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Af Morten Kyst, seniorkonsulent i Spifo og SPIA 

Efter langvarige og drøje forhandlinger blev Regeringen og dens støttepartier i denne uge enige om en 
Finanslov for 2020. Aftalens indhold om Minimumsnormeringer blev fremhævet som et af de største punkter i 
aftalen, og umiddelbart kom det til at fremstå som en konstatering, at nu kommer der Minimumsnormeringer 
i de danske daginstitutioner.  
 

Var det en tidlig julegave til de 0-6 årige børn og deres pædagoger og forældre, der siden foråret har kæmpet 
så bravt for indførelse af Minimumsnormeringer? Nej, det kan man ikke sige, allerhøjst en meget beskeden 
”Mandelgave”, forstået på den måde, at det i første omgang kun bliver de få heldige, der overhovedet 
kommer til at mærke spor til den lille gave.  
 

Bureau 2000 har beregnet, at de 500 millioner kr., der i 2020-finansloven er afsat til ”Minimumsnormeringer”, 
svarer til, at hver stue i de danske daginstitutioner gennemsnitligt får ekstra 48 minutters voksentid pr. dag i 
2020. Om seks år (mindst to år efter næste Folktingsvalg!), når forliget om Minimumsnormeringer skal være 
fuldt indfaset, og der i 2025 er afsat 1,6 mia. ekstra i forhold til i dag, vil det betyde, at hver stue 
gennemsnitligt har fået 2,4 medarbejdertime mere om dagen i forhold til i 2019. Det er derfor ikke så 
mærkeligt, at Enhedslistens ordfører Pernille Skipper efter den afsluttede Finanslovsforhandling sagde: ”Jeg 
mener ikke, at vi kan levere det, jeg opfatter som minimumsnormeringer, med den ramme, der er afsat”. 
 

Og det med god grund. For ét er, at Folketinget vedtager en Finanslov, hvor der i 2020 afsættes 500 millioner 
kr. til bedre normeringer i daginstitutionerne. Noget andet - og særdeles kompliceret - er, hvordan det sikres, 
at Kommunerne kommer til at bruge dem til netop dette formål. Ryger pengene ud til Kommunerne som en 
forøgelse af de generelle bloktilskud, er der ingen garanti for, hvad de bliver brugt til.   
 

Et andet stort uafklaret punkt er, om Kommunerne skal leve op til normeringerne gennemsnitligt  
”kommunevis”, eller om kravet skal opfyldes på hver enkelt institution. Og hvordan skal midlerne prioriteres 
og fordeles mellem kommuner med dårlige og gode personalenormeringer?  
 

Disse svære spørgsmål er stadig politisk uafklarede, for de skal ”forhandles i Børneministeriet i foråret 2020”. 
Vi ønsker god arbejdslyst med det store arbejde og vil følge det meget spændt”.  
 

Sikkert er det derimod, at vi i SPIA og Spifo ser frem til at fortsætte vores arbejde for daginstitutioner og børn i 
2020, og ønsker alle vore kunder, medlemmer, brugere og samarbejdspartnere en rigtig god jul og et godt 
nytår!  

 

-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  45 G, 1. sal 
2720 Vanløse 
Seniorkonsulent Morten Kyst 
Tlf.: 20417164 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 

Det er alt for tidligt at sætte flueben 
ved ”Minimumsnormeringer” 

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


 3 

spi-NYT, nr. 4-2019                                                                                                                                                  Side  

 

Ny Lønmedarbejder: 
Velkommen til Britt Sønderbye 
 

Mandag den 2. december startede Britt Sønderbye 
som ny lønkonsulent i SPIA. Britt har arbejdet med 
løn- og personaleadministration i det meste af sit 
arbejdsliv og har en hel del kendskab til det offentlige 
arbejdsmarked, KL´s overenskomster, 
arbejdstidsregler, barsel, ferie, refusion og er 
generelt inde i lovgivningen på området. Britt er 54 
år og betegnes af tidligere kollegaer som omhyggelig, 
lærenem, struktureret  og meget afholdt for sin 
faglighed, imødekommenhed og samarbejde.  
 

