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Børn i private dagtilbud skal ikke have
bedre normeringer
Af Denice Valentin, formand for Spifo, ejer og leder af Aurora Børnehus

Selvfølgelig har alle børn i Danmark samme ret til en bedre normering. Forkert. Hvis dit barn går i et privat børnehus, så
har det ikke ret til regeringens midler til minimumnormeringer.
Vi stod ellers alle forrest i kampen for bedre normeringer. Forældre, medarbejdere og leder gik på gaden for at
protestere og være børnenes stemme. Alle børn har ret til en hverdag med nok voksne hænder. Valget kom, og det var
en stor glæde at se, at de partier, som havde talt alle børnenes sag, vandt valget!

Det er desværre en kæmpe skuffelse at opdage, at disse partier ikke mener, at alle børn har samme rettigheder, Man
skulle mene, at når private dagtilbud skal leve op til nøjagtig de samme krav som de kommunale, at de så også har de
samme rettigheder. Det har de desværre ikke. Kommunerne får ekstra penge til alle børn i kommunen, men skal kun
fordele dem til børn i kommunale og selvejende institutioner.
Men hvorfor er der overhovedet private børnehuse? De opstår bl.a. når kommunerne lukker alle de små institutioner for
at spare. Så træder forældre eller andre ildsjæle til og arbejder hårdt og stabler børnehuse på benene, som er små. Med
dårlig økonomi, ja, men med nærvær og engagerede medarbejdere, som brænder for at give børn et godt børneliv. Det
er hårdt arbejde at skaffe lokaler, kapital og børn, og kommunerne betaler absolut intet under opstarten. Det betyder
mange timers frivilligt arbejde, når et nyt børnehus skal startes.
Det vi private kan, er at skabe små børnehuse, hvor børn og voksne trives. Hvor normeringen er god hver dag - hele
dagen, hvor sygefraværet er lavt hos børn og voksne, der er stabilt personale og nærvær og ro til at trives, lære og vokse.
Hvorfor ikke se de private som en gevinst? Det koster ikke kommunen en krone, når de starter op. De overtager de
lokaler, som kommunen alligevel opsiger, fordi de er ”for små”, og de leverer et produkt som forældre efterspørger.
Samtidig kan de rumme de sensitive og udsatte børn, som ikke kan være i kommunens store dagtilbud, uden at det
koster kommunen ekstra, som hvis de skulle gå i et specialtilbud eller have ekstra ressourcer i et kommunalt tilbud for
blot at overleve hverdagen der.
De private dagtilbud hjælper også kommunen med at overholde deres pasningsgaranti, samtidig med at kommunen kan
levere en bredere vifte af børnehuse til forældrene i form af forskellige pædagogiske tilbud.
Private dagtilbud opstår ikke med et ønske om at opnå profit. De opstår med et ønske om at tilbyde børn et bedre
børneliv med nærvær, omsorg, høj faglighed, stort engagement og masser af hjerteblod. Al forskning peger på, at børn
trives bedre i små tilbud med mere voksenkontakt, små børnegrupper og god tilknytning.
Vi vil gerne leve op til alle krav for både børn og voksne. Faktisk lever vi mere end op til dem allerede. Vi vil gerne tage
alle børn ind, hvis vi kunne få lov at få anvist børn fra Pladsanvisningen. Vi ønsker ikke at skabe profit, vi arbejder gerne
frivilligt, bruger vores opsparing og tager pant i vores hjem, for at starte et godt børnehus. Er det på tide at se på private
tilbud med nye øjne?
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Portræt af en daginstitution:

Dragebakken i Holbæk
For 1½ år siden var Dragebakken den eneste selvejende daginstitution med driftsoverenskomst med
Holbæk Kommune. Siden 1. jan. 2019 har Dragebakken været 1 ud af 12 private daginstitutioner i
Kommunen. Med 150 børn på mange spændende kvadratmeter i egne bygninger, og en glorværdig og
unik forhistorie som ”Holbæk Fritidscenter”, stiftet af Børnehjælpsdagen, er Dragebakken i en klasse for
sig. Via svar på Spi-NYT´s spørgsmål tegner lederen, Lars Peter Jensen, her et portræt af institutionen.

