systemet ser på 
børnene og de unges tilblivelse som mennesker. I hvert fald ud fra et udviklingspsykologisk perspektiv. 
Hele vejen op gennem folkeskolens klasser har vi skabt et system, som lægger en del vægt på at veje, 
teste, analysere og evaluere vores børn. Deres faglige præstationer forstås. 
Logikken beror tilsyneladende på en antagelse om, at det, vi måler, får vi mere af. Og det er såmænd 
heller ikke skudt helt ved siden af. Problemet er snarere, at vi mister noget andet i farten, som er 
vigtigere, lige nu, at få mere af.” 

Eva Secher Mathiasen, Formand for Dansk Psykolog Forening i debatindlæg på Altinget.dk   
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Hvis jeg kunne bestemme …Ville vi se hvert barn som en gave og et unikt individ og ikke 
på forhånd rubricere nogle børn som potentielle problemer, alene ud fra hvor de bor. 

Men det er desværre lige præcis hvad et flertal på Christiansborg, bestående af regeringen, 
Socialdemokraterne og Dansk Folkeparti, gør med Ghettopakken. 

Ifølge flertallet er hensigten at børn i ghettoområder skal lære at tale dansk og få indlært de danske 
værdier fra de er ét år. Derfor har de nu opfundet et ”obligatorisk læringstilbud”. Hvordan et tilbud kan 
være obligatorisk, skal man vist have læst Orwells nysprog for at få til at hænge sammen. Eller være 
inspireret af mafiaens ”an offer you can’t refuse”. 

Med dette ”tilbud” tror flertallet at man kan lære et-årige børn (og deres forældre?) om danske værdier 
ved hjælp af tvang og, at man kan modvirke parallelsamfund ved at opfinde paralleltilbud, hvor børnene 
skal holdes vågne og lære om grundlæggende værdier – ikke ved at opleve dem, tværtimod. Der er tale 
om ”tilbud”, hvor de oplever at alle ikke er lige for loven og har de samme rettigheder – mens 
daginstitutioner for alle andre er frivilligt, er det obligatorisk, hvis man er født i et ”forkert område”. 
”Tilbud” hvor de ikke må indgå i et fællesskab med de andre børn, f.eks. i forbindelse med fællesspisning. 
Og ”tilbud” hvor børnene og deres forældre ikke mødes med tillid og respekt, men tvært imod med tvang 
og kontrol, hvor de ikke møder pædagoger, de kan have tillid til, men tvært imod pædagoger, der skal 
kontrollere om de lever op til kravene, fordi de i modsat fald skal indberette familien til myndighederne. 

Jeg ved ikke, hvilke værdier flertallet mener man kan fremme med sådanne tiltag, men det er ikke de 
værdier, jeg anser for at være danske. 

Værdier som demokrati, respekt, ligeværd, tillid m.m. er ikke noget man lærer ved at få det fortalt – det 
er noget man lærer ved at opleve det. Men med det obligatoriske læringstilbud kan man frygte, at 
børnene ved eksemplets magt lærer det stik modsatte. 

Ghettopakkens ”obligatoriske læringstilbud” er udtryk for en mistillid til både forældre og pædagoger – og 
i sidste ende til de værdier, som det efter sigende skulle forsvare og opbygge. 

Hvis jeg kunne bestemme, ville vi udbrede værdierne ved at leve dem – vise dem i praksis. 

Vi ville fastholde at gode daginstitutioner er baseret på tillid og respekt – mellem pædagogerne og 
forældrene, mellem pædagogerne og børnene, og indbyrdes mellem børnene. 

Vi ville møde hvert enkelt barn som et unikt individ med ubegrænsede udviklingsmuligheder. 
Vi ville møde forældrene ud fra en overbevisning om, at alle forældre ønsker det bedste for deres børn. 
 
Vi ville have sundhedsplejersker og pædagoger, der laver opsøgende arbejde blandt forældrene for at 
fortælle dem, hvorfor en god vuggestue er guld værd. 
 
Vi ville have pædagogiske tilbud, der er så gode at forældrene ikke kan afvise dem – ikke fordi de risikerer 
økonomisk straf, men fordi det er tydeligt at det er godt for børnene at være i institution og at de der 
bliver stimuleret både sprogligt og socialt med udgangspunkt i det enkelte barn. 

