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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 
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 

NNNNNN 

mailto:info@spifo.dk
http://www.spifo.dk
mailto:morten@spia.dk
mailto:spia@spia.dk
http://www.spifo.dk
spia-mk
Sticky Note
På grund af et nedbrud af en PC er der ingen lederartikel i dette nummer.SPIA og Spifo ønsker alle en god sommer 
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Hvilke særlige muligheder og udfordringer giver Jeres beliggenhed tæt på skov og strand? 
Børnehaven ligger op ad Hornbæk plantage, og har udsigt over Øresund. Den pædagogiske hverdag tager 
udgangspunkt i, at børnene er ude mest muligt hver dag – enten i skoven, på stranden eller i haven. 
Størstedelen af året betyder det i praksis, at børnene er ude i fuld åbningstid – fra kl. 6:30-17.  
I vinterperioden åbner vi inde og går ud kl. 7:45. Afhængig af lyset og vejret går vi om vinteren ind med de 
sidste børn omkring kl. 15:30.  
 
Vi har låge direkte ud mod Hornbæk Plantage og vi har stranden på den anden side af vejen. Vi bruger 
derfor ofte nærmiljøet i form af skov og strand og mener, at naturen – specielt skoven – er den bedste 
legeplads. Her skabes grundlag for fysisk udfoldelse samt udvikling af børnenes fantasi .  

 
Fortsættes... 

 

 

Portræt af en daginstitution: 
 
 

Ellekildehus Skovbørnehave  
 

Beliggende i et stråtækt skovløberhus i udkanten af Hornbæk Plantage og et stenkast fra 
Nordsjællands kyst ligger den selvejende private daginstitution ”Ellekildehus 
Skovbørnehave”. Vi har bedt lederen, Bettina Toksværd, om at svare på nogle spørgsmål, 
der tilsammen tegner et lille portræt af institutionen.  

Hvad er institutionens historie? 
Børnehaven er oprindelig startet af en gruppe forældre fra Hornbæk, som ønskede et andet tilbud til 
deres børn end de eksisterende. Hermed åbnede børnehaven i august 2006 med 12 børn og 3 personaler, 
som den første private institution af sin slags i Helsingør Kommune. Sidenhen er børnehaven vokset til de 
30 børn og 6 personaler, som nu har deres hverdag i børnehaven. 
 

Vi har et godt samarbejde med Helsingør Kommune, og vi lægger vægt på den frihed, vi har som privat 
institution i forhold til at kunne forvalte vores pædagogiske hverdag og økonomi i institutionen inden for 
den ramme, der er sat for daginstitutioner i kommunen og i Danmark. 
 

Hvordan kan man beskrive Jeres lokalitet? 
Skovløberhuset er indrettet med en stue/aktivitetsrum, et legerum, køkken, toilet og puslefacilieter. Hertil 
hører en dejlig naturgrund/have med løv- og nåletræer, frugttræer, buske, en bålplads, bålhytte, 
overdækket spiseplads, overdækket krearum, et krybberum samt en udendørs garderobe.  
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...Fortsat 
 

 
Hvordan er institutionens struktur? 
Vi lægger vægt på, at der skabes en varieret og 
fleksibel hverdag, hvor der er plads til kendte 
aktiviteter og ture, men også til spontanitet og 
skøre indfald. På grund af børnehavens 
beliggenhed midt i naturen har vi ingen 
transporttid i forhold til de smukke lokaliteter 
omkring os, og har derfor mulighed for at 
være på lange ture i naturen og for at følge 
børnenes spor og dermed bl.a. se, hvor turen 
bringer os hen.  
 
