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Af Annette Foltmann, direktør, SPIA 

Et af 22 punkter i den Ghettoplan, regeringen fremlagde i foråret, handler om, at der fremadrettet kun 
må nyoptages 30% børn fra udsatte boligområder i hver daginstitution. Denne 30 % regel i lovforslag 
kan få den modsatte effekt end tilsigtet. 
 

I det kommende folketingsår vil der blive fremsat et lovforslag om fordeling af børn fra ghettoområder i 
daginstitutioner. Lovforslaget medfører at alle daginstitutioner ikke må have en andel på over 30 % af 
børnene fra udsatte områder jfr. ministeriets ghettoliste.  
 

Lovforslaget gælder alle typer af daginstitutioner. Formålet er at skabe en bedre integration for børn og 
familier fra udsatte områder og at rette op på årtiers fejlslagen integrations- og boligpolitik, hvilket i sig 
selv er tiltrængt og positivt. Men Lovforslaget betyder at daginstitutioner, der normalt har en stor andel 
af børn fra udsatte områder skal hente 70 % af deres børn udenfor området, og det kan blive vanskeligt.  
 

Det kan medføre, at de daginstitutioner, der i årevis har opbygget en særlig ekspertise med inklusion, 
sprogudvikling og integration af børn fra udsatte områder må lukke og ekspertisen kan gå tabt.  
Herudover kan man nemt forestille sig, at flere ressourcestærke forældre fra ikke-udsatte områder vil 
tilvælge en ren privat daginstitution, således at udviklingen på daginstitutionsområdet vil komme til at 
ligne den på skoleområdet. I 2017 gik 36,3 % i privatskole i København, landsgennemsnittet ligger på 16,9 
% - og tallet er stigende.  
 

Indførelse af 30%-reglen kan derfor føre til lukning af velfungerende daginstitutioner og skabe mindre 
integration af børn og forælde, og få den stik modsatte effekt end tilsigtet. 
 

Vi står i SPIA og Spifo ikke alene med kritikken af forslaget. Således sagde f.eks. BUPLs formand Elisa 
Bergmann således i en pressemeddelelse ved Ghettoplanens fremlæggelse: ”Hele tvangsspredningen af 
børn er endnu et tegn på, at politikerne allerede fra en tidlig alder begynder at stigmatisere børn. At 
børnene ikke må være en del af fællesskabet, hvor de bor. Løsningen er altså ikke at flytte børnene, men 
at investere i bedre normeringer og flere uddannede pædagoger”. 

 

 

 

 

 

 

 

-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 

Element i Regeringens Ghettoplan kan få den 
modsatte  effekt end tilsigtet 

mailto:info@spifo.dk
http://www.spifo.dk
mailto:morten@spia.dk
mailto:spia@spia.dk
http://www.spifo.dk
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Ny Lønkonsulent i SPIA 
 
 

Siden sidste nummer af Spi-NYT har SPIA ansat en ny Lønkonsulent, som vi 
har fået til at skrive en kort præsentation: 

 

Jeg hedder Vivi Karla Mortensen, og jeg er 57 år.  I det meste af min 

arbejdskarriere har jeg arbejdet med løn og lidt personale på mange 

forskellige niveauer.  
 

Endvidere kan jeg nævne, at Annette Missing (lønansvarlig i SPIA) og 

jeg tidligere har haft et rigtig godt samarbejde igennem mange år, 

hvor vi har lavet løn sammen.  
 

Jeg har været ansat mange år  i Københavns kommune under løn og 

personale. Jeg har også i mange år været ansat i KMD, hvor jeg var 

lønkonsulent, og bl.a. underviste i fagsystemerne.  

Desuden har jeg snuset lidt til dagpengeområdet, da jeg var ansat som administrativ medarbejder  i 

Hvidovre Kommune et årstid.  

Inden jeg før sommerferien blev ansat her i Spia, arbejdede jeg som skolesekretær / lønspecialist på 

Bavnehøj Skole 

I er meget velkomne til at tage kontakt til mig, hvis I har spørgsmål til løn, og det kan I gøre enten pr. mail 

til vivi@spia.dk – eller ved at ringe til mig på 2220 9034. 

