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SPI-NYT = Nyt til Selvejende og Private Institutioner  

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. 
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Af Annette Foltmann, direktør, SPIA 

CEPOS har udarbejdet en analyse omkring markedsandele og forhold på daginstitutionsområdet, som 

omhandler de vigtigste problemområder, som selvejende og private institutioner har kendt i årevis, men 

som nu er kommet ud i lyset.  

Det er CEPOS velfærdspolitiske chef Mia Amalie Holstein der står bag analysen, som tager udgangspunkt i 

en sammenligning med forholdene i Norge og Sverige. Fx. går kun 20 pct. af danske børn i en privat eller 

selvejende daginstitution, mens det i Norge og Sverige gælder for knap 50 pct.  

I Danmark er der en stor variation af tilskud til ikke-kommunale daginstitutioner, som skyldes 

kommunernes uens praksis for, hvordan de opgør de kommunale udgifter for egne tilbud, og meget tyder 

på, at nogle kommuners udgiftsniveau ikke afspejler de reelle omkostninger. Det medfører en 

forskelsbehandling af daginstitutioner fra kommune til kommune, som ikke passer med den danske 

lighedsgrundsætning om, at det lige skal behandles lige.  

Derfor er CEPOS anbefaling, at det bør være Børne- og Socialministeriet -  og ikke de enkelte kommuner – 

der fastsætter størrelsen af tilskuddet til de ikke-kommunale daginstitutioner. SPIFO bifalder CEPOS 

forslag, som er kærkomment for de selvejende og private daginstitutioner, der oplever 

forskelsbehandling eller ugennemsigtighed i kommunernes tilskudsberegning. I et lille land som Danmark 

bør der ikke være forskel på rammevilkårene for et  børn i daginstitutioner -  uanset om de bor i Herning 

eller Hvidovre.  

Der er meget fokus på daginstitutioners normeringer i medierne for tiden, hvor der fra flere sider kræves 

minimumsnormeringer, for at sikre trygge forhold for børn i daginstitutioner. Det er ikke nyt, men det er 

nyt at så mange bakker op om kravet om minimumsnormering og at så mange forældre er aktive omkring 

sagen. I København foran rådhuset er der demonstration for kravet om minimumsnormeringer den 6. 

april mellem kl.13-14.30, og SPIFO vil selvfølgelig deltage. Kommer du også?    
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”Spifo” står for Selvejende og Private 
Institutioners forening,  og er en 
børnepolitisk nonprofit forening, hvilket 
betyder at foreningens økonomi går til 
at fremme foreningens formål. 
 

Kontakt: 
SPIFO, Jernbane allé  45 G, 1. sal 
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  45 G, 1. sal 
2720 Vanløse 
Tlf.: 22209030 
Annette Foltmann, mob. 22209035 
Mail: spia@spia.dk 
Læs alt om Spia på www.spia.dk 

Kære alle 

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

 

I Danmark har vi tradition for, at de selvejende institutioner løfter en stor og vigtig del af velfærdsopgaven. De 
tager hånd om de ældre på plejehjemmet, hjælper borgere tilbage på jobmarkedet og huser de hjemløse. Og 
mens de kommunale løsninger ofte er af typen »one-size-fits-all«, favner de selvejende institutioner i højere 
grad det flippede, det skæve og det mangfoldige. 
 

På daginstitutionsområdet finder vi derfor mange forskellige pædagogiske profiler og værdigrundlag fx Rudolf 
Steiner, Montessori, kristne og muslimske institutioner samt institutioner med fokus på idræt og natur. 
Det var derfor opsigtsvækkende, da Danmarks Statistik i januar offentliggjorde nye daginstitutionstal, som 
viser, at der for første gang er flere private (typisk selvejende institutioner uden kommunal 
driftsoverenskomst) end selvejende daginstitutioner (med kommunal driftsoverenskomst). Og det er et nybrud 
i den danske daginstitutionsstruktur. 
 

Lad mig uddybe. De første danske »dagtilbud« blev oprettet som private og selvejende asyler i 1820erne. De 
blev typisk drevet af kirker og foreninger, men med Steinckes socialreform i 1933 begyndte kommunerne at 
indgå driftsaftaler med de selvejende institutioner. I starten var der tale om, at de dækkede en mindre 
procentandel af institutionernes udgifter, resten måtte dækkes af frimærkesalg og indsamlinger, men frem 
mod 1960 voksede kommunernes tilskud til nutidens niveau. Og med penge fulgte indflydelse. I 1976 fik 
kommunerne desuden mulighed for selv at blive driftsherrer for daginstitutionerne, hvilket fik den kommunale 
udbygning af sektoren til at tage fart. De private institutioner var helt forsvundet indtil det i 2005 igen blev 
muligt at etablere dem. 
 