Jeres institution ændrede for nogle år siden navn fra ”Holbæk Fritidscenter” til Dragebakken. – Kan du
kort beskrive institutionens historie og den virksomhed, gennem tiderne er foregået i institutionen?
Institutionen blev bygget på initiativ af børnehjælpsdagen Holbæk i starten af 70´erne og var på dette
tidspunkt nyskabende og måske lidt forud for sin tid. Ideen var at skabe et samlingssted for områdets
borgere, som dels kunne berige deres fritid, men også skulle løse nogle opgaver på det sociale område.
Tanken var at institutionen skulle være noget for borgere i alle aldre – fra vugge til grav og fra hverdag til
fest. Gennem årene har der således været byens største 0-6 år institution, specialinstitution, fritids- og
ungdomsklub, foreningsaktiviteter, erhvervsdrivende fond, private fester, mødevirksomhed, samlingssted
for Holbæk kommunes institutioner og andre afdelinger, distriktskontor, FTR kontor mm.
På sit højdepunkt var der over 80 ansatte og det var dengang et sted, som alle i byen kendte og havde en
eller anden relation til.
Hvordan vil du beskrive jeres beliggenhed og fysiske rammer?
Dragebakken – Holbæk fritidscenter ligger centralt i Holbæk i udkanten af midtbyen. Indtil for nylig op ad
kommunens sportsfaciliteter, som nu er ved at blive omdannet til et nyt boligområde med 1000 boliger.
Vi har et stort grundareal på 18.000 m2, hvilket er helt unikt at have i bynært område, og som giver os
mulighed for at børnene har fantastiske udfoldelsesmuligheder ude.
Fortsættes...
spi-NYT, nr. 1-2020
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Inde har vi godt 2700 m2, under tag, hvilket giver plads til 3 afdelinger med 10 grupperum i alt, teatersal
med plads til 500 personer, en kantine, produktionskøkken og en underetage som for tiden er udlejet til
en masse fritidsforeninger, FTR Bupl og kommunens særlige sprog og stammegruppe.
Hver eneste dag minder vi os selv om, hvor heldige vi og børnene er; At have så fine rammer til rådighed,
og vi har forpligtet os selv til at udnytte dem til fulde.
Hvorfor valgte du og jeres bestyrelse i 2018 at opsige driftsoverenskomsten med Kommunen og i stedet
blive en privat daginstitution?
Det korte svar! Så var bestyrelsen blevet træt af hele tiden at skulle kæmpe for at få lov til at være sin egen.
Forud for at bestyrelsen besluttede sig for et skifte til privat driftsform, havde vi efter lange og tunge
forhandlinger med kommunen forsøgt os med at drive institutionen efter en nytegnet driftsoverenskomst.
Det viste sig efter en 2-årig periode at være en kompliceret og tidskrævende aftale, og bestyrelsen forudså
at aftalen på den lange bane, dels ville slide bygninger op, men også være for begrænsende for den
fortsatte udvikling af institutionens virksomhed.
Bestyrelsen ønskede i sin simpelhed ved at skifte til privat driftsform at skabe et bedre grundlag for at have
reel indflydelse på retning, udvikling og indhold.
I hvilken grad lever Jeres privatisering op til
forventningerne, her et år efter I skiftede status?
Der er ingen tvivl om, at det var det rigtige at gøre,
og på det helt rigtige tidspunkt vi gjorde det.
Det er ikke fordi, det er blevet nemmere, og der er
heller ikke mindre arbejde i det, men for
Dragebakken og den måde de fysiske rammer,
brugergruppe og institutionen er sammensat på, har
det vist sig at være den måde hvorpå, at de fleste
fordele tilkommer institutionen selv og i sidste ende
børnene og deres forældre.
På intet tidspunkt har vi oplevet, at det ville have været en fordel ikke at have skiftet driftsform, så vi må
konstatere, at det i høj grad lever op til forventningerne og mere til. Men man skal gøre sit hjemmearbejde
og tænke sig godt om, for det er og har ikke været nogen nem opgave.
Dragebakken ligger få hundrede meter fra ”Vang-kvarteret”, der er med på den såkaldte Ghettoliste.
Hvilke udfordringer giver det – og har I været berørt af ”Ghetto-pakkens” krav om, at højst 30 procent af
de nye børn i en daginstitution i et udsat boligområde må komme fra det pågældende boligområde?
For 4 år siden åbnede der i naboejendommen en privat daginstitution, som har appelleret meget til
flersprogede forældre og børn fra netop Vangområdet. Det har betydet at børnegruppens sammensætning
på Dragebakken i dag, i langt højere grad afspejler den gennemsnitlige sammensætning på landsplan.
Det er vores opfattelse, at der yderligere og til stadighed er flere og flere af forældrene fra netop
Vangkvarteret, der i højere grad aktivt vælger institutioner, hvor sammensætningen af børnegruppen mere
afspejler det generelle samfund. Samlet set giver Ghettoplanen ikke anledning til udfordringer hos os.