”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 Katrine Toft Mikkelsen,  
Faglig konsulent i SPIA    
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Link-service 
Vi bringer her en stribe nyttige links til nogle af de seneste måneders mest interessante undersøgelser 
og artikler 
 

●●● 
 

Når første skoledag foregår i SFO’en.  
Læs en forskers 8 gode råd om overgange fra daginstitution til SFO til skole, m.m. 
Se mere om EVA`s tema om emnet hér: 
https://www.eva.dk/dagtilbud-boern/naar-foerste-skoledag-foregaar-sfoen 

●●● 
 

Dagtilbudsreform kalder på solid kompetenceudvikling 
Der er brug for, at politikerne i kommuner og på Christiansborg investerer i den nødvendige 
kompetenceudvikling til pædagogerne, så de hver dag og hele dagen kan skabe gode pædagogiske 
miljøer for alle børn. 
Læs hele kommentaren i Danske Kommuner fra Elisa Bergmann, formand for BUPL, og Stefan Hermann, 
rektor for Københavns Professionshøjskole, hér: 
http://www.danskekommuner.dk/Debat/Active/Dagtilbudsreform-kalder-pa-solid-
kompetenceudvikling/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=magazine 

●●● 
 

Skal man tvinge børn fra ghettoer i vuggestue?  
Børne- og socialminister Mai Mercado (K) indgik sidst i maj en aftale om at tvinge børn fra udsatte 
boligområder i daginstitution. Men det hjælper slet ikke børnene, mener Pernille Skipper (EL). Læs 
Altingets artikel med de to politikeres argumenter for og imod tvangs-elementet i aftalen: 
https://www.altinget.dk/artikel/skal-man-tvinge-ghettoboern-i-vuggestue-her-er-argumenterne-for-og
-imod?ref=newsletter&refid=27802&SNSubscribed=true&utm_source=nyhedsbrev&utm_medium=e-
mail&utm_campaign=altingetdk 

●●● 
 

Kommunernes brug af driftsgaranti for privatinstitutioner. 
Det nationale forsknings- og analysecenter for velfærd, VIVE, har for Børneministeriet lavet en 
kortlægning og analyse af kommunernes brug af driftsgaranti og håndtering af privatinstitutioners ophør.  
 
Læs hele rapporten om undersøgelsen hér:  
https://www.kora.dk/media/8415200/11523_kommunernes-brug-af-driftsgaranti-for-
privatinstitutioner.pdf 
 

●●● 
 

Fem kendetegn ved ledelsesstrukturer på dagtilbudsområdet 
Hvordan ser kommunernes ledelsesstrukturer ud på dagtilbudsområdet? Det har EVA kortlagt i en 
undersøgelse blandt alle landets dagtilbudschefer.  
 
Få fem kendetegn ved ledelsesstrukturerne anno 2018:  
https://www.eva.dk/dagtilbud-boern/kendetegn-ved-ledelsesstrukturer-paa-dagtilbudsomraadet 
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Aktivitetskalender for Spia og Spifo: 
Se mere om de mange forskellige kurser og arrangementer på www.spifo.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/Spifo, tlf. 22209030  
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DATO INDHOLD MÅLGRUPPE  

4/10-2018 
I Hanstholm 

Tema-kursus: 
Hvilke tanker og kerneværdier ligger der i  
”Den styrkede pædagogiske læreplan”? 
V/ Sanni Maria P. Korsgaard 

Ansatte i daginstitutioner 

11/10-2018  
I København 

Tema-kursus: 
Hvilke tanker og kerneværdier ligger der i  
”Den styrkede pædagogiske læreplan”? 
V/ Sanni Maria P. Korsgaard 
 

Ansatte i daginstitutioner 
 
 

  
Ny dato 
kommer 

(efterår 2018) 

  
LEDERNES PSYKISKE ARBEJDSMILJØ 
v. Katrine Toft Mikkelsen  

  
ALLE LEDERE 

 

Alle SPIAs kunder,   
SPIFO`s medlemmer og  
Spi-NYT`s læsere ønskes  
en god, varm sommer! 

 
 

 
Spi-NYT 

Udkommer næste gang 
i september måned 

 

Bestyrelseskursus i København 

NB: Spifo afholder i november måned 2018 i 

København et Bestyrelseskursus for private 

og selvejende daginstitutioner.  

Tid og sted udmeldes efter sommerferien.  

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