Så mens 53 pct. af daginstitutionerne i Norge er private eller selvejende, er 72,1 pct. af de danske 
daginstitutioner kommunale, 14,1 pct. er private og 13,8 pct. selvejende med driftsoverenskomst. Og for 
første gange er der flere private end selvejende institutioner. 
 

Hvad afspejler det? Spørger man de selvejende institutioner er svaret, at livet som selvejende daginstitution 
med kommunal driftsoverenskomst er svært. Driftsformen skulle være selvejende, men i praksis strammer 
kommunerne grebet så meget, at manøvrerummet svarer til en kommunal institution. Og den strenge kontrol 
og styring står i skarp kontrast til den selvejende institutions grundidé med plads til mangfoldighed. 
 

Derfor vælger mange selvejende institutioner i dag – ofte hårdt presset af kommunen, der ikke gider bøvlet 
med det mangfoldige – at blive private (typisk selvejende uden driftsoverenskomst). Det giver mere tid til 
kerneopgaven frem for at »møde sig ihjel på rådhuset«, de undgår pludselige budgetændringer og de slipper 
for kommunal detailstyring. 
 

Men livet som privat institution er også svært. For kommunerne kan med hjemmel i dagtilbudsloven i vid 
udstrækning kontrollere strukturen på markedet. Fx er kommunerne ikke forpligtet til at informere om de 
private alternativer. De private oplever urimeligt lange sagsbehandlingstider og godkendelsesprocesser. Og 
meget tyder på at nogle kommuner direkte presser eksisterende private og selvejende institutioner ud af 
markedet ved at sætte kunstigt lave tilskud til drift, bygninger og administration. 
 

I 2022 vil der ifølge FOA mangle næsten 21.000 daginstitutionspladser. Sektoren skal udbygges. Jeg foreslår, at 
vi lader udbygningen drive af, hvor forældrene ønsker at placere deres børn. Men det kræver et opgør med 
kommunernes særstilling på området. De selvejende og private daginstitutioner skal ligestilles i konkurrencen 
med kommunerne. 
 

(Ovenstående er en redigeret version af en Klumme bragt i Berlingske Tidende d. 27/1-2019) 

Pas på de flippede, skæve og 
mangfoldige daginstitutioner 
 

Det er helt nødvendigt, at vi tager et opgør med kommunernes 
særstilling på daginstitutionsområdet. For kommunerne bruger 
denne særstilling til at holde private og selvejende aktører ude af 
markedet, og det begrænser mangfoldigheden på 
dagtilbudsområdet.  

Af Mia Amalie Holstein, 
velfærdspolitisk chef i CEPOS 
og medlem af Etisk Råd 
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Portræt af en daginstitution 

Carolinehaven  
Den selvejende daginstitution, Vuggestuen Carolinehaven er en del af den unikke klynge-konstruktion 
Netværket Asylselskabet. Med en beliggenhed på det tæt bebyggede Nørrebro i København har de 
fysiske rammer til tider været en udfordring. Et samarbejde med et kreativt arkitektfirma førte for 
nogle år siden til etablering af et delvist overdækket ”udeareal”. Gennem svar på Spi-NYT`s spørgsmål 
tegner leder, Marica Kljucaric Hansen, et portræt af institutionen: 
 
Kort fortalt, hvad er institutionens historie? 
Efter en del flytninger, hvor vi har været integreret institution på Østerbro, virksomhedsinstitution på 
Panuminstituttet og udflytter vuggestue i Hvidovre åbnede Carolinehaven d.11.11.11 i hjertet af 
Nørrebro.  
 
Hvordan kan man beskrive Jeres lokalitet? 
Vi har til huse i store lyse lokaler på 1 sal med en delvis overdækket legeplads. 
 
Hvilke særlige muligheder giver det med sådan et overdækket legeområde? 
Huset vi bor i og vores legeplads ligger i en gård, så vi har ingen trafikale forstyrrelser og det er primært 
erhverv der er vores naboer. Vi er glade for vores specielle legeplads, som er delvis overdækket, dette gør 
at den kan bruges i alt slags vejr. I 2018 udførte vi et aktionslæringsforløb hvor legepladsen var emnet. 
Dette udmøntede bl.a. i en definition af voksenrollen på legepladsen, samt forskellige legeområder. 

Hvilke særlige muligheder og udfordringer 
giver i øvrigt Jeres beliggenhed midt i Storbyen 
København? 
Vi har gode muligheder for udforskning i 
nærområdet, f.eks. er vi ofte gæster på 
Assistens Kirkegård, vandring ved søerne, 
besøg de ”gamles by” hvor vi kan hilse på 
geder og høns  osv.  
Vores christianecykler bruges til længere ture, 
som f.eks. besøg på Netværkets andre 
institutioner, teater og byens parker. 
 
Hvordan er institutionens struktur? 
Vi er normeret til 40 vuggestuebørn og har 7 
pædagoger, 3 medhjælper, en køkkenassistent 
og en leder ansat, desuden har vi praktikanter 
fra UCC tilknyttet. 
Vi er opdelt i 3 stuer, Jordbærstuen med 14 
børn, Hindbærstuen med 13 børn og 
Blåbærsten med 13 børn. 
 