Fortsættes...
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Hvordan går det med at rekruttere børn og medarbejdere til institutionen?
Vi har i efteråret 2019 udvidet og åbnet en helt ny temaafdeling – med fokus på natur og science. Det har
vist sig at ramme plet ift. tidens trend og forældrenes ønsker. Vi har stor efterspørgsel på pladser i denne
afdeling og der er venteliste til pladser i hele huset generelt.
Det er delvist resultatet af de sidste 4-5 års målrettede arbejde med at markedsføre os via åbent hus, en flot
hjemmeside, brug af Facebook, de gode fortællinger og en ydmyghed og bevidsthed om, hvad vi var sat i
verden for at løse, for områdets forældre og børn. Det betyder også, at vi kun har 4 lukkedage om året og
åbent fra kl. 6.00 til 17.00.
Ift. at rekruttere nye medarbejdere kan vi godt mærke at på antallet af ansøgere, at der er mange i arbejde
for tiden, men dette hænger ikke sammen med, at vi er private, men er et generelt mønster i Holbæk.
Hvilke udfordringer og særlige muligheder har I som privat daginstitution?
Der har for os ikke været flere udfordringer end da vi var på driftsoverenskomst, blot nogle andre.
Der er generelt mange opgaver som vi sidder med selv nu, der er nye for os, og som vi skal lære at håndtere.
Det er tidskrævende at sætte sig ind i, og det er da sket mere ens én gang, at der er kommet opgaver, som
vi ikke lige havde forudset ville komme.
I forhold til nye muligheder er det mærkbart, hvor kort ”tanke til handling” blevet. Vi har i langt højere grad
mulighed for at få tingene til at spille sammen i hverdagen. F.eks. var det kommunens serviceteam, der
understøttede os på det tekniske område – de havde kun fokus på udførslen af en specifik opgave og skulle
bestilles til enhver enkelt opgave. I dag har vi vores egen pedel, der hjælper med at indrette
læringsrummene, indkøbe div. redskaber/ legetøj og på den måde understøtte det pædagogiske arbejde.
Bare denne lille ændring har gjort en kæmpe forskel ift. variationen, udviklingen og kvaliteten af vores
læringsmiljø. Det er kommet meget bag på os, hvor meget det egentlig betyder for driften.
Hvilke drømme om udvikling af Dragebakken har du/I – og hvad tænker du om institutionens fremtid?
Vi har en vision om, at vi gerne vil være med til at sætte dagsordenen for fremtidens dagtilbud. Det kræver i
første omgang, at vi skal sikre, at vi har en stærk praksis, hvor vi formår at løfte de faglige opgaver vi står
overfor. Det vil altid være vores 1. prioritet at skabe det, og den opgave kræver konstant opmærksomhed
og er noget, som aldrig bliver færdigt. Et af udviklingstiltagene, der tilknytter sig til vores vision, er at vi
gerne vil bidrage på efteruddannelses – kursus området, med kurser målrettet det pædagogiske område.
Her tænker vi at udnytte vores fysiske rammer og skabe en sidevirksomhed, der kan tilbyde dagskurser i
f.eks. arbejdet med børn og natur, håndværk, udeliv, sport og bevægelse. Alt sammen set i pædagogisk
læringsperspektiv og med konkrete øvelser og førstehåndserfaringer. Det vil på sigt påvirke vores egen
praksis og udviklingen heraf.

FAKTA om Dragebakken
Mellemvang 27, 4300 Holbæk
Tlf. 21 81 89 66
Leder: Lars Peter Jensen
Email: lapj@dragebakkenholbaek.dk
Antal børn: 150
Personalenormering: ca. 35 medarbejdere
Driftsform: Selvejende privat daginstitution
med kommunal godkendelse som
privatinstitution
Hjemmeside: www.dragebakkenholbaek.dk
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Velkommen til nye
Lønmedarbejdere:
SPIA har i februar styrket
lønafdelingen ved ansættelse af to
nye lønkonsulenter, Eja Artved og
Hanne Ganderup, der begge er
kommet til SPIA med solid og
relevant erfaring indenfor løn og
ansættelsesforhold på bl.a.
daginstitutionsområdet.
Vi byder Eja og Hanne hjerteligt
velkommen på det administrative
hold på kontoret i Vanløse.
Kontaktoplysninger på vores nye
lønkonsulenter er:

Eja Artved, Lønkonsulent
eja@spia.dk
2220 9034

...og moren var SPIA´s direktør
Annette Foltmann
Under underrubrikken ”En strategisk husmor. En fagforening, der brugte
børnene i kampen for sine medlemmer. Og vrede forældre, der rejste sig i
protest” har ”Journalisten” bragt en længere baggrundshistorie om et årtis
stædig kommunikation. Anledningen var, at ordet ”Minimumsnormeringer”
var blandt favoritterne til, af Dansk Sprognævn, at blive kåret til årets ord i
2019.