Hvad er I kendt for – og har I en særlig 
pædagogisk profil? 
Børnehavens værdier er bygget på en høj grad 
af fællesskab. Forældresamarbejde og  
-involvering er vigtige nøgleord. Som forældre 
i Ellekildehus Skovbørnehave har man opgaver 
i forhold til børnehavens drift eksempelvis som 
medlem af bestyrelsen, medlem af 
børnehavens støtteforening, som står for 
planlægning og koordinering af sociale 
arrangementer, men også i form af 
fredagslukning, obligatoriske arbejdsdage, 
forældremøder m.m.. 
 
De forældre der vælger at have deres børn i 
Ellekildehus Skovbørnehave, tager ejerskab i 
forhold til børnehaven og har dermed en stor 
andel i forhold til at skabe den særlige 
stemning, der er i børnehaven. Personalet 
prioriterer det daglige samarbejde med alle 
forældre højt, og vi er bl.a. kendte for den 
særlige modtagelse, som alle børn og forældre 
får hver eneste morgen. 
 
Har I en vision for Ellekildehus 
Skovbørnehave? 
”Byens bedste børnehave: 
I Ellekildehus Skovbørnehave trives alle børn i 
meningsfulde fællesskaber og udvikler deres 
fulde potentiale i en kvalificeret pædagogisk 
hverdag, hvor der via et tæt forældre-
samarbejde bygges bro mellem hjem og 
børnehave.” 
 

 
 

Fortsættes... 
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...Fortsat 

 

Hvilke udfordringer er I mest optaget af lige 
nu? 
Hverdagen har i Ellekildehus gennem den 
seneste tid, som i alle andre daginstitutioner, 
været præget af retningslinjer og regler i 
forbindelse med Corona. I Ellekildehus har vi i 
denne tid valgt at kalde børnehaven 
Ellekildeverden og i den sammenhæng opdelt 
vores grund i seks lande med hver seks 
indbyggere – fem børn og en personale. 
Grunden har vi opdelt med træstubbe, således 
at det hele falder ind i naturomgivelserne. 
Børnene har givet deres lande navne som f.eks. 
Bananstrand, Enhjørningeland og Elsa og Anna 
land.  
 
Med denne tilgang har vi ladet Coronatiden 
blive en temaperiode som så mange andre 
temaperioder i børnehaven. Børnene har fået 
en ny og anderledes oplevelse og hverdag i 
denne tid, og har været nysgerrige og 
interesserede. Efterhånden som retningslinjer 
og regler er blevet lempet i samfundet 
generelt, så har vi åbnet mere og mere op, og 
det har givet nye og spændende muligheder for 
børnene, som de har taget i brug med stor iver.  
 
I personalegruppen drøfter vi løbende, hvilke 
tiltag fra denne tid, som vi vil tage med os 
videre – også når Coronatiden forhåbentlig 
slipper sit tag snart. Dette gælder bl.a. i forhold 
til indkøring af nye børn, som i denne tid er 
sket i små grupper med en eller få voksne. 
 
Hvordan ser du Ellekildehus Skovbørnehaves 
fremtid? 
Ellekildehus Skovbørnehave er en institution i 
konstant og løbende udvikling. Personalet er 
engageret, fagligt dygtige og fuld af nye og 
gode idéer. Vi håber på i fremtiden at kunne 
tilføre endnu flere personaleressourcer til 
børnehaven. Politikkerne var før Corona godt i 
gang med at tilføre ressourcer til 
børneområdet. Nu varsles igen besparelser. 
Lad os håbe at vi igen kan vende tilbage til det 
oprindelige spor, når coronaregningen er 
betalt. 