 
 

Fortsættes…. 
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…Fortsat 
 

Hvordan fungerer Jeres specielle netværks-konstruktion og –samarbejde?  
Vi hører under Netværket Asylselskabet som har 9 institutioner tilknyttet - fordelt over 4 bydele i 
København. 
Netværket har samarbejder på tværs, primært på lederplan, dog mødes alle medarbejderne to gange om 
året. Vi har et medarbejderarrangement i foråret og fælles kompetencedag første fredag i november. På 
disse arrangementer får vi fælles faglig viden eller videns deler med hinanden. 
Vi har desuden på tværs af institutionerne forskellige udvalg f.eks. sprogudvalg, et MED udvalg og er ved 
at etablerer et Pædagogiskudvalg. 
 

Hvilke projekter og udfordringer er I mest optaget af lige nu?  
For øjeblikket er vi optaget af projekt om legen i forhold til den nye styrkede læreplan, i samarbejde med 
Netværket, det er et fagligt forløb, som er finansieret af Københavns Kommune og ledes af Can.Psych. 
Ph.D. Søren Smidt. I forløbet bruger vi film som middel til vidensdeling. 
 

Hvordan ser du ”Carolinehavens” fremtid, om f.eks. 10 år? 
Om 10 år forventer jeg at vi stadig er en selvejende vuggestue, muligvis en integreret institution, med en 
høj faglig kvalitet udfra barnets perspektiv. 
At vi stadig lægger vægt på udvikling fagligt, samt et godt arbejdsmiljø. 
 

 
VOKSENROLLERNE PÅ LEGEPLADSEN:   

Som aktivitetsvoksne i Carolinehaven har man ansvaret for at 
planlægge, igangsætte og udføre dagens aktivitet. Man er en 
engageret, fokuseret og nærværende voksen som bliver i aktiviteten 
under hele forløbet.  
Som omsorgsvoksen har man ansvaret for at yde omsorg til børnene, 
der hvor det skulle være nødvendigt. Man skal trøste, tørre næse, skifte 
bleer, vande blomster mm. 
Man skal have overblik over hele legepladsen, børnene og hvad der rør 
sig på legepladsen. En omsorgsvoksen har til ansvar at placere sig i 
nærheden af den planlagte aktivitet, for at hjælpe aktivitetsvoksne med 
at forblive fokuseret og nærværende i den igangværende aktivitet. Som 
omsorgsvoksen har man også ansvar for at igangsætte mindre 
aktiviteter (sideløbende med den planlagte aktivitet) baseret på 
børnenes interesser og initiativ. 

FAKTA: 
 

Den integrerede institution Carolinehaven 
Struenseegade 15A, 1. sal, 2200 København N. 
 

Leder: Marica Kljucaric Hansen 
 

Email.: carolinehaven@mail.tele.dk 
 

Tlf.: 35425551 
 

Antal børn: 40 vuggestuebørn. Antal ansatte: 12 + praktikanter 
 

Driftsform: Selvejende daginstitution med driftsoverenskomst med Københavns 
Kommune. Sammen med 8 andre institutioner udgør Carolinehaven Netværket 
Asylselskabet, der drives og faciliteres af ”Det Københavnske Og Nørrebros 
Asylselskab”, hvis historie strækker sig 183 år tilbage. 

mailto:carolinehaven@mail.tele.dk
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Invitation til Tema-kursus: 
 

Den styrkede pædagogiske læreplan på arbejde  
 

– Få redskaber til at skabe stærke læringsmiljøer  
med udgangspunkt i den pædagogiske læreplan 

 
Den 6. juni 2019, kl. 13-16 i København (Vanløse) 

 

Oplæg: 
Hvad er et godt læringsmiljø?  
Hvordan kan vi arbejde målrettet og konkret med den styrkede pædagogiske læreplan? 
Hvordan kan vi skabe et stærkt læringsmiljø, der efterlever lovens krav uden at give køb på 
egne værdier og god praksis? 
 
Refleksionsværksted: 
Deltagerne sætter oplægget i perspektiv ved at inddrage egen praksis. Vidensdeling. 
Pædagogisk værksted – Nedslag i den styrkede pædagogiske læreplan, hvor vi arbejder 
konkret med et af de pædagogiske mål for temaet Krop, sanser og bevægelse – Her 
formulerer vi tegn på læring samt ideer til dokumentation og evaluering - og stiller skarpt på 
en aktivitet, som kan bruges direkte i egen praksis. 
 