Vi byder Britt velkommen i SPIA, og håber, at I vil 
tage godt imod hende.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Farvel og tak til Lønansvarlig, 
Annette Missing 
 

Med udgangen af november 2019 måtte SPIA tage 
afsked med sin lønansvarlige lønmedarbejder 
Annette Missing, der havde valgt at tage imod nye 
opfordringer.  
 

Annette har været meget vellidt og værdsat blandt 
SPIAs lønadministrationskunder, men direktør 
Annette Foltmann glæder sig over, at SPIA er godt 
rustet til fremtiden med lønafdelingen i Vanløse, der 
nu består af Dorit Volck Hansen, Vivi Karla 
Mortensen og Britt Sønderbye. 
 

Vi siger Annette Missing en stor tak for hendes ind-
sats i SPIA, og ønsker hende held og lykke fremover.  

 

 
 

 

 

 

SPIA og Spifo er med i kampen for 
ligestilling af Fritidshjem og SFOer 
 
Så er vi sammen med KFO, BUPL Hovedstaden, LFS,  
Børneringen og Fobu i gang ved at få startet kampagnen 
for bevarelse af fritidshjemmene op. 
 

Vi har valgt overskriften ”Tid og plads til 
fritidspædagogik”. Pointen er at, hvis der skal være fokus 
på fritidspædagogik kræver det selvstændige 
institutioner (fritidshjem og klubber) – erfaringen viser at 
SFO’er, der er en del af skolen ikke kan fastholde det 
selvstændige fokus på fritidspædagogikken.  Vores 
ambition er at brede kampagnen ud landsdækkende – 
og vi vil konkret hive fat i nogle pædagoger og forældre 
fra nogle af de kommuner, der får ganske nyligt er gået 
fra fritidshjem til SFO og som kan fortælle om forskellen 
(F.eks. Herning og Dragør). 
 

Lige nu er der lavet en facebook-side, og vi er i gang med 
at få indhold og trafik på den.  Følg med: Se den her  
 

Derudover planlægger vi en konference på 
Christiansborg den 3. februar kl. 13-16.30. Der kommer 
meget mere om indhold, men sæt allerede nu kryds i 
kalenderen.  
 

Målet med kampagnen er en ligestilling af fritidshjems 
og SFOers mulighed for at opkræve forældrebetaling, så 
det er de pædagogiske og ikke blot de økonomiske 
overvejelser, der lægges til grund, når en kommune 
vælger om de vil have fritidshjem eller SFO. I dag kan 
man maksimalt opkræve 30% i forældrebetaling for 
fritidshjem, mens der ikke er noget loft for 
forældrebetalingen i SFO. 

 
Katrine Toft Mikkelsen 
Faglig konsulent, SPIA 

 

 

                               NYT FRA  

SPIA´s kontorer mellem jul og nytår 
 

SPIA holder lukket 24., 25. 26. og 31. december og 1. 
januar. På hverdagene imellem jul og nytår er 
kontorerne bemandet. I akutte, upsættelige tilfælde kan 
Annette Foltmannn kontaktes 
På mobil 61711467 
 

SPIA og Spifo ønsker alle vore 
kunder, medlemmer og 
samarbejdspartnere en 
glædelig jul og et godt nytår! 

Britt Sønderbye 

https://www.facebook.com/profile.php?id=109243303877639&ref=br_rs
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Hvad var historien bag etableringen af Den Blå Anemone? 
Den Blå Anemone startede 1. oktober 2005. Vi gik faktisk og ventede på, at loven om etablering af private 
daginstitutioner trådte i kraft, for vi ville gerne være startet tidligere dette år. 
 