Jeg glæder mig til et rigtigt godt samarbejde med Jer alle. 

Nyt fra SPIA: 

Meget tilfredsstillende tilfredshedsundersøgelse 
I løbet af 2017/2018 har SPIA gennemført en Tilfredshedsundersøgelse, der bl.a. skulle afdække 

institutionernes tilfredshed med samarbejdet  med administrationsselskabet SPIA og med kvaliteten af 

SPIAs ydelser, der primært består af lønadministration, regnskabsførelse og Juridisk service. 

Ca. 75% af de adspurgte institutioner har svaret på undersøgelsen, og resultatet er endog meget 

tilfredsstillende. Således var blandt alle de institutioner, der havde svaret på undersøgelsen, 100% 

tilfredshed  med såvel deres lønkonsulent som deres regnskabskonsulent.  

Undersøgelsen gav også institutionerne mulighed for at komme med forslag til nye og ændrede 

serviceydelser, ligesom der var mulighed for at komme med ris og ros.  

SPIA takker for de mange tilkendegivelser og positive svar og input, som man nu konstruktivt vil arbejde 

videre med.  

Du er altid meget velkommen til at kontakte SPIA på spia@spia.dk med ethvert spørgsmål, ris eller ros. 

mailto:vivi@spia.dk
mailto:spia@spia.dk
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Portræt af en daginstitution 

Børnehuset Udeliv 
I landsbyen Branderup i den nordlige del af Tønder Kommune ligger den private 
daginstitution ”Børnehuset Udeliv” side om side med Branderup friskole, men ”Udeliv” 
er helt sin egen. Institutionsleder Helle Aakjer Hansen har givet Spi-NYT disse svar på 
vore spørgsmål: 
 
Hvad er institutionens historie? 
Vi startede op som privat daginstitution i 2008 på initiativ fra Branderups borgere. På dette tidspunkt var 
skolelukninger på dagsordenen i Tønder kommune og Branderup skole var i farezonen. Udover skolen 
havde Branderup på daværende tidspunkt et kommunalt dagtilbud. 
Byens borgere gik sammen og skabte en arbejdsgruppe, der havde til formål at etablere et privat tilbud i 
byen. Dette lykkedes og på opfordring fra byen lukkede kommunen både skole & daginstitution. Alle de 
tidligere ansatte blev opsagt og der blev fundet et nyt hold, der havde lyst og vilje til at starte op som 
private. Den 1. august 2008 slog vi dørene op som privat dagtilbud, samtidig med at friskolen startede op. 
Det første år blev børnehaven og skolen drevet som én institution, men grundet et behov for at udvide 
med småbørnspladser blev Børnehuset Udeliv en selvstændig enhed i 2009. 
 
I 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

2008 startede vi op med 16 børn og 4 ansatte; 1 leder, 1 pædagog 
og 2 medhjælpere. Siden er det gået stærkt med både flere børn 
og flere ansatte. I år har vi 10-års fødselsdag og holder et samlet 
børnetal omkring de 50 fra 0-6 år og 16 ansatte.  
 

I forbindelse med stigningen af vores børnetal har vi i en periode 
haft en pavillon, som skulle huse vores småbørn. Grundet vores 
fokus på udelivet oplevede vi dog ofte, at vores hus stod tomt, da 
børnene stort set altid var ude eller flyttet helt i skoven. I 2017 
besluttede vi derfor at tænke anderledes i forhold til vores fysiske 
rammer. Vi valgte at beholde husets yngste børn i alderen 0-4 år 
inden døre fordelt på to faste stuer. I stedet flyttede vi de ældste 
børn ud og byggede en hytte, der skulle huse dem hele året rundt.  
 