 
Underviser: 
 

Anne Marie Marquardsen 
Pædagogisk konsulent, forfatter m.m., 
Konsulentfirmaet DEN GODE DAGINSTITUTION 

 
Læs mere om Anne Marie Marquardsen her: 
 
https://dengodedaginstitution.dk 
 
 
 

Pris: 395 kr. for medlemmer af SPIFO; 495 kr. for andre, inkl. Sandwich, sodavand, kaffe, te og 
kage. 
 

Bindende tilmelding til Morten Kyst morten@spifo.dk senest én uge før kursus-datoen 

https://dengodedaginstitution.dk
mailto:morten@spifo.dk
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”Min vision er at medvirke til at skabe gode 

læringsmiljøer - i børnehøjde og i voksenhøjde”  
 

 

Det er en erfaren underviser, pædagog, leder og forfatter m.m. som  
Spifo har engageret til at holde kurset ”Den styrkede pædagogiske  
læreplan på arbejde” i København den 6. juni 2019 (se forrige side). 
Det er første gang vi samarbejder med  Anne Marie Marquardsen,  
men formentlig ikke den sidste, for hun har meget at byde på,  
både som underviser, konsulent og forandringsagent. 
  
Af Morten Kyst, næstformand i Spifo 
 
Anne Marie Marquardsen bor på Agersø, men har et kontor i Skælskør, hvorfra hun driver sin 
konsulentvirksomhed ”Den gode daginstitution”. Det gør hun med en baggrund som pædagog, 19 års 
erfaring som institutionsleder, 11 års erfaring som pædagogisk konsulent, en PD i organisation og ledelse, 
opgaver som Forandringsagent, og - på det seneste - Forfatter til tre anmelderroste fagbøger, der 
grundlæggende  handler om læringsmiljøer, selvom de også gør læserne klogere på inklusion, dialog og 
børns sprog.  
 

Som bekendt har vi Danmark ved en ny og meget omtalt lovgivning fået ”Nye styrkede pædagogiske 
læreplaner”. Noget af det nye i dem er, at dagtilbud ikke længere skal tænke de 6 kompetenceområder, 
som selvstændige fag eller kompetenceområder, som man fokuserer på hver for sig. Derimod, skal fokus 
være på at tænke alle kompetenceområder ind i det pædagogiske arbejde og dagligdagen - hele dagen 
igennem.  Der skal og kan etableres gode læringsmiljøer i alle mulige hverdagssituationer.  
 

Det kan Anne Marie Marquardsen ud fra sine mange erfaringer hjælpe med.  Men hun er meget optaget 
af, at man selvfølgelig efterlever lovens krav  - men uden at give køb på sine egne værdier og gode praksis. 
 
 

Anne Marie Marquardsens hidtidige 3 fagbogsudgivelser er: 
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CEPOS-notat: 
 

KOMMUNERNE HOLDER PRIVATE OG SELVEJENDE 
DAGINSTITUTIONER UDE AF MARKEDET 
 

Kun 20 pct. af danske børn går i en privat eller selvejende daginstitution. I Norge gælder det for knap 50 
pct. og i Nacka Kommune i Sverige, hvor man har indført en høj grad af valgfrihed for forældrene, ligger 
andelen også på 50 pct. Samtidigt er forældretilfredsheden i alle de skandinaviske lande højere i de 
private og selvejende institutioner end i de kommunale institutioner. Det viser en ny CEPOS-analyse. 
 
Mia Amalie Holstein, der er velfærdspolitisk chef i CEPOS, og som også har skrevet klummen på side 3 i 
denne udgave af Spi-NYT, udtaler på baggrund af analysen: 
 
”Det er helt nødvendigt, at vi tager et opgør med kommunernes særstilling på daginstitutionsområdet. For 
kommunerne bruger denne særstilling til at holde private og selvejende aktører ude af markedet, og det 
begrænser det frie valg.” 
 
”Problemet er blandt andet, at kommunerne sætter kunstigt lave priser på deres egne institutioner til 
drift, bygninger og administration. Det har betydning for de tilskud, de private og selvejende institutioner 
får for at drive institution. Men det er også uhensigtsmæssigt at kommunerne, som er konkurrenter til de 
private daginstitutioner, samtidigt er den institution, der skal godkende, kontrollere og føre tilsyn med de 
private institutioner. De private institutioner oplever som følge heraf lange sagsbehandlingstider og 
godkendelsesprocesser.” 
 
”Konsekvensen er, at store udenlandske private daginstitutionskæder som fx svenske AcadeMedia holder 
sig ude af Danmark pga. den politiske usikkerhed samt høje opstarts- og driftsomkostninger.” 
 
”Vi bruger ca. 30 mia. kr. om året på daginstitutionsområdet, og produktivitetskommissionen har 
vurderet, at vi har et effektiviseringspotentiale på 10 pct., hvis alle kommuner var lige så effektive som de 
bedste, når det kommer til at drive daginstitutioner.” 
 