Hanne Ganderup, Lønkonsulent
hanne@spia.dk
2220 9033
spi-NYT, nr. 1-2020

I researchen til artiklen kom det frem, at opfinderen af ordet var Annette
Foltmann, der tilbage i 2005, som bestyrelsesmedlem i Forældrenes
landsforening, FOLA, var ”aktivist” i kampen for
bedre normeringer. Sammen med FOLAs sekretær var Annette pennefører
på en pjece med forslag til 10 rettigheder for børn i daginstitutioner. Ét af
dem var ”Minimumsnormeringer”. Og det faktum blev til indfaldsvinklen på
artiklen i ”Journalisten”.
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Møde med Jacob Mark, SF

Spifo`s bestyrelse og 5 medlemmer havde et positivt og konstruktivt møde med Jacob Mark i SFs
mødeværelse på Christiansborg den 20/2-20
Af Morten Kyst, seniorkonsulent og bestyrelsesmedlem i Spifo
Med tak for invitationen gav Spifo opbakning til Jacob Marks seneste udmelding: Ønsket om, at
vuggestuebørn ikke må flyttes i børnehave før de er 3 år. Vi pointerede at det bør gælde i både
kommunale, selvejende og private daginstitutioner.
Fritidspædagogik:
Spifo ærgrer sig over, at det ikke længere vil være
muligt at drive Fritidshjem iht. Dagtilbudsloven. – På
grund af den manglende økonomiske ligestilling af
SFOer og Fritidshjem vedr. opkrævning af forældrebetaling. Katrine Toft Mikkelsen, der er faglig konsulent
i SPIA spurgte derfor, hvordan det går med det
lovforslag SF vil lægge frem?
Jacob Mark (JM) manglede et entydigt svar på, hvad
han skal gøre. Katrine fortalte, at hvis der kan nås at
blive politisk enighed om en lovændring inden
udgangen af marts måned, så vil Politikerne i
Københavns Kommune trække opsigelserne af
driftsoverenskomsterne med de Københavnske
Fritidshjem tilbage. (Hvis ikke, er det slut med
Fritidshjem i Københavns Kommune, hvorefter alle
fritidspædagogiske aktiviteter vil ske i regi af
kommunale institutioner drevet iht. Skolelovgivningen). – Så har vi travlt svarede JM, der dog lovede at
tage det op overfor andre partier i Folketinget for at få genrejst debatten, men JM synes at fri
forældrebetaling er en dårlig løsning. Så hellere en langsigtet bedre løsning, der kan gøre op med SFO.
Han mener at en generel debat om fritidspædagogik er vigtigere end en debat kun om forældrebetaling.
Og hvis der skal kunne rykkes ift. en hurtig ændring omkring forældrebetalingsreglerne vil det fordre, at
Enhedslisten og A er med på ideen.
JM fortalte at et meget generelt SF-beslutningsforslag om Fritidspædagogik vil blive fremsat inden
sommerferien (og det blev det så allerede den 25/2-20).
Minimumsnormeringer:
Spifo´s bestyrelsesformand Denice Valentin er ejer og leder af en lille privat Rudolf Steiner institution i
Gladsaxe. Hun fortalte, hvordan drivkraften til at etablere institutionen var at kunne tilbyde en bedre
normering end i de kommunale tilbud – og at hun absolut ikke kunne (eller ville) trække profit ud af
institutionen. Hun fremførte Spifos store forundring; Hvorfor må de private daginstitutioner ikke få andel i
de ekstra 500 mill. kr. som nu er sendt til Kommunerne – og flere penge er på vej årligt frem til 2024? Det fremgår jo ellers af aftalen, at alle børn har ret til bedre forhold. Hvordan hænger dette sammen med,
at børn i private institutioner ikke får del i de penge, der bliver givet til bedre normeringer? Har de børn
ikke ret til bedre forhold, og vil det ikke i højere grad skabe A og B hold, hvis private skal hæve
forældrebetalingen for at give samme normering? Hvordan kan vi få vi rettet op på denne skævhed/
forskelsbehandling fra 2021? afsluttede Denice det lange spørgsmål.
Fortsættes...
spi-NYT, nr. 1-2020
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Jacob eeelsker ”selvejet”
Jacob Mark (JM) startede med at sige, at han elsker den selvejende institutionsform, og så den gerne
brugt på mange andre typer institutioner, f.eks. skoler.
Han sagde også at det ikke var et krav fra SF, der havde gjort, at de 500 mill. kr. ikke vil kunne anvendes
på Private daginstitutioner i 2020, men, når der kommer et lovkrav om minimumsnormeringer, så vil de
private institutioner også blive omfattet af kravet og derved også få penge (hvilket kan være gældende fra
2021).
JM synes ikke det skal være muligt at lave profit i de privatinstitutioner, og han ville elske, hvis de private
institutioner ikke havde egen visitation/venteliste – fik samme tilskud som de kommunale og selvejende –
og havde overenskomster, eller ansættelsesforhold der svarer til overenskomsternes.
Stella Mia Sieling-Monas, der er bestyrelsesmedlem i udflytterbørnehaven Høbjerg, nævnte nogle
legitime grunde til, at forældre vælger private daginstitutioner og rettede denne appel til Jacob: Kig gerne
på vilkår og rammer for privatinstitutioner, men lad det ikke gå ud over børnene.
Annette Foltmann nævnte, at Spifo er en landsdækkende organisation, og Danmark er et lille land med et
indbyggertal svarende til Hamborgs, men med store forskelle i servicen. Derfor ville det være rart med en
landsdækkende regulering af forholdene, der f.eks. kunne forhindre, at kommunerne - efter de har fået
tilført ekstra midler - genåbner budgetterne og foretager besparelser.