Ideen omkring en privat børnehave opstod, da man ville lukke vores lokale børnehave/fritidsordning, få år 
efter man havde lukket den lokale skole. Vi har masser af dejlig skov i vores lokalområde, og al forskning 
peger på, at børn og voksne har godt af at være ude, og 1-2-10, så var ideen om en lokal skovbørnehave på 
tegnebrættet. 
 
Vi valgte at lave en to-strenget bestyrelsesmodel. Vi tegnede 250 medlemmer det første år, hvilket er ret 
mange i så tyndt befolket et område som vores. Disse medlemmer var ejerne af børnehaven, og ud af 
disse medlemmer blev der valgt nogle bestyrelsesrepræsentanter til vores Institutionsbestyrelse. Det er i 
denne bestyrelse arbejdsgiverkompetencen og det økonomiske ansvar ligger. 
 
Herudover har vi en forældrebestyrelse, som udelukkende består af forældre fra børnehaven. Den tager 
sig af de mere bløde værdier. 
 
Hvordan vil du beskrive Jeres beliggenhed og fysiske rammer? 
Vi ligger centralt, i en stor skov, lige midt på Lolland, vi har de store veje der går på tværs af Lolland få km. 
fra børnehaven. Vi har et stort opland, da rigtig mange forældre kommer forbi vores institution på vej til 
eller fra arbejde.  
 
De fysiske rammer i skoven, er 1 hektar nåle- og bøgeskov. En tipi, et bålhus, en shelter og en lille hytte, 
med køkken og toiletter. Herudover er der etableret forskellige legeområder rundt omkring på vores 
skovstykke.  
 

Fortsættes... 

 

 

Portræt af en daginstitution 
 

Skovbørnehaven Den Blå Anemone 
 

I en stor skov midt på Lolland ligger den private daginstitution Skovbørnehaven Den Blå Anemone, og det har den gjort siden 
det blev muligt at etablere private daginstitutioner i 2005. En hytte, en tipi, et bålhus og en shelter, hvor de mindste børn 
sover til middag i soveposer, der passer til årstiden, udgør de fysiske rammer – udover skoven og naturen. Gennem svar på 
Spi-NYT`s spørgsmål tegner lederen Karen Møller Thomsen et portræt af institutionen: 
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...Fortsat 
 
Hvordan kommer I rundt, hvis I ikke lige er ved hytten og det 
nærmeste område? 
Vi har tog og busser inden for en radius på 1,5-2 km, så dem bruger vi 
når vi skal på tur. Så går vi i samlet flok til og fra stationen. Nogle 
gange lejer vi også en bus, hvis ikke det lige passer med tiderne eller 
stoppestederne. 
 

Hvilke pædagogiske muligheder giver det at være en skovbørnehave 
som Jeres? 
Vi tænker vi har de samme pædagogiske muligheder, som man har i 
alle andre typer børnehaver, nogle gange skal vi bare tænke lidt 
anderledes, eller bruge nogle andre materialer, eller hvad det nu kan 
være – men grundlæggende er vores holdning, at vi ikke lader os 
begrænse af vores fysiske rammer, men tænker dem med ind, og 
lader os inspirere af dem. 
 

Vi får en del forærende af vores fysiske rammer: Vi har højt til loftet 
og masser af plads – det er med til at skabe nogle gode rammer for 
fordybelse. Vi har etableret små læringsrum rundt omkring i skoven, 
hvor få børn og en voksen kan blive lidt væk, komme ned i tempo og 
fordybe sig uden at blive afbrudt. Vi arbejder oftest i små grupper, da 
det er her:  
 

 Vi har masser af fordybelsesmateriale rundt omkring os – hvad 
bliver børnene nysgerrige på, hvad fanger deres 
opmærksomhed osv. – her er der rig mulighed for at følge 
børnenes spor, og understøtte deres nysgerrighed, finde viden 
og sammen blive klogere på verden. 

 

 Vi mærker årstiderne på egen krop året rundt, og får masser af 
sollys og frisk luft.  