For at komme udfordringer til livs, skal der tages et opgør med kommunernes særstilling på 
daginstitutionsområdet, mener CEPOS, der også kommer med et par anbefalinger: 
 
• Der skal skabes gennemsigtighed om kommunernes regnskaber, så de ikke gennem 

krydssubsidiering kan holde private aktører ude af markedet, eller presse nuværende aktører ud, fx 
ved at sætte kunstige lave udgifter til egen drift, bygninger og administration. For det kommunale 
udgiftsniveau har betydning for størrelsen af det tilskud der gives til de private og selvejende 
institutioner. 

 

• Der skal gøres op med kommunernes mange kasketter, så de ikke både er godkendelsesmyndig-hed, 
tilsynsmyndighed, samarbejdspartner og konkurrent. 

 

• Der skal laves en samarbejdsaftale mellem de ikke-kommunale leverandører og regeringen, som 
fastlægger principper for det overordnede strategiske partnerskab mellem regeringen og den ikke-
kommunale sektor indenfor social- og sundhedsområdet.” 

 
Se mere om CEPOS` Analyse og download hele notatet her: 
https://www.cepos.dk/artikler/kommunerne-holder-private-daginstitutioner-ude-af-markedet 
 

morten@spifo.dk 

https://www.cepos.dk/artikler/kommunerne-holder-private-daginstitutioner-ude-af-markedet
mailto:morten@spifo.dk
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Ny film-app må bruges gratis i dagtilbud 
Ud i rummet, hedder temaet, som har inspireret institutionen Nyrups arbejde med billedkunst, teater og animationsfilm - alt 

sammen med digitale medier som redskab. 

Institutionen Nyrup har været med til at udvikle en ny app for Det Danske Filminstitut. Her kan børnene se kortfilm, få 

inspiration til lege og lave deres egne animationsfilm. Det skriver Fagbladet FOA, der også refererer dette scenarie fra 

institutionen: 

”Vi er på Mars. Et rumskib er netop landet, og rumvæsenet Thomas bliver jagtet af en orm. Hurtigt må han gemme sig – men 

hvor? Fireårige My rykker lidt på en lerfigur og betragter scenen med et orange landskab og et rumskib bygget af æggebakker, 

toiletruller og gamle flasker. Hun ser tilfreds ud og går tilbage til en iPad og tager et billede. 

Sammen med sine kammerater fra institutionen Nyrup i Helsingør er My i gang med at lave en stopmotionfilm – en form for 

animationsfilm, hvor man tager et billede, flytter et objekt og tager et nyt billede. Proceduren kan man gentage et tilstrækkeligt 

antal gange, og trykker man på afspil, bliver rumvæsnet og de andre figurer levende og bevæger sig rundt i landskabet.” 

Har bidraget til film-app 

Stopmotion-teknikken ligger i app’en Filmcentralen/For de yngste, som nogle af medarbejderne har været med til at udvikle for 

Det Danske Filminstitut. App’en indeholder en lang række kortfilm, inspiration til lege og teknikker til at lave animationsfilm. 

Både børn og voksne i Nyrup henter inspiration i dokumentarfilm, kortfilm på YouTube og sociale medier, inden de begynder at 

udvikle deres egne digitale produkter. Og når billederne eller filmen er færdig, uploades den til institutionens Instagram-profil – 

hvilket også fungerer som dokumentation over for forældrene, forklarer pædagogmedhjælper Jannie Salomonsson til 

Fagbladet FOA. 

“Vi tænker digitale medier ind i stort set alt, vi gør, og det sker altid i kombination med den analoge verden. Hvis vi for 

eksempel laver en film om en rumraket på Mars, så er børnene med til at bygge rumraketten og alle de øvrige rekvisitter,” siger 

hun. 

Vuggestuen og børnehaven Nyrup i Helsingør vandt i øvrigt prisen som Årets Dagtilbud 2018, og i begrundelsen lød det blandt 

andet, at institutionen er med til at udvikle børnenes lyst til at blive kompetente, digitale verdensborgere. 

morten@spifo.dk 

FAKTA 

  

 
 

• App’en ῾Filmcentralen/For de yngste’ er gratis for         

dagtilbud og målrettet de 3-6-årige børn. 

• Den indeholder blandt andet 300 kortfilm samt en 

række film- og mediepædagogiske aktiviteter og 

temaforløb. 

• Aktiviteterne er knyttet til de pædagogiske 

læreplanstemaer med temaer som ῾former, farver og 

mønstre’, ῾følelser’ og ῾at være venner’. 

• App’en er udviklet af Det Danske Filminstitut i 

samarbejde med bl.a. pædagoger i en række dagtilbud. 

Læs mere: dfi.dk/presserum/filmcentralenfor-de-yngste 

Kilde: Det Danske Filminstitut og Fagbladet FOA 

Pressefoto fra børnehaven Brobækhus. 
Fotograf Bjørn Pierri Enevoldsen 

mailto:morten@spifo.dk
dfi.dk/presserum/filmcentralenfor-de-yngste
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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! 