JM fortalte at han fra Ministeren havde fået løfte om, at der i udmøntningen vil blive taget højde for, at
kommunerne ikke må genåbne budgetterne og skære ned/spare efter at Kommunerne har fået deres
andel af de 500 mill. kr.
Problem med støtte til støttekrævende børn
Jette Saltoft, næstformand i SPIFO, og til daglig leder af den selvejende vuggestue Haletudsen i Brønshøj,
kunne berette om, hvordan der i Københavns Kommune er sket ”sociale” besparelser, f.eks. er en pulje til
støttekrævende børn forsvundet. Som institution føles det ganske urimeligt at få henvist støttekrævende/
belastede børn fra andre områder, ud fra at de vil kunne trives bedre i institutionen – men så
overhovedet ikke få nogen form for økonomiske kompensation! Til dette svarede JM, at det jo var et
kommunalt spørgsmål, men, at han overvejer om der bør indføres en lovhjemlet ret til støtte for de mest
krævende børn.
Hvad med dagplejen?
Berit Westi, der er leder af en selvejende daginstitution Hobitten i Gørlev, der har tilknyttet 12 dagplejere,
spurgte hvorfor normeringsløftet ikke gjaldt dagplejen? Til dette svarede JM, at det var udtryk for en
benhård prioritering, og der var efter JM`s opfattelse simpelthen ikke så meget behov for forbedringer i
dagplejen som i daginstitutionerne.
Normeringsopgørelse på Institutions– eller Kommuneniveau?
Det sidste emne vi drøftede, var spørgsmålet om, hvorvidt normeringerne skal opgøres på Institutionseller Kommuneniveau? Her fortalte Jacob Mark, at der er flere tekniske problemer. Brugbare
normeringsopgørelser er iflg. Ministeriet først klar i 2022, og der er udfordringer med Danmarks Statistiks
opgørelser af både ”juridiske institutioner” og ”enheder” (under fælles leder og forældrebestyrelse).
JM går som bekendt ind for opgørelser på institutionsniveau, og han kunne godt tænke sig en
børnemiljølov – om bl.a. gruppestørrelser og institutionsstørrelser.
spi-NYT, nr. 1-2020
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Filmpremiere på to nye film om dagtilbud
I anledning af Netværket Asylselskabets afslutning på et udviklingsforløb med fokus på vidensdeling under
Københavns kommunes satsning ”Arbejdspladsen i Fokus” (AIF), havde Netværket inviteret Spifo med til
Filmpremiere den 16/1-20.
Begge film er lavet af Svend Rossen og Søren Smidt fra Københavns Professionshøjskole, og varer henholdsvis 5 og 10
minutter. Svend Rossen og Søren Smidt har opbygget et samarbejde om at lave film. Disse kan ses på Københavns
Professionshøjskoles (KP) hjemmeside og på www.emu.dk (Søg på Søren Smidt).

Søren Smidt introducerede de to film

Der var talstærk og engageret deltagelse i Netværket Asylselskabets
filmpremiere-arrangement.