 

 Kroppen bliver udfordret motorisk hele dagen, da børnene 
bevæger sig i skovbunden, de går på ujævnt underlag, hopper 
over grøfter, balancerer på træstammer, kravler i træer osv. - 
alt dette øver de sig på, mens de leger. 

 
Sker det, at udelivet bliver en udfordring eller belastning for nogle af 
børnene eller de voksne? 
Det kræver god fysik at holde til en lang arbejdsdag i skoven, af 
samme grund er de fleste af vores medarbejdere ansat på deltid – 
dette giver god fleksibilitet i mødetider og lign., og så er det ikke helt 
så hårdt for kroppen, som at være på 37 timer om ugen. 

 
Det kræver den rigtige påklædning at være udendørs fra morgen til 
aften – så her bliver der stillet store krav til forældrene og personalet, 
da god og rigtig påklædning er lig med en god dag i højt humør uanset 
vejr og vind. 
 

Fortsættes... 

De mindste kan sove til middag i en shelter, 

hvis de har behov for det. Forældrene skal selv 

medbringe sovepose til barnet. Personalet 

vejleder gerne i forhold til valg af sovepose 

kontra årstid.  
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...Fortsat 

Hvordan går det med at rekruttere børn og medarbejdere til 
institutionen? 
Skovlivet tiltaler mange forældre. Vi har stor søgning på vores 
børnehavepladser, og ingen problemer pt. med at fylde 
institutionen. 
 

Som medarbejder i personalegruppen skal man selvfølgelig 
være til udeliv i alt slags vejr, ellers fungerer det ikke. Det 
sorterer selvfølgelig nogle fra i en rekrutteringsproces. Når det 
så er sagt, er der så mange goder ved at arbejde udendørs – og 
når først man har fået øje på dem, og set hvad det gør ved 
hverdagen, er det de færreste, der vil give afkald på dette igen. 
Vi oplever ikke problemer med at rekruttere gode og dygtige 
medarbejdere. 
 

Hvilke særlige muligheder har I som privat daginstitution? 
Som privat institution oplever vi at have stor indflydelse på 
egen økonomi – ingen låste budgetter. Til gengæld er der 
heller ikke noget økonomisk sikkerhedsnet til at gribe os, hvis 
økonomien ikke hænger sammen. 
 

Der er kort vej fra ide til handling – vi oplever stort råderum, 
og er selv med til at beslutte mål, indsatsområder osv. Vi 
bestemmer også selv pædagogiske koncepter, metoder og 
tilgange til de forskellige opgaver, der er i løbet af en skovdag. 
 

Hvilke drømme om udvikling af Den Blå Anemone har du/I – 
og hvordan ser du institutionens fremtid, om f.eks. 10 år? 
Jeg synes vi har en god institution, men selvfølgelig er der altid 
steder, hvor man kan udvikle på den praksis der er – Så mit 
udviklingsmål på den lange bane er, at vi forsat er en 
skovbørnehave med høj faglighed, gode fysiske rammer, og at 
vi skaber gode udviklingsmuligheder for børn og 
medarbejdere. Vores ”lille blå anemone” vil forhåbentlig stadig 
være et fantastisk sted både for børn og voksne. 

FAKTA: 
 

Skovbørnehaven Den Blå Anemone 
Kristianssædevej 6c, 4930 Maribo 
Tlf. 25 64 25 64  
 

Leder: Karen Møller Thomsen 
Email: post@skovborn.dk 
 

Antal børn: Årsnormering 40 børn 
 

Personalenormering:    
Leder              37 timer 
Pædagog   37 timer 
3 x Pædagog  32 timer 
Pæd. Medhjælper 32 timer 
Køkkendame  32 timer 
 

Driftsform: Godkendt privatinstitution 
Hjemmeside: www.skovborn.dk 

Den Blå Anemone har kontorlokaler i et lille landhus i 

nærheden, hvor der er mulighed for at holde møder, 

samtaler, tilbyde taleundervisning mm. – og søge ly de 

få dage om året, hvor vejret viser sig fra sin værste side. 