Tanken var at hytten skulle fungere som stue, blot udenfor. Hytten 
blev lavet, så der er mulighed for at trække ind i varmerummet, 
som opvarmes med brændeovn. Det har været en omvæltning, 
men også en god proces fra at have haft tanker på papir til at få 
det omsat i praksis. Al begyndelse er selvfølgeligt svær, men det 
har vist sig at være det rigtige at gøre for os, så vi har ikke fortrudt 
en eneste gang. Såfremt vinteren vil vise sig fra sin koldeste side, 
har vi et rum indenfor, som kan rumme gruppen i vinterperioden. 

Den nye hytte til ”Udeliv”s største 
børn. 

Hvordan kan man beskrive Jeres lokalitet? 
Vi befinder os i Branderup, som er en lille landsby i Tønder kommune. Byen har 280 indbyggere og er 
kendt for initiativrige, aktive og engagerede borgere, som ikke blot lader stå til, men tager teten og 
fremtiden i egen hånd. At være en del af et lokalsamfund som Branderup har stor betydning for vores 
virke som daginstitution. Vi er privilegeret over de muligheder vi har i kraft af lokalområdet.  
 

Fortsættes... 
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...fortsat  
 
 

Den store aktivitet i byen har gjort det muligt 
at etablere gode faciliteter rundt i 
lokalområdet. Det er ved hjælp af frivillige 
blevet muligt at etablere en stor bålhytte med 
shelter i skoven, mindre hytter og 
madpakkehuse rundt omkring i byen, 
etablering af stisystemer og anlagt søer, hvor vi 
har mulighed for at gå på opdagelse. 
 

Vi bor nabo til friskolen og byens aktivcenter. 
Aktivcenteret er ligeledes bygget af frivillige 
som et by-projekt, og vi har her adgang til en 
stor hal fuldt udstyret med redskaber m.m. 
I år er vi i fællesskab med den øvrige by i gang 
med at etablere en by- og aktivitetspark, som 
vi ligeledes vil få stor glæde af i vores hverdag. 
Blandt andet med en stor ny legeplads, hvor 
der er udfordringer for såvel børn som voksne. 
 
 

Hvilke særlige muligheder og udfordringer 
giver Jeres beliggenhed i yderkanten af 
Tønder Kommune? 
Det giver nogle unikke muligheder i kraft af, at 
vi er i et lokal-samfund, hvor man har været 
vant til at stå sammen og skabe udvikling. Det 
har altid været vigtigt, at man i Branderup har 
fulgt med tiden og kunnet forny sig og dermed 
sikre et attraktivt tilbud. Jeg ser sammenholdet 
som et stort plus for Børnehusets fremtidige 
virke, uden det initiativ og den handlekraft ville 
vi ikke stå så stærkt. Udfordringen er, at vi altid 
skal være opmærksomme på, hvad der sker 
omkring os. Det nytter ikke, at vi sover i timen. 
Det er enormt vigtigt, at vi fortsætter det gode 
arbejde, hvilket betyder at der altid ligger et 
enormt arbejde for både ledelse og bestyrelsen 
i at sikre dette, og dermed skabe udvikling. Det 
kommer ikke af sig selv. 
 
 

Hvordan er institutionens struktur? 
Vores hus er inddelt med 3 stuer. Myrerstuen 
for vores yngste, Bænkebiderne for de 2-4-
årige og Græshoppestuen for de 4-6-årige. Vi 
har pt. 22 småbørn og 25 børnehavebørn. Vi er 
16 ansatte; Pædagogmedhjælpere, 
pædagoger, en køkkendame, en pedel og en 
ledelse bestående af en souschef og en leder. 
 

Fortsættes... 
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...Fortsat 

 

Vi starter dagen i vores fællesrum, når vi åbner kl. 6.15. 
Fra kl. 7.30 går vi ud på stuerne. Ligeledes går vi sammen 
igen i slutningen af dagen omkring kl. 15.30, typisk på 
legepladsen. 
Hver gruppe har fast personale tilknyttet, derudover har 
vi 2 gode tilkaldevikarer som regelmæssigt kommer i 
huset i forbindelse med sygdom og ved andet fravær 
blandt personalet. Vi tilstræber, at vi i løbet af dagen går 
ud i mindre grupper, typisk bestående af én voksen med 
en mindre gruppe børn. 
 