Den første film, ”VIDEOKLIPMETODEN” blev introduceret af Søren Smidt, og viste arbejdet med projekterne omkring
selvinitieret leg i netværkets 9 institutioner og hvordan der foregår videndeling mellem deltagerne fra de 9 institutioner
ved hjælp af videooptagelser. Alle ni institutioner har deltaget sammen i AIF-forløbet, der varede i halvandet år, hvor
man arbejdede på at få en fælles forståelse og fik øvelse i vidensdeling. Institutionerne arbejdede med videooptagelser
som analyseredskab og filmen viser, hvordan det både fremmer refleksionsprocesser og giver indsigt i hinandens arbejde
institutionerne i mellem.
Efter filmforevisning af videoen om ”VIDEOKLIPMETODEN” fortalte Dorthe Bristow, leder i Adelgården, på vegne af
Netværket, om filmprojektet: Ledernetværket har holdt 10 lederdage med Søren Smidt, hvor man bl.a. fik fastsat nogle
overordnede mål for projektet. Derudover satte de enkelte institutioner deres egne mål.
Ledergruppen er meget stolte over resultatet med filmprojektet, selvom gruppen har været presset af en del sygdom i
gruppen i projektperioden. Projektet har fået deltagernes øjne op for, hvor vigtige voksne er for børns leg og læring. Det
har været meget positivt for processen at medarbejderne ikke har været bange for at vise deres egen praksis.
Projektet har modtaget ekstraordinær økonomisk støtte fra Københavns Kommune – processtyring og teknisk bistand
fra Søren Smidt og Svend Rossen. – Spørgsmålet er så om arbejdet med filmklip kan anvendes af medarbejderne i
daginstitutioner i den almindelige hverdag, uden denne form for støtte og support?
Det kan det bestemt svarede Søren Smidt, og det bruges allerede flittigt i mange daginstitutioner. Men det gælder om at
være meget selektiv i forhold til hvilke små afgrænsede situationer og sekvenser, som man gerne vil filme. Marlene
Bjerregaard, leder i Jagtvejens Asyl, mente bestemt også, at filmklip-metoden kan anvendes lavpraktisk i alle
daginstitutioner. Filmsekvenser er et godt redskab, fordi optagelserne kan evalueres og analyseres i personalegruppen.
Også filmen ”Legepædagogik i Vuggestuen” blev vist—også en helt fantastisk god film!
Begge film vil kunne ses på Spifo`s temamøde i forbindelse med årsmødet den 30/4-20 (Se mere om dette på side 11).
morten@spifo.dk
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Kære alle – bestyrelser, ledere, ansatte, forældre og personlige medlemmer
I inviteres hermed til:

Temamøde om ”Videoklipmetoden”, og
SPIFO`s årsmøde 2020
Torsdag den 30. april 2020, kl. 18.00 - 21.00
på Hyltebjerggård, Linde Allé 33, 2720 Vanløse

Program:
Kl. 18.00 – 19.30:
Temamøde om ”Videoklipmetoden”
Brug af filmklip vinder mere og mere frem i det pædagogiske arbejde i forhold til dokumentation, evaluering og
udvikling. Netværket Asylselskabet vil vise deres lille film, ”Videoklipmetoden”.
Filmen viser arbejdet med projekter omkring selvinitieret leg i netværkets 9 institutioner og hvordan der foregår
videndeling mellem deltagerne fra de 9 institutioner ved hjælp af videooptagelser. Alle ni institutioner har deltaget
sammen i et forløb, der varede i halvandet år, hvor man arbejdede på at få en fælles forståelse og fik øvelse i
vidensdeling. Institutionerne arbejdede med videooptagelser som analyseredskab og filmen viser, hvordan det både
fremmer refleksionsprocesser og giver indsigt i hinandens arbejde institutionerne i mellem.
Desuden viser vi filmen LEGEPÆDAGOGIK I VUGGESTUEN”. Det er af afgørende betydning for børns udvikling, trivsel,
læring og dannelse at de knækker “legekoden” og bliver i stand til selv at initiere lege, både alene og sammen med
andre børn. Filmen viser hvordan en vuggestue (Jagtvejens Asyl) arbejder intentionelt med at understøtte
børneinitierede lege gennem en bevidst legepædagogik, hvor den fysiske indretning og medarbejdernes
legeforståelse og deres konkrete relationsarbejde understøtter og udvikler de små børns legeevne.
Begge film er lavet af Svend Rossen og Søren Smidt fra Københavns Professionshøjskole, og varer henholdsvis 5 og
10 minutter. Søren Smidt vil introducere filmene og institutionslederne Jakob Landgren, Dorthe Bristow og Marlene
Bjerregaard vil sammen med Søren Smidt deltage i debat om projekterne og videoklipmetoden.