 

FAKTA   

om Ellekildehus Skovbørnehave 
 

Ellekildehus Skovbørnehave 
Nordre Strandvej 289, 3140 Ålsgårde 
Tlf.: 20 12 42 89 / 20 12 42 29 
Email.: leder@ellekildehus.dk 
 
Leder: Bettina Toksværd 
 
30 børn i alderen 2,5 - 6 år 
Antal ansatte: 6 
 
Driftsform: Privat daginstitution (organiseret 
som selvejende institution) 
 
Hjemmeside: https://www.ellekildehus.dk/  

I Ellekildehus har vi i denne tid valgt at kalde børnehaven 
Ellekildeverden og i den sammenhæng, med træstubbe,  opdelt 
vores grund i seks lande med hver seks indbyggere – fem børn og 
en personale.  

mailto:leder@ellekildehus.dk
https://www.ellekildehus.dk/
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Ny regnskabskonsulent  
 
SPIA har pr. 1. maj ansat Gitte Hansen som 
regnskabskonsulent.  Vi ønsker Gitte hjerteligt 
velkommen i SPIA. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Gitte Hansen, regnskabskonsulent 
gh@spia.dk 
22 20 90 38 

 

 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

                               NYT FRA  

 

SPIAs Bestyrelseshåndbog 
 

SPIAs bestyrelseshåndbog har  
til formål at give bestyrelsesmedlemmer 
forståelse for institutionens juridiske 
fundament og ramme på en enkel og 
letforståelig måde.  
 
Håndbogen gennemgår hvilke forpligtelser, 
rettigheder og ansvar bestyrelsesarbejdet 
indebærer og hvilke kompetencer 
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 
 
 

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

mailto:spia@spia.dk
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NYT FRA  
 
 

 
 

 

 

Spifo holdt Årsmøde 
 
På trods af Coronakrisen havde Spifo indkaldt til et fysisk Årsmøde i Vanløse den 11/6-20, hvor jo 
forsamlingsforbuddet var hævet til 50 personer. Af hensyn til situationen med Covid-19 havde vi iår 
betinget forudgående tilmelding pr. e-mail. Det viste sig, at der blandt medlemmerne ikke var interesse 
for eller tid til at tilmelde sig mødet, men Spifo`s bestyrelse valgte på trods af dette at gennemføre  
Årsmødet, som så kun havde deltagelse af bestyrelsen.  
 
Nye vedtægter 
På Årsmøde fremlagde bestyrelsen et forslag til nye Vedtægter for Spifo, som skulle cementere, at Spifo er 
en almennyttig organisation og medvirke til en øget demokratisering af foreningen.  Vedtægtsforslaget 
blev enstemmigt vedtaget - og vil senere være tilgængeligt på Spifo`s hjemmeside.  
 
Nyt bestyrelsesmedlem 
Som følge af vedtægtsændringen er bestyrelsen ny blevet udvidet til at bestå af 6 bestyrelsesmedlemmer, 
og Pia Steffen, der er ansat som regnskabskonsulent i SPIA blev valgt til bestyrelsen. De 5 øvrige 
bestyrelsesmedlemmer er gengangere, således at bestyrelsen nu—for de kommende 3 år - består af: 
 
Denice Valentin, formand  - Udpeget af SPIA 
Jette Saltoft, næstformand - Valgt af Årsmødet 
Annette Foltmann   - Repr. for stifterne, selvsupplerende 
Pia Steffen    - Valgt af Årsmødet 
Torben E. Jensen   - Valgt af Årsmødet 
Morten Kyst   - Udpeget af SPIA 
 
Læs referat og beretning på Spifo`s hjemmeside 
 
 

Høringssvar 
 
Det seneste lovforslag, som Spifo har haft i høring fra Børne– og undervisningsministeriet drejer sig om at 
afskaffe dispensations-muligheden i ”Ghetto-lovgivningens” bestemmelser om, at institutioner beliggende 
i boligområder, der er med på ”Ghettolisten” max. må nyoptage 30% børn fra boligområdet i løbet af et 
år. Spifo var – i lighed alle øvrige høringsparter – stærkt uenige i forslaget, som det desværre ser ud til, at 
Regeringen har skaffet flertal for sammen med partier fra den Blå blok. Forslaget gennemgår netop i disse 
dage 2. og 3. behandling i Folketinget. 