Billedet er fra en frivillig arbejdsdag. 

Show med Sebastian Klein i Den Blå Anemone 

mailto:post@skovborn.dk
http://www.skovborn.dk
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22/11 var der igen demonstration for 
Minimumsnormeringer - og SPIA var med 

 
 

 
 

 

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! 

SPIA`s direktør, Annette Foltmann, var på Christiansborg 

Slotsplads den 22/11-19 sammen med tusindvis af andre -  

forældre, pædagoger og andre. - Og snuppede lige en selfie i 

farten 

 

Spia 
Jernbane Allé 45 G, 1. 
2720 Vanløse 
Tlf. 2220 9030 

mailto:spia@spia.dk
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NYT FRA  
 
 

SPIFO`s Forsikringsordning 
 
  

SPIFO vil i løbet af de nærmeste måneder — i samarbejde med assurandør og partner i forsikringsmæglervirksomheden 

Söderberg  & Partners, Tommy Dohrmann, indgå et nyt forsikringssamarbejde med et forsikringsselskab, hvorefter vi kan 

tilbyde både bedre og billigere forsikringer til  de institutioner, der er med i Spifo`s forsikringsordning. Alle de omfattede 

institutioner er underrettet, men vi vil senere kontakte alle institutioner om den kommende nye, endnu mere attraktive 

forsikringsordning.   

 SPIFO vil i løbet af de nærmeste måneder — i samarbejde med assurandør og partner i forsikringsmæglervirksomheden 

Söderberg  & Partners, Tommy Dohrmann, indgå et nyt forsikringssamarbejde med et forsikringsselskab, hvorefter vi kan 
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12/9 i Vanløse: Gitte Andersen, lektor og 
praktikkoordinator på ”KP”  giver oplæg om 
”Pædagogstuderende i praktik”.  Infomødet var 
gratis for institutioner tilknyttet SPIA og Spifo.  

Mange arrangementer i efteråret 2019 
SPIA og Spifo har været vært ved flere infomøder, temamøder og kurser i den forgangne 
”efterårssæson”.  Vi bringer her nogle snapshots fra arrangementerne  

23/9 i Vanløse: 
Kirsten Birk Lassen 
Holder foredrag om 
”Forældrenes 
betydningsfulde 
rolle i daginstitu-
tionen”. Foredraget 
var gratis for inst. 
tilknyttet SPIA og 
Spifo. 

5/11 i Vanløse: Pædagogisk konsulent og forfatter 
m.m., Anne Marie Marquardsen, underviser på 
kurset ”Den styrkede pædagogiske læreplan på 
arbejde”. 

14/11 i Herning: Pædagogisk konsulent og forfatter 
m.m., Anne Marie Marquardsen, er rykket til Herning 
og underviser på kurset ”Den styrkede pædagogiske 
læreplan på arbejde”. 

28/10 og 5/11: På Temamøder om den nye Ferielov, informerer   
Annette Foltmann, cand.jur., direktør i SPIA, om de nye regler. 
Arrangementet gentages i Herning den 12/3-2020. 
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Nyt fokus på pædagogisk udvikling 
 

Efterlev lovens krav om kvalitet i det pædagogiske arbejde med 
udviklingsprojektet:  

Et stærkt læringsmiljø hele dagen  
 

Den styrkede pædagogiske læreplan betyder, at vi skal sætte fokus på læringsmiljøet hele dagen, nemlig 
både i rutinesituationer, i planlagte aktiviteter og i børneinitierede lege – samt at vi skal udvikle en stærk 
evalueringskultur.  
 

Dette arbejde kræver tid, systematik og skriftlighed, og her kan et uvildigt fagligt blik samt sparring og 
praktisk bistand være en god hjælp. 
 