Skadeligt indeklima i mange 
daginstitutioner 
 

Børn i danske daginstitutioner bliver hver dag udsat for 
sundhedsskadelige ftalater og flammehæmmere, selvom flere af 
stofferne længe har været forbudt i legetøj. Samtidig opholder de sig 
ofte i høje CO2-koncentrationer og i rum med dårlige lyd- og 
lysforhold. Det viser en ny stikprøve-undersøgelse af børns indeklima 
– udført af det økologiske råd. 
 

Børn er særligt sårbare over for ydre påvirkninger, da deres krop og 
hjerne stadig er under udvikling. Derfor har miljøorganisationen Det 
Økologiske Råd i et pilotprojekt undersøgt en lang række faktorer, 
som kan påvirke børns indeklima – og resultaterne vækker 
bekymring. 
 

Undersøgelsens resultater peger på, at mange institutioner har alt for 
høje koncentrationer af kemikalier, der er problematiske for børns 
udvikling. Desuden er der ofte problemer med høje niveauer af CO2, 
som kan føre til mere trætte og uoplagte børn, hvilket har effekt på 
koncentrations- og indlæringsevnen. Hertil kommer udfordringer 
med sundhedsskadelige ultrafine partikler samt radon og lysforhold. 
 

”Børn opholder sig typisk i institution i op til 8 timer om dagen, 5 
dage om ugen. Her skal de have de bedste vilkår for at udvikle sig 
hensigtsmæssigt. Politisk er der fokus på, hvordan vores børn bliver 
passet, men ikke om de færdes i gode og sunde omgivelser. Dette 
burde gå hånd i hånd, for begge dele indvirker i høj grad på deres 
trivsel og udvikling. Vores resultater peger på, at de grundlæggende 
vilkår for en sund udvikling bør forbedres i mange 
daginstitutioner,” siger Lone Mikkelsen, projektleder og 
seniorrådgiver hos Det Økologiske Råd, i rådets pressemeddelelse. 
 

Realdania støtter projektet som led i foreningens indsats for at 
forbedre børns indeklima. Formålet er at give et helhedsbillede af 
indeklimaet set i børnehøjde.  
 

Realdania er en af flere parter, der støtter projektet:  
”I Realdania sætter vi i disse år fokus på indeklimaet, fordi det har så 
stor betydning for vores livskvalitet. Det er især børn, som er udsatte, 
når indeklimaet ikke er godt. Derfor er vi i gang med indsatser for 
både skoler og børneværelserne derhjemme og nu også i 

daginstitutionerne. Resultaterne af pilotprojektet om indeklima i 
daginstitutioner vil vi bruge til at stille viden og faglighed til 
rådighed for samfundet og beslutningstagerne,” udtaler  
programchef i Realdania, Lennie Clausen, på det økologiske 
råd`s hjemmeside.   
 
Fakta om ultrafine partikler 
 
Ultrafine partikler i indeklimaet stammer fra 
forbrændingsprocesser. De primære forureningskilder inde i 
institutioner er mados og stearinlys. Derudover kan man blive 
udsat for partiklerne via bål. 

morten@spifo.dk 

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

Citater: 

 

Vuggestuepædagogik: 
”Det er absurd, at politikerne taler om læring i forhold til vuggestuebørn, som er ned til seks måneder 
gamle, hvoraf mange ikke kan gå, og nogle end ikke kan kravle”  

Børneforsker Thomas Gitz-Johansen i interview i Kristeligt Dagblad 
 
 

Forældre(u)tilfredshed: 
”Antallet af bekymrede og utilfredse forældre er stærkt stigende. Det ses blandt andet i antallet af 
stigende facebook-grupper mod besparelser, læserbreve, artikler og henvendelser til politikere.” 

FOLAs nye Bestyrelsesformand, Signe Nielsen, i foreningens pressemeddelelse 
 
 

Babyboom: 
”Enten skal regeringen give kommunerne flere penge - ellers skal de spare på andre områder ”. - 
”Historisk kan vi se, at vi cirka med 25 års mellemrum står foran et opsving, og det er sådan et, vi står 
foran nu”  

Kommunalforsker Kurt Houlberg, til Fyens.dk i artikel om det forestående Babyboom 
 
 

Nødpasning i lukke-uger:  
”Man kan simpelthen heller ikke byde børnene at komme ud til helt fremmede rammer og voksne. Min 
egen søn er først faldet til i børnehaven her efter et år. Jeg vil ikke byde ham det, så han kommer nok ud 
til min mor”  

Gitte Andersen, mor til institutionsbarn i Kerteminde kommune, til Fyens.dk 
 

 
Kommuner fortryder - deler sammenlagte skoler op igen: 
”Det er godt. Så kan jeg blive på den skole, jeg hele tiden har gået på, og jeg skal ikke på en ny skole. Jeg 
kan have de samme voksne og de samme venner”.  