Kl. 19.30 – 20.00:
Spisepause: Spifo byder, til deltagerne i årsmødet, på en sandwich og drikkevarer
Kl. 20.00 – 21.00:
Årsmøde for SPIFO med:
•
Gennemgang af SPIFOs aktiviteter 2019 og 2020
•
Forslag til aktiviteter og initiativer
•
Valg af medlemmer til Spifo´s Bestyrelse
Deltagelse i mødearrangementet er gratis, men af hensyn til traktementet skal I tilmelde jer mødet til
Morten Kyst på e-mail: morten@spifo.dk Spørgsmål kan desuden rettes til mob. 20417164
Tilkendegiv venligst om I deltager i både Spifo-årsmødet og det forudgående Temamøde.
Med venlig hilsen
Denice Valentin, formand for SPIFO
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Saksede Citater
Spi-NYT har fra diverse aviser og andre medier sakset disse interessante
Citater:
Obligatorisk læringstilbud til étårige i Ghetto-områder
”At kalde denne diskriminerende lov et ’obligatorisk læringstilbud’ er i sig selv modsætningsfyldt.
’Obligatorisk’ og ’tilbud’ er ord, der peger i hver deres retning. I virkeligheden tvangsinstitutionaliserer
man etårige børn fra ghettoområder i vuggestuer.”
Sidsel Juul Carlsen i debatindlæg i Information
Regeringen giver ingen penge til bedre normeringer i Private daginstitutioner
”Det kan også være, at de private kører bedre end de kommunale. Jeg har oplevet, at forældre har flyttet
deres børn fra kommunale til private tilbud, fordi der var mere ro og personale omkring barnet. Så jeg
synes, det kan være en god idé at løfte de kommunale institutioner.”
Charlotte Vincentz Petersen, kommunalpolitiker (S), i interview med Fyns Amtsavis
” - Det ligeværdsprincip, der har været grundlæggende for institutionerne, bliver der brudt med. Vores
eneste mulighed er at skrue på prisen, og så risikerer man at inddele børnene i et A-hold og et B-hold. Det
ønsker vi ikke”
Helena Kjøller Rasmussen, leder i Pinsekirkens Private Børnehave, til Jyske Vestkysten
” - Det ærgrer mig virkelig, at vi er blevet overset, og jeg synes, at det er uretfærdigt. Der er en reel fare
for, at vi bliver udsultet, og det ville være synd for de mange glade og tilfredse børn, der går hos os”
Anne de Renouard, leder i Sankt Nikolaj Private Børnehave, til Jyske Vestkysten
” - De forældre, der sætter deres børn i private institutioner, betaler skat og går på arbejde som alle os
andre. Men da de ikke spiller efter systemets og statsapparatets pibe, så skal de straffes”
Morten Dahlin, MF (V) til sn.dk
”…det er helt urimeligt, at regeringen og støttepartierne på den måde forskelsbehandler børn på
baggrund af forældres valg af dagtilbud. Ønsket om at forbedre normeringerne bør handle om børnene –
ikke om institutionens organisationsform. Derfor bør det også fortsat være sådan, at pengene følger
børnene, og at forældres frie valg accepteres.
Felix Dalker, Dansk Sundhed og Velfærd, i Jammerbugt Avis
Debat om kvalitet i daginstitutioner
” Mange børn har en naturlig appetit på livet og skal have lov til at udforske verden ud fra deres
perspektiver. Det drejer sig ikke kun om tidlig udvikling af børns sproglige og matematiske kompetencer,
som de kan måles i test.”
Andreas Rasch-Christensen, Forskningschef, VIA UC, i debatindlæg på Altinget.dk
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Noter fra Konferencen:

”Plads og rum til fritidspædagogik”

Den 3/2-2020 var der konference i fællessalen på Christiansborg. Konferencen blev afholdt i samarbejde
mellem LFS, BUPL Hovedstaden, Børneringen, FOBU, FOLA, KFO og SPIA.
Julie Kyndesgaard, formand for KFO, og Jacob Mark, ordfører for SF, gav begge i velkomsten udtryk for at
fritidspædagogik er et alt for overset, men meget vigtigt emne. Samtidig blev der informeret om, at der
den 24/9-2020 vil blive afholdt en opfølgende konference (hvor arrangør-kredsen er den samme, dog
udvidet med KP – Københavns Professionshøjskole.)
Martin Nielsen, der er leder af en KKFO i Københavns Kommune, gav oplægget: Hvordan sikrer vi, at
fritidspædagogikken er lige så vigtig som skoletid?”, sagde om det at være kommet under skolelederens
overordnede ledelse: ”Geværet hænger hen over kaminen” – som et billede på konsekvensen af, at være
virksomhedsoverdraget til en kommunal skole med skolelederen som øverst ansvarlige for den samlede
institution.