Vi er så vidt muligt ude det meste af dagen. Vores 
målsætning er, at udeliv skal være en succes, og dette 
gør sig gældende for både store som små. Hos de yngste 
vuggestuebørn er trygheden i dagligdagen vigtigst, og 
udelivet er derfor tilpasset børnenes alder. På de fleste 
dage året rundt er Bænkebiderne og Græshopperne ude 
på legepladsen, så snart morgenmaden er forbi kl. 7.30. 
 

Hvad er I kendt for – og har I en særlig pædagogisk 
profil? 
Siden 2008 har der været et særligt fokus på udeliv og 
motorik. 
 

I 2011 blev en af husets pædagoger uddannet som 
motorikvejleder ved Vends Motorik- og Naturskole. Det 
særlige fokus på børnenes motorik i hverdagen 
kombineret med et ønske i huset om en mere 
specialiseret tilgang til udelivet gjorde, at vi kontaktede 
Mads Brodersen fra Vends Motorik- og Naturskole. Til 
vores held var de i gang med at planlægge en 
friluftscertificering af daginstitutionerne i samarbejde 
med Skovskolen ved Københavns Universitet. Vi 
tilmeldte os, og i 2016 blev vi certificeret som landets 
første friluftsinstitution. Vi deltog i 6 kursusdage henover 
året, hvor alle ansatte deltog, og hvor der både var tid til 
teori og praksisoplevelser i vores eget hus og 
nærområde. 
 

Vores særlige fokus på udelivet har gjort at mange 
forældre vælger os til. Vi er skarpe omkring hvad man 
som forældre kan forvente, hvis ens barn er tilmeldt hos 
os. Vi pakker ikke børnene ind i vat, men har hele tiden 
for øje, at alle børn skal møde udfordringer for at udvikle 
sig bedst muligt. Vi har et motto, som hedder, at alle 
børn har krav på muligheden for at brække en arm. 
 

Fortsættes... 

 

Leder i Udeliv, Helle Aakjer Hansen. 
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...fortsat: 
 

 
Vi tilbyder ligeledes fulde skovuger. Hver fjerde uge er de ældste Bænkebidere og Græshopperne i 
skoven. Vi åbner i skoven kl. 6.15 med bål og lukker igen kl. 16.30. I denne uge er børnene ude hele 
dagen. Vi har optimeret på vores praktiske forhold, hvilket har været med til, at det kan lykkes med 
succes. Vi har indkøbt en lavu med brændeovn, så man altid kan komme ind og få varmen. Vi har indkøbt 
en container, så der altid er styr på grej til aktiviteter på skovdagene. På skovdagene har de yngste 
mulighed for at sove deres middagslur i enten shelter eller telt. Skoven er med til, at børnene bliver 
motorisk stærke og legen i skoven er med til, at skabe kreative børn, der altid finder på nye ting. 
  
Hvad er I mest optaget af lige nu? 
Vores primære fokus er på den nye dagtilbudslov og den nye styrkede læreplan. Vi har set frem til de nye 
læreplaner, og glæder os til at få det implementeret i vores hverdag. Dette sammenholdt med at vi for 
nyligt er blevet godkendt som praktikinstitution, er med til at øge fokus på vores pædagogiske praksis og 
sætte fagligheden på dagsordenen.  
Det er især udfordringen omkring dokumentationen af vores faglighed, der skal øget fokus på i 
hverdagen. Både for os selv, men også overfor forældrene og børnene. 
 
Hvad lægger I mest vægt på ved at være en privat daginstitution? 
Det at være en privat daginstitution betyder for os, at vi selv er med til at sætte dagsordenen på vores 
pædagogiske praksis. Det giver os mulighed for at bestemme over vores egen økonomi og lave vores egne 
prioriteringer ud fra, hvad vi tænker er med til at skabe det bedste dagtilbud. Vi prioriterer ekstra hænder 
i hverdagen og har en fast overnormering af personale. Det betyder, at vi har mulighed for at dele os i 
mindre grupper, hvilket vi mener, er bedst for at sikre det enkelte barns udvikling bedst muligt. Vi har 
ligeledes mulighed for at udvikle os fagligt med de kurser, vi tænker er vigtige for vores hus og med fokus 
på vores profil.  
  