Daniel Jakobsen, folkeskoleelev i Vig, til TV2 
 

”Vi havde et ønske om at skabe nogle bedre resultater. At skabe nogle store faglige miljøer, som kunne 
styrke rekrutteringen af lærere. Men det har ikke holdt stik. Det har vist sig ikke at fungere. Vi er ikke 
steget på karakterskalaen, og vi har stadig problemer med at tiltrække linjefagsuddannede lærere.” 

Mathias Hansen (V), Odsherred kommunes Børne- og Uddannelsesudvalg, til TV2  
  
 
Idrætscertificerede daginstitutioner 
”De tre første leveår er afgørende for ethvert barns udvikling. Det gælder i høj grad også for den 
motoriske udvikling og bevægelsesglæden. Derfor er det afgørende for vores arbejde for et mere aktivt 
Danmark i ’Bevæg dig for livet’, at pædagoger og ledere i daginstitutioner har taget dagsordenen til sig.”  

Charlotte Bach Thomassen, formand i DGI , om vækst i antal drætscertificerede dagtilbud 
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SPIFO skød den børnepolitiske valgkamp igang 
 

I forbindelse med sit årsmøde den 21. marts 2019 havde SPIFO inviteret til en børnepolitisk 

paneldebat. Otte veloplagte Folketingskandidater og ca. 30 engagerede tilhørere deltog i et godt 

og livligt møde, hvor man kom i kødet på de selvejende og private institutioners udfordringer, 

minimumsnormeringer, bureaukrati m.m. 

 

 
 

 

Panelet bestod af Folketingskandidaterne (fra venstre mod højre) Helle 
Rosenvig (NB), Caroline Magdalene Maier (Alt.), Lars Berg Andersen (LA), 
Kasper Nordborg Kiær (SF) Jacob Sølvhøj (EL), Jens-Kristian Lütken (V) og 
Helle Bonnesen ( C). 
 

Spifo havde forberedt 3 spørgsmål, hvor hver paneldeltager fik 1½ minut 
til at svare på hvert spørgsmål. Det styrede ordstyrer Katrine Toft 
Mikkelsen, faglig konsulent i SPIA med hård, men kærlig hånd. Hun ses 
stående for enden af panelbordet på billedet til højre.  
 

Engagementet og spørgelysten fra tilhørerne i salen var i top.  Spørgsmål 
og kommentarer kredsede om manglende ressourcer, negativ 
forskelsbehandling af de ikke-kommunale daginstitutioner og alt for 
meget bureaukrati. Politikernes svar afslørede, at de alle var positivt stemt 
overfor, og flere af dem havde personligt meget gode erfaringer med, 
selvejende og private institutioner. Så det lover godt i forhold til, hvis de 
opnår valg til Folketinget.  

Læs senere et mere fyldigt referat fra paneldebatten, og se flere billeder, på  www.spifo.dk 

 
Nyt Bestyrelsesmedlem i SPIFO 
På Spifo`s årsmøde den 21/3-19 blev Denice Valentin valgt ind i Spifo`s 
bestyrelse, hvor hun afløser Flemming Licht.  
 

Denice Valentin er ejer og leder af Rudolf Steiner institutionen Aurora, 
der ligger i Gladsaxe Kommune. Med Denice tilføres Spifo`s bestyrelse 
vigtig viden og erfaringer fra de private og selvejende institutioners 
aktuelle hverdag samt et stort engagement i områdets udfordringer.  
 

Det gælder også i forhold til de to nye suppleanter til Spifos bestyrelse, 
lederne  Marianne Lundberg, Fritidshjemmet Nordlyset og Christel 
Agerbek, Børnehaven Globen. Suppleanter deltager i Spifo`s 
bestyrelsesmøder. Vi byder alle tre hjerteligt velkommen og glæder os til 
samarbejdet! 

Morten  Kyst, næstformand  

http://www.spifo.dk
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Året er 2029, og vi ser tilbage på, hvordan det er gået, siden regeringen vedtog den nye Familielov. Det 

stod klart, at årtiers besparelser på området havde slået fejl. I 2019 var der endnu engang blevet sparet 

på børneområdet. Udsatte børn var ikke længere kun børn i belastede familier. Udsatte børn var alle 

børn, der blev overladt i institutioner med for få voksne. Politikerne kaldte normeringerne gode, men 

statistikkerne var maskererede bag tal, der ikke passede. Ledernes timer var talt med, selv om kun 15% 

reelt var sammen med børnene og langtidssyge (12%) var også talt med.  

 

Antallet af mennesker med stress og depression steg støt, det samme gjaldt antallet af børn med 

diagnoser, angst og mistrivsel. Børnene klarede sig dårligere i skolerne. De havde ikke lært de basale 

sociale færdigheder i dagtilbud, hvor pædagogisk personale var blevet brandslukkere, der skulle undgå at 

børn kom til skade. At øve sprog, fællesskab og empati var utopi. Survival of the fittest var blevet 

hverdagsliv, børneliv. 