Anders Petersen, lektor på Aalborg Universitet, gav oplægget ”Behovet for præstationsneutrale rum i
præstationssamfundet”. Et andet af Anders Petersens inspirerende oplæg om emnet kan ses på Youtube
her: https://www.youtube.com/watch?v=iTDsam4ZvUE
Jesper Christensen, Børne og Ungeborgmester i Københavns Kommune, fortalte under den afsluttende
paneldebat glødende om, hvor meget godt fritidspædagogikken havde gjort for ham, som barn af en enlig
mor i Tingbjerg-bebyggelsen (Skirejser, andre rejser, rideskole m.m.m.)
Jacob Mark sagde indledningsvist i paneldebatten, at børn skal have fri tid, mindst 8 timer om dagen. Og
max. 8 timers skolegang. Fri tid kan ikke puttes på et skema eller institutionaliseres, og
Jacob Mark ønsker meget gerne Fritidshjem organiseret som selvejende institutioner, for – som han sagde:
”Jeg er vild med selvejende institutioner; Mange flere velfærdsinstitutioner, af forskellige slags i Danmark,
burde være selvejende institutioner”.
Jacob Mark sagde, at SF ville fremlægge forslag i Folketinget med flg. tre elementer:
•
Udvidelse af SFOers og fritidshjems åbningstid
•
Loft over forældrebetalingen i Fritidshjem og SFO på max. 40%
•
Kompensation til Kommunerne i f.t. den manglende forældrebetaling i SFOer
morten@spifo.dk
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Link-service
Vi bringer her en stribe nyttige links til nogle af de seneste måneders mest interessante undersøgelser
og artikler

●●●
UNDERSØGELSE AF LÆRINGSMILJØET I KOMMUNALE BØRNEHAVER: EVA har undersøgt kvaliteten af
læringsmiljøet i danske, kommunale børnehaver. Undersøgelsen giver et afsæt at diskutere kvalitet ud
fra. Og den giver grundlag for, at man kan stille spørgsmål til sin pædagogiske praksis: Hvad er vigtigt hos
os? Hvad prioriterer vi, og hvorfor? Hvad er vi rigtigt gode til? Hvad kan vi blive bedre til?
Læs alt om undersøgelsen og den resultater

●●●
BØRNENES LEG fik en helt ny hovedrolle i daginstitutionerne med den nye dagtilbudslov i 2018. Men
hvad er der egentlig på spil, når børn leger, og hvordan griber man som pædagog legen an? Den tredje
forskningsoversigt i DPU og NCS’ e-bogsserie ’Pædagogisk indblik’ handler om, hvad vi ved om børns leg i
daginstitutioner.
Lyt til podcast eller læs alt om forskningsoversigten hér

●●●
MERE TID: DJØF kræver i sit udspil i forhold til regeringens ”Nærhedsreform”, at alle medarbejdere i bl.a
velfærdsinstitutioner, som f.eks. daginstitutioner, i 2025 har minimum 10 timer mere ansigt til ansigt med
borgeren om måneden sammenlignet med i dag.
Læs: udspil fra Djøf

●●●
NÅR AFBUREAUKRATISERING VIRKER: Tina Øllgaard Bentzen fra RUC følger medarbejdere og ledere i
Roskilde Kommune, der i fællesskab har ændret tilsynet i børnehaver og vuggestuer fra fjernkontrol til en
integreret del af pædagogernes eget arbejde. Hendes forskning er en del af Roskilde Kommunes
ambitioner om at høvle toppen af bureaukratiet og lave mere meningsfuld styring i alle forvaltninger.
Læs alt om projektet her: https://ruc.dk/nyheder/naar-afbureaukratisering-virker

●●●
PÆDAGIGIK DER VIRKER: Hvad kendetegner dagtilbud, der lykkes med virkningsfuldt pædagogisk arbejde
i socialt udsatte områder? Hør lektor ph.d. i pædagogisk psykologi Lone Svinth, DPU, fortælle om dette i
webinaret fra Fremfærd Børn-projektet 'Virkningsfuldt pædagogisk arbejde i dagtilbud.'
Afspil webinaret: https://vpt.dk/dagtilbud/webinar-oplaeg-med-lone-svinth?utm_campaign=
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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:
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

30/4-20
Kl. 18

SPIFO`s Årsmøde 2020
Med forudgående temamøde om brug af
videoklip til pædagogisk udvikling

København / Vanløse
Hyltebjerggaard
Linde Allé 33, 2720 Vanløse

6/5-20

Bestyrelseskursus
V/ Morten Kyst, seniorkonsulent SPIA

Maribo

Velbesøgt Bestyrelseskursus i Vanløse den 23/1-2020
Med i alt 33 deltagere fordelt
på 8 selvejende institutioner
var det et meget velbesøgt
Bestyrelseskursus som SPIA i
samarbejde med Spifo
afholdte på Hyltebjerggård
aktivitets- og frivilligcenter i
Vanløse i januar måned.
Hold øje med næste
kursusudbud - eller bestil et
bestyrelseskursus til
afholdelse hjemme på Jeres
egen institution. Vil I vide
mere om denne mulighed, så
kontakt seniorkonsulent
Morten Kyst,
morten@spifo.dk, eller
mob. 20417164
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