Hvordan ser du Udelivs fremtid, om f.eks. 10 år? 
Jeg tror på, at Børnehuset Udeliv har en lys fremtid. Vi lever i en travl tid og i et samfund, hvor alt til tider 
skal gå meget stærkt. Jeg tror på, at udelivet fortsat vil være et foretrukket fokus for børnene de næste 
mange år og ligeledes for de fremtidige børnefamilier. Jeg tror også, at vi som private fortsat vil stå stærkt 
på dagtilbudsområdet. Vi skal være opmærksomme på kvaliteten af vores tilbud. Det er vigtigt, at vi har et 
godt tilbud, hvor der både er høj faglighed, men også en prioritering af ekstra hænder. Vi har en stor 
andel af forældre, der har valgt os aktivt til og kører hertil fra omkringliggende byer. Det gør de kun, fordi 
vi har et attraktivt tilbud.  

FAKTA: 
 

Børnehuset Udeliv  
Tingvej 3, 6535 Branderup J 
Tlf.: 21412343 
Email.: kontor@udeliv.info 
 
 

Leder: Helle Aakjer Hansen 
 

47 børn i alderen 0-6 år 
Antal ansatte:  16 
 
Driftsform: Privat daginstitution 
 
Hjemmeside: www.udeliv.info 
 

mailto:kontor@udeliv.info
http://www.udeliv.info/
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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! 

Husk at orientere TR, når I indkalder 
en medarbejder til samtale 
 

TR (Tillidsrepræsentanten) skal orienteres, når I indkalder en 
medarbejder til samtale, hvad enten det drejer sig om tjenstlig 
samtale, mulighedssamtale, syge/omsorgssamtale eller 
lignende. 
 

TR skal alene orienteres om at samtalen finder sted. I må ikke 
videresende dagsorden eller eventuelle bilag. Disse skal 
medarbejderen selv give til TR, såfremt hun/han ønsker at TR 
skal inddrages. 
 

Det er naturligvis kun den TR, der er TR for den pågældende 
medarbejder, der skal orienteres. D.v.s. at I ikke må orientere 
BUPL-TR’eren når det drejer sig om en medhjælper eller 
omvendt. 

Katrine Toft Mikkelsen, faglig konsulent, kt@spia.dk 

Privatinstitutioner: 
 

Nye overenskomster (næsten) på plads 
 

Efter et langt forløb, hvor det var tæt på strejke og lockout, 
lykkedes det for Kommunernes Landsforening og de faglige 
organisationer at blive enige om en ny overenskomst. De 
selvejende institutioner skal følge KL’s overenskomst (og 
tilknyttede aftaler). 
 

I skrivende stund mangler parterne stadig at blive enige om en 
ny ferieaftale. I forbindelse med at der er vedtaget en ny 
ferielov, hvor man kan afholde ferien samtidig med at man 
optjener den, skal der laves en ny ferieaftale. Så vidt vi er 
orienteret, er der uenighed mellem parterne om den 6. ferieuge 
– skal den også holdes samtidig med at den optjenes eller skal 
den fortsat optjenes i et kalenderår til afholdelse det 
efterfølgende ferieår. Vi vil naturligvis holde jer orienteret, så 
snart der foreligger noget nyt. 
 

Da de offentlige overenskomster var på plads, var det tid til at 
forny overenskomsterne for de private institutioner. SPIA og 
BUPL lavede en ny overenskomst før sommerferien og vi regner 
med meget snart at have en ny overenskomst med FOA på 
plads.  
 

De private overenskomster følger i hovedtrækkene de 
offentlige i f.t. lønstigninger. Dog har vi i de private bl.a. aftalt at 
arbejdsmiljørepræsentanterne får samme tillæg som 
tillidsrepræsentanterne, da vi ønsker at signalere at AMR er et 
vigtigt hverv. Også for de private mangler en ferieaftale, da vi vil 
afvente og se om vi kan bruge det parterne på det offentlige 
arbejdsmarked kommer frem til. 
 