 

Men så kom valget. Forældre, pædagogisk personale og politikere stod sammen om at ændre kurs og 

redde den synkende skude. Børnene er vores fremtid, de er det mest værdifulde, vi har. Hvorfor tillader 

vi, at de bliver behandlet så dårligt? Et godt børneliv er et liv med tid til tryghed og omsorg, et liv med 

familietid, et liv hvor børnenes behov imødekommes. Det er alle børns ret. Det er en investering i deres 

og vores fremtid. 

 

Den nye regering vedtog en ny Familielov. Alle dagtilbud fik forhøjet deres tilskud, så normeringen nu var 

1 voksen til 3 vuggestuebørn og 1 voksen til 6 børnehavebørn ”på gulvet” plus tilskud til ledelse, vikarer 

og administration. Alle børn skulle nu tilbringe maksimalt 30 timer i institution. Alle forældre havde ret til 

at gå på deltid, mens de havde små børn, så de havde tid til at være sammen med deres børn. Alle børn 

havde krav på minimum 6 ugers ferie om året. Forældre havde ret til at passe deres børn, når de var syge, 

til de var raske. En fælles national fond, som minder om barselsfonden, betalte kompensation til 

arbejdsgiverne. Tilskuddet til børnene fulgte nu barnet, så alle forældre havde muligheden for at passe 

deres børn derhjemme, hvis de ønskede det. 

 

Nu 10 år efter ser vi på resultaterne af den nye lov på området. Pædagoger har nu mulighed for at lave 

pædagogisk arbejde, børnene trives, sociale kompetencer bliver lært, hvilket gør det muligt at lære noget 

i skolen. Børnene lærer empati og får et højere selvværd som del af et meningsfuldt og omsorgsfuldt 

fællesskab. Antallet af diagnoser er faldet drastisk, det samme gælder stress, depression og angst blandt 

både børn og voksne. Sygefraværet blandt både børn og voksne er faldet markant. 

Økonomisk har det aldrig set bedre ud. Antallet af arbejdsløse er lavere end nogensinde, antallet af 

stressramte er mere end halveret, ungdomskriminaliteten er faldet og det samme gælder antallet af 

skilsmisser. Familietid, en god investering i fremtiden. 

”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 Denice Valentin  
Leder og ejer af privatinstitutionen  
Aurora i Gladsaxe    

spi-NYT, nr. 1-2019                                                                                                                                                 Side  



 15 

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

●●● 
 
 

INDEKLIMA: Det økologiske råd har lavet en stikprøve-undersøgelse i 20 daginstitutioner, og resultatet er 
ikke opløftende.  
 
Læs hovedrapporten INDEKLIMA I DAGINSTITUTIONER: 
https://www.ecocouncil.dk/images/Kemi_plast/Andre_pdf/19_Indeklima_Hovedrapport.pdf 
 

●●● 
 
VUGGESTUEPÆDAGOGIK: Læreplaner har intet at gøre i en vuggestue 
 
Læs Kristeligt Dagblad`s interview med børneforsker Thomas Gitz-Johansen: 
https://www.kristeligt-dagblad.dk/debatindlaeg/forsker-laereplaner-har-intet-goere-i-en-vuggestue 
 

●●● 
 
DIGITALE MEDIER: Ny Film-app: Gratis for dagtilbud. 
 
Læs alt om appen og projektet på Det Danske Filminstituts hjemmeside: 
dfi.dk/presserum/filmcentralenfor-de-yngste 
 

●●● 
 
CEPOS-notat: Kommunerne holder private og selvejende daginstitutioner ude af markedet. 
 
Læs alt om sagen, og download notatet: 
https://www.cepos.dk/artikler/kommunerne-holder-private-daginstitutioner-ude-af-markedet 
 

●●● 
 
INKLUSION: Nyt Fremfærd-projekt ser på pædagogik, der virker. 
 
Læs om forskningsprojektet her: 
https://www.foa.dk/forbund/presse/nyt-fra-foa/global/news/nyt-fra-foa/2019/marts/nyt-fremfaerd-
projekt-ser-paa-paedagogik-der-virker 
 

●●● 
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Aktivitetskalender for Spia og Spifo: 
Se mere om de mange forskellige kurser og arrangementer på www.spifo.dk eller få yderligere 

oplysninger  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  

21/3-2019 SPIFO`s Årsmøde og Børnepolitisk 
Paneldebat m. Folketingskandidater.  
Afholdes i Vanløse/København 

Alle medlemmer og 
interesserede   

6/6-2019 Tema-kursus ”Den styrkede pædagogiske 
læreplan på arbejde” 

Pædagogiske medarbejdere 

 

 
 

 
 
 

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 

 

I 2018 lavede vi  sådanne kurser i 

Kalundborg, Tønder og Herning. 

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