SPIAs og Spifo`s nye samarbejdspartner, pædagogisk konsulent Anne Marie Marquardsen kan facilitere 
processen/medvirke til at udvikle praksis og hermed bidrage til at skabe en stærk evalueringskultur. 
Udviklingsprojektet, der tilrettelægges i samarbejde med ledelse og personale, har tre faser:  
Status, Evaluering og Indsats.  

Status  

Anne Marie besøger institutionen som ”en faglig flue på væggen”, der 
observerer/registrerer de tre typer læringsmiljøer og udarbejder et notat. 

Fokus - læreplanstema samt element i det pædagogiske grundlag, aftales 
inden.  

  
Evaluering/ Valg af indsats  

Anne Marie præsenterer den indsamlede dokumentation i relation til et bredt 
mål for det læreplanstema, som vi i forvejen har aftalt, skal have fokus. 

Herefter dialog og evaluering efter metoden Tegn på læring. Valg af indsats.   
 

Indsats 

Personalet udfører det aftalte i praksis – herefter ny status (på baggrund af 
indsa4let dokumentation), evaluering samt valg af ny/revideret indsats… 

Kontakt Anne Marie for en uforpligtende snak om, hvordan udviklingsprojektet giver 

bedst mening hos jer. 
Honorar (baseret på timeforbrug) aftales før projektstart – der gives 5% rabat til 

medlemmer af SPIFO og inst. tilknyttet SPIA. 

 

Anne Marie Marquardsen 
 
Pædagogisk konsulent,  
forfatter m.m., 
 
Konsulentfirmaet  
DEN GODE DAGINSTITUTION 
 
Tlf.:   21912282  
Mail: amm@dengodedaginstitution.dk  

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

Citater: 

Minimumsnormeringer i Finansloven: 

»Det er målet, at vi skal nå minimumsnormeringer i 2025, men det er også velkendt, at det kan man tælle 

på mange forskellige måder. Og jeg mener ikke, at vi kan levere det, jeg opfatter som 

minimumsnormeringer med den ramme, der er afsat.« 

Pernille Skipper (EL) på direkte TV, umiddelbart efter Finanslovsaftalen  

 
”Det er afgørende, at den model, man lægger sig fast på, også matcher de penge, der er afsat til området. 
Samtidig er det vigtigt at få forventningsafstemt, hvad vi kan få for de midler, der er afsat nu” 

Jacob Bundsgaard (A), formand for KL 

 
”Hver ekstra pædagogtime gør selvfølgelig en forskel. Men vi havde håbet på et milliardløft allerede i 
2020. Når man ved, hvor presset hverdagen er i daginstitutionerne, er det ikke rimeligt, at børnene skal 
vente helt til 2025 på at få bare et minimum af pædagoger omkring sig”. 

Elisa Rimpler, formand for BUPL til bl.a. DK-Nyt 

 
”Jeg tror ikke, at 2,4 timer i snit vil gøre en stor forskel ude på den enkelte stue. Vi får dagligt historier ind 
om børn, der bliver direkte omsorgssvigtet i institutionerne. 2,4 timer ekstra kan være, at de så får skiftet 
ble, men den pædagogiske faglighed vil næppe komme i spil”.  

Marie Blønd, talsperson for forældrebevægelsen #hvorerderenvoksen, til Politiken 

 
Pædagoguddannelse: 
»Minimumsnormeringer vil svare til at hælde vand i en hullet spand, hvis ikke pædagoguddannelsen 
samtidig forbedres. Det handler nemlig ikke alene om antallet af voksne. De ansatte skal også kunne løfte 
opgaven«, siger Ole Henrik Hansen og fremhæver, at den danske pædagoguddannelse i de seneste 
mange år har været nødlidende og halter efter de øvrige nordiske lande”. 