Katrine Toft Mikkelsen, faglig konsulent, kt@spia.dk 

mailto:spia@spia.dk
mailto:kt@spia.dk
mailto:kt@spia.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. sandwich, sodavand, kaffe, te og 
kage. 
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Saksede Citater 
Spi-NYT har fra diverse aviser og andre medier sakset disse interessante 

Citater: 

Tidligere start i SFO 
”Det er svært for mig at se de fordele, der eventuelt skulle være. Begrundelsen er, at børnene skal vænne 
sig til at være på skolen og lære hinanden at kende. Men jeg kan ikke se, at man ikke skulle kunne gøre 
det, når de er startet i 0. klasse”. 

Grethe Kragh-Müller, børnepsykolog, i interview i Århus Stiftstidende om Århus kommunes plan  
om at overflytte børnehavebørn til SFO 3 måneder tidligere end hidtil.  

 
Fra børnehave til skole 
”Det er helt hul i hovedet - Helt elementært sætter det børnene i et vakuum mellem børnehave og skole. 
I forvejen er skolestart en sårbar situation, og ved at flytte dem tidligt i SFO tvinger man dem til at starte 
to gange, forklarer han. 

Morten Bowman, formand for Århus Forældreorganisation, i interview i Århus Stiftstidende om Århus 
kommunes plan om at overflytte børnehavebørn til SFO 3 måneder tidligere end hidtil. 

 
Civilsamfundet 
“Vi foreslår, at man altid vurderer, når man laver lovforslag, om forslaget kan have en positiv eller negativ 
effekt på civilsamfundet. Begrænser det civilsamfundets frihedsrum eller gør det ikke. 

Uffe Elbæk, Politisk leder, Alternativet, i interview på Altinget.dk. 
 

Økonomiske ressourcer 
”Tak til regeringen for erkendelsen af at det er nødvendigt at prioritere både de små og de udsatte, men 
det rækker ikke – og slet ikke, når den ene hånd tager mere, end den anden giver.” 

Louise Gjervig Lehn, Formand for FOLA – Forældrenes Landsforening, i læserbrev i Information 
 

Sommerferielukning 
”Det giver god mening at udnytte personaleressourcerne bedst muligt i løbet af året, så når der er fuldt 
fremmøde af børn, så er der også fuld bemanding på personalesiden. Og når fremmødet af børn er lavt, 
så er der også færre medarbejdere på arbejde. Jeg opfordrer til, at man lokalt vurderer, om det 
eksempelvis giver mening at samle børnehavebørnene på færre institutioner i sommerferien.” 

Børne- og ungdomsborgmester Jesper Christensen (S) i pressemeddelelse fra  
Københavns Kommune om budgetforliget om budget 2019 

 
Kortere åbningstider og flere lukkedage 
”Mens arbejdsmarkedet er blevet mere fleksibelt gennem de seneste år, så er den kommunale 
børnepasning blevet mindre fleksibel med kortere åbningstider og flere lukkedage. Det betyder desværre, 
at det bliver sværere og sværere for vores børnefamilier at få hverdagen til at hænge sammen.” 

Susan Bøg Nielsen, formand for LO Sydfyn i debatindlæg i Fyns Amtsavis  

 

Afbureaukratisering 

”Politikerne må meget gerne fjerne de evindelige kommunale dokumentationsskemaer og tjeklister, så vi 

har bedre muligheder for at arbejde fagligt med den nye pædagogiske læreplan.” 

Elisa Bergmann, BUPL-formand, i debatindlæg på dknyt.dk  
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Bestyrelseskursus 
For selvejende og private daginstitutioner  

 
Den 25. oktober 2018, kl. 17.30 – 20.30 i 

Hyltebjerggaard 

Linde alle 33, 2720 Vanløse  

 

 

At være bestyrelsesmedlem i en selvejende/privat institution giver indflydelse, indsigt og viden 

om hele institutionens drift og trivsel. Som bestyrelsesmedlem har man en enestående mulighed 

for at præge sit barns institution. Men det giver også ansvar, forpligtigelser og forventninger. 

 

Spifo afholder i samarbejde med SPIA den 25/10-18 i København et bestyrelseskursus for 

selvejende og private daginstitutioner. Alle bestyrelsesmedlemmer, suppleanter, ledere og 

medarbejdere er velkomne.  

 

Kursets formål er, at man som bestyrelsesmedlem får forståelse af: 

Institutionens juridiske ramme 

Bestyrelsens rolle, opgaver, ansvar og kompetence. 

 
På kurset vil I få kendskab til  

Hvilket lovgrundlag opererer institutionen på? 
Hvad indebærer det at have arbejdsgiverbeføjelser? 
Hvilke kompetencer har hhv. bestyrelsen, den daglige leder og kommunen? 
Hvilket ansvar og hvilke forpligtigelser har jeg som bestyrelsesmedlem? 
Hvordan medvirker jeg til, at skabe den bedste institution? 
 

I programmet for aftenen vil der også være afsat tid til ”netværk” og erfaringsudveksling.  

 

Undervisere:  

Annette Foltmann, cand.jur. og direktør i SPIA og  

Karen Skau Meincke, pædagogisk konsulent m.m. 

 

Bindende tilmelding med oplysning om institutionens navn og deltagernavn(e) sendes til 

Morten Kyst morten@spifo.dk senest en uge før kursets afholdelse.  

Pris: 250 kr. inkl. kaffe, øl/vand og en sandwich.  

mailto:morten@spifo.dk
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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 undersøgelse fra 2017 af Kommunernes lukkedage i daginstitutionerne viste at der er 
stor forskel på, hvor mange lukkedage Kommunerne har i daginstitutionerne, men samlet set holder 
Kommunerne stadig alt for mange lukkedage på trods af Christiansborgs gentagne forsøg på at få 
kommunerne til fjerne eller nedbringe antallet.  
 
Københavns Kommune og sommerferielukning er et kapitel for sig. Tilbage i 2011 indførte Kommunen 
trods voldsomme protester 2 ugers obligatorisk sommerferielukning. 
 
Lukkeugerne blev også besluttet i København på trods af, at daværende minister Christine Antorini og 
hendes ministerium netop i en vejledende udtalelse havde gentaget, hvad hendes forgænger, Benedikte 
Kiær`s, ministerium allerede i foråret 2011 havde skrevet i en vejledende udtalelse; Nemlig at selvejende 
daginstitutioner er i deres gode ret til at undlade at holde de lukkedage og lukkeuger som Kommunerne 
ellers har bestemt skal holdes i daginstitutionerne.  
 
Heldigvis kom de Københavnske Politikeres  fornuftige beslutning om at begrænse de forhadte lukkeuger. 
Afskaffelsen af de to ugers ferielukning i Københavns Kommunes gjaldt sommeren 2012 og tre år frem. 
Men Københavns Kommune havde ikke lært af erfaringerne. Da de tre år var gået, blev der igen fremsat 
forslag om indførelse af obligatoriske lukkeuger. Forslag blev dog trukket tilbage kort før en 
budgetvedtagelse.  
 
Nu er den gal igen i 2018. Politikerne vil igen indføre sommerferielukning fra 2019.  
 
Hvis jeg kunne bestemme, skulle Kommunalpolitikere stoppe med at bruge lukkedage og lukkeuger som 
skalkeskjul for ganske almindelige rå nedskæringer, for talrige analyser og beregninger dokumenterer, at 
der stort set ingen besparelse er i at holde sommerferielukket.   
 
Forældre har imidlertid en god mulighed for at undgå de forhadte og for forældrene besværlige 
lukkedage. De kan nemlig vælge nogle af de selvejende og private daginstitutioner, hvor lukkedagene ikke 
udgør så stort et problem.  
 