Ole Henrik Hansen, lektor på DPU til Politiken 

 
»Når jeg laver deltagerobservationer i daginstitutioner, ser jeg sårbare børn gå alene rundt, og at 
pædagogerne ikke bruger deres faglighed, men har travlt med de daglige rutiner i stedet for den 
udviklende kontakt, der kan være mellem pædagoger og børn« 

Charlotte Ringsmose, Professor, Aalborg Universitet, til Politiken 

 
 »Vi arbejder meget med studiemiljøet. Men det bedste, vi kan gøre for de studerende – også dem, der 
ikke har fået det hele foræret hjemmefra – er at vise dem, at vi forventer noget af dem. Så løsningen er 
ikke bare flere penge. Det er også et dedikeret arbejde med indhold, organisering og måden, vi tager 
imod studerende på. Men vi kan ikke lave spejlæg uden æg«   

Stefan Hermann, rektor på Københavns Professionshøjskole, til Politiken  
  



 13 

spi-NYT, nr. 4-2019                                                                                                                                                Side  

  

   

 
 

Invitation til: 

Bestyrelseskursus 
For selvejende og private daginstitutioner  

 
Den 23. januar 2020, kl. 17.30 – 20.30 på 

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 23/1-20120 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.  

 

Underviser:  

Annette Foltmann, cand.jur. og direktør i SPIA 

Karen Skau Meincke, pædagogisk konsulent m.m.   

 

Pris: For institutioner tilknyttet SPIA el. Spifo: 250 kr. inkl. kaffe, øl/vand og en sandwichsamt 

kursusmateriale. For andre er prisen 350 kr. pr. deltager. 

 

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

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

mailto:morten@spifo.dk
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 15 

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

●●● 
 
FORSKNING OM UDSATTE BØRN: Børn i udsatte positioner klarer sig bedre i skolen og senere i 
tilværelsen, hvis de kommer i dagtilbud af høj pædagogisk kvalitet. Det er en del af pædagogers faglighed 
at skabe social forandring, siger Kirsten Elisa Petersen fra DPU, Aarhus Universitet. Hun har skrevet den 
anden forskningsoversigt i DPU og NCS’ nye serie ’Pædagogisk indblik’ om, hvad vi ved om dagtilbuds 
betydning for børn i udsatte positioner. 
 

Hent forskningsoversigt og lyt til podcast 
 

●●● 
 
STØJ I DAGINSTITUTIONER: Støj er et problem for mange ansatte i dagtilbud og fritidsinstitutioner, viser 
ny undersøgelse fra . Det kan både give høreskader og have psykiske konsekvenser, siger ekspert.  
 
Læs mere og se links til undersøgelsen: 
https://www.fagbladetfoa.dk/Artikler/2019/09/24/7-ud-af-10-Paedagogisk-personale-doejer-med-stoej-paa-jobbet 

 

●●● 
 
BRANDSIKKERHED (eller mangel på samme…): Brandsikkerheden på tusindvis af landets børnehaver og 
vuggestuer er forældet og bør forbedres, inden det går galt, lyder det fra flere parter.  
 
Læs mere i Radio4`s artikel:  
https://www.radio4.dk/brandfare-boernehaver-og-vuggestuer-mangler-grundlaeggende-brandsikkerhed/ 

 

●●● 
 
OVERGREB MOD BØRN: Kun de mest iøjnefaldende tegn på overgreb mod børn fører til underretning 
ifølge en rapport. Det bekymrer social- og indenrigsministeren.  
 
Læs mere i Jyllands-Postens artikel om sagen: 
https://jyllands-posten.dk/indland/ECE11700501/rapport-institutioner-overser-tegn-paa-overgreb-mod-
boern/ 
 

●●● 
 
BØRNS SANSER OG MOTORIK: Hør Nanett Borre fortælle, hvordan små børns reflekser bliver til 
grundbevægelser, vi alle har, og til færdigheder, som vi hver især lærer. 
 