Som nævnt kan de selvejende undlade at holde lukkedage (og så tilpasse sig den reducerede økonomi på 
andre måder), mens private daginstitutioner pr. definition altid har åbent på alle hverdage.  
 

morten@spifo.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 Morten Kyst,  
næstformand i SPIFO    

spi-NYT, nr. 3-2018                                                                                                                                                 Side  

mailto:morten@spifo.dk


 14 

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

●●● 
 

Ny (ændret) Dagtilbudslov: 
 

http://socialministeriet.dk/nyheder/nyhedsarkiv/2018/jul/styrket-paedagogisk-laereplan-for-
dagtilbud-traeder-i-kraft/ 
 

●●● 
 

Ny bekendtgørelse om pædagogiske mål: 
 

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=202350 
 

●●● 
 

Det ville være godt, hvis flere kvinder blev hjemme ved deres børn. - Debatindlæg i Børsen – af 
Folketingskandidat (C) David Munk-Bogballe. 
 

https://borsen.dk/opinion/blogs/view/17/5150/kvinderne_skal_hjem_til_kadgryderne_-
_hvis_de_vil.html?hl=YTowOnt9 
 

●●● 
 

Sofie Münster om curling og opdragelse – artikel i Vores Børns – ALT.dk: 
 

https://www.alt.dk/boern/sofie-munster-om-curlingforaeldre 
 

●●● 
 

760 mio. til ekstra hænder til udsatte børn. Artikel fra sn.dk om regeringens 1000 dages udspil: 
 

https://sn.dk/Sjaelland/760-mio-til-ekstra-haender-til-udsatte-boern/artikel/768937 
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Borgerforslag om minimumsnormeringer  
fik ikke 50.000 støtter 
 
I sidste nummer viderebragte vi FOLAs opfordring til at støtte det borgerforslag om 
minimumsnormeringer i daginstitutioner, som FOLA sammen med en række organisationer med interesse 
for børne- og daginstitutionsområdet havde stillet. 
 

For at nyde fremme – i form af Folketingets videre arbejde med et borgerforslag - skal et forslag indenfor 
en periode af 180 dage støttes af mindst 50.000 borgere  
 

Borgerforslaget "Minimumsnormeringer i daginstitutioner" fik ikke 50.000 støtter. Forslaget kan derfor 
ikke længere støttes, og Folketinget behøver ikke at drøfte og behandle forslaget.  
 

morten@spifo.dk 

http://socialministeriet.dk/nyheder/nyhedsarkiv/2018/jul/styrket-paedagogisk-laereplan-for-dagtilbud-traeder-i-kraft/
http://socialministeriet.dk/nyheder/nyhedsarkiv/2018/jul/styrket-paedagogisk-laereplan-for-dagtilbud-traeder-i-kraft/
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=202350
https://borsen.dk/opinion/blogs/view/17/5150/kvinderne_skal_hjem_til_kadgryderne_-_hvis_de_vil.html?hl=YTowOnt9
https://borsen.dk/opinion/blogs/view/17/5150/kvinderne_skal_hjem_til_kadgryderne_-_hvis_de_vil.html?hl=YTowOnt9
https://www.alt.dk/boern/sofie-munster-om-curlingforaeldre
https://sn.dk/Sjaelland/760-mio-til-ekstra-haender-til-udsatte-boern/artikel/768937
mailto:morten@spifo.dk
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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 
 
 

25/10-2018 
  
 

BESTYRELSESKURSUS i København 
V/ Annette Foltmann og Karen Skau   
 

Bestyrelsesmedlemmer og 
ansatte i Selvejende og Private 
daginstitutioner  
 

 

 
 

 
 
 

Bestyrelseskurser 

”Hjemme hos Jer” 
 

Udover fælles udbudte Bestyrelseskurser på 

faste tidspunkter og steder, tilbyder SPIFO 

også at lave Bestyrelseskurser for den 

enkelte institution, eller grupper af 

institutioner, hjemme hos Jer selv, på en 

aften, der passer Jer.  
 

Prisen for et sådant kursus af 3 timers 

varighed er 2.900 kr.  
 

Yderligere oplysninger hos Morten Kyst, 

morten@spifo.dk 
 

Før sommerferien lavede vi sådanne kurser i 

Kalundborg og i Tønder. Vores næste aftale 

er i Herning. 

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