Se videoen på Viden på Tværs` hjemmeside . 
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http://edu.au.dk/viden/paedagogiskindblik/dagtilbuddets-betydning-for-boern-i-udsatte-positioner/
https://www.fagbladetfoa.dk/Artikler/2019/09/24/7-ud-af-10-Paedagogisk-personale-doejer-med-stoej-paa-jobbet
https://www.radio4.dk/brandfare-boernehaver-og-vuggestuer-mangler-grundlaeggende-brandsikkerhed/
https://jyllands-posten.dk/indland/ECE11700501/rapport-institutioner-overser-tegn-paa-overgreb-mod-boern/
https://jyllands-posten.dk/indland/ECE11700501/rapport-institutioner-overser-tegn-paa-overgreb-mod-boern/
https://vpt.dk/borns-sanser-og-motorik?utm_campaign=Tre%20redskaber%20skaber%20tid%20til%20opgaverne%20p%C3%A5%20skole%20%7C%20Sprog%20og%20motorik%20h%C3%A6nger%20sammen%3A%20Se%20video%20med%20motorikkonsulent&utm_medium=email&utm_source=Newsletter
https://vpt.dk/borns-sanser-og-motorik?utm_campaign=Tre%20redskaber%20skaber%20tid%20til%20opgaverne%20p%C3%A5%20skole%20%7C%20Sprog%20og%20motorik%20h%C3%A6nger%20sammen%3A%20Se%20video%20med%20motorikkonsulent&utm_medium=email&utm_source=Newsletter
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Aktivitetskalender for Spia og Spifo: 
 

Se mere om kurser og arrangementer på www.spifo.dk eller www.spia.dk  
- eller få yderligere oplysninger via mail til morten@spifo.dk - til hvilken adresse I også kan 
sende tilmeldinger.  
Ved tvivlsspørgsmål: Ring til Spia/Spifo, tlf. 22209030 

   DATO: ARRANGEMENT: STED / BEMÆRKNINGER: 
  

23/1-20, 
kl. 17.30 – 20.30 
  

Bestyrelseskursus 
V/ Annette Foltmann, direktør SPIA, og 
Karen Skau Meincke, Pæd.kons., m.m. 

København 
(Hyltebjerggaard, Vanløse) 

12/3-20 
kl. 10-13 

Temamøde om den nye Ferielov 
Og GDPR 
V/ Annette Foltmann, direktør SPIA 
  

Herning 
Børnehuset Stjernen, Gilmosevej 20, 
Tørring, 7400 Herning  

 

Temamøde i Herning om den nye Ferielov 
(og ”GDPR”) 

 
 

På temamødet den 12/3-2020 i Herning vil SPIAs direktør, cand.jur. Annette Foltmann orientere om alle 
udfordringerne og aspekterne ved den nye Ferielov, der trådte i kraft den 1/9-19 - med en 
overgangsperiode frem til udgangen af august 2020.  På mødet vil der også være afsat tid til info og 
drøftelse af de forskellige udfordringer omkring GDPR (Persondataforordningen). 
 

De væsentligste ændringer i ferieloven drejer sig om: 
 

• Samtidighedsferie 

• Ændring af ferieår 
• Mulighed for afholdelse af betalt ferie på forskud 

• Virksomhedslukning 

• Udbetaling af optjent ferie 
• Ferietillæg 

• Feriehindring 
• Ny fond: ”Lønmodtagernes feriemidler” 
 

Vi vil komme ind på alle emnerne på møderne, hvor SPIA`s direktør, cand.jur. Annette Foltmann vil stå 
for orienteringen. – Vi udsender senere en nærmere beskrivelse af indholdet på møderne. 
 

Målgruppen er ledere, souschefer, tillidsrepræsentanter, bestyrelsesmedlemmer og andre fra 
institutioner tilknyttet SPIA og Spifo, uanset om I kommer fra selvejende daginstitutioner eller private 
daginstitutioner med eller uden overenskomst. 
 

Tilmelding/Deltagelse er gratis, men kræver forudgående tilmelding, der senest 3 hverdage før det 
aktuelle møde sendes pr. mail til morten@spia.dk – Ved udeblivelse faktureres et gebyr på kr. 250,- 
 

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