 
Ugentlige nyhedsbreve fra ministeriet 
 
Børne– og undervisningsministeriet udsender under Corona-krisen ugentlige nyhedsbreve til Kommuner 
og institutioner om genåbningen af dagtilbuddene. Da vi i Spifo erfarede, at nyhedsbrevet langt fra i alle 
tilfælde når ud til de selvejende og private institutioner bad vi om at komme med på Ministeriets mailliste 
-  og derfor er vi begyndt at videresende det ugentlige nyhedsbrev til alle institutioner, der er medlem af 
Spifo og/el. tilknyttet SPIA. 

Denice Valentin Pia Steffen 

http://www.spifo.dk/spifo-holdt-aarsmoede-den-11-6-2020/
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I takt med at der var flere og flere børn, som kom tilbage til institutionen kontaktede vi pædagogisk 
konsulent Gitte Mikkelsen, som gik videre til centralt hold ift. vores behov for at kunne udvide 
kapaciteten i Adelgården.  
 
Gitte Mikkelsen meldte hurtigt tilbage, at der var mulighed for at have en gruppe vuggestuebørn på 
Rådhuset. Pædagog Jesper Dragsholm Flügge og jeg tog på besøg for at besigtige lokalerne og fandt 
hurtigt et, der ville være velegnet til formålet; rette størrelse, mulighed for at indberette lokalet til de små 
børn og gode badeværelsesfaciliteter tæt på.  
 
Pudsigt nok var det lokale, som vi fandt bedst egnet, og som vi derfor ansøgte om, Børne- og 
Ungeudvalgets mødelokale skråt overfor borgmesterens kontor. 
 
Vi fik en rigtig fin modtagelse fra første færd, og alle var bevidste om hvem vi var, og hvor vi skulle være. 
Rådhusbetjentene var flinke og hjælpsomme og gav tit en hånd med ift.  at kalde os ned fra 1. salen, når 
der var børn, der skulle afleveres og hjælpe os med mange andre praktiske ting. 
 
Vi flyttede ind tirsdag d. 14. maj, hvor vi allerede ved frokosttid samme dag, fik nys om at retningslinjerne 
ville blive ændret og at der derfor kunne være flere børn på stuerne i Adelgården. Vi fik lov til at blive på 
Rådhuset til og med onsdag d 20. maj for at få logistikken til at gå op ift. flytning mm. 
 
Vi var på ture rundt i det nye lokalmiljø med børnene om formiddagen og var tilbage igen, når det var tid 
til at spise madpakker. Når vi skulle tilbage til Rådhuset efter en tur, udtrykte børnene tidligt i forløbet:  
“ja hjem til Rådhuset”. 
 
Efter madpakkerne var det tid til middagsluren. Mon vi er de eneste, som har følt sig fristet til at lukke et 
øje i dette lokale? I middagsstunden havde vi mulighed for at benytte tekøkkenet til kreative sysler og 
læse bøger samt få besøg fra de mange prominente medarbejdere.  
 
Børnene har været på rundtur på Rådhuset med smugkig i de mange fine lokaler. Det største hit var dog 
Rådhushallen, som inviterede til løb og lidt høj stemmeføring, som børnene syntes var meget sjovt og 
festligt. Det blev også til cykelture og snusen til blomsterne i Rådhushaven. 
 
Det var en god og positiv oplevelse for både store og små at være udstationeret på Rådhuset, og vi blev 
mødt af en rigtig god stemning under hele perioden.  
 
Vi skylder alle dem, som har været med til at gøre dette muligt for os, en stor tak for den dejlige 
oplevelse. Vi kommer gerne igen. 
 

Fortsættes... 

Midt i en Conona-tid: 
 

Adelgården indtog Københavns Rådhus 
 

I forbindelse med genåbningen af daginstitutionerne i maj måned, med afstandskrav o.s.v., kom der 
pres på de fysiske rammer, ikke mindst i København.  En kreativ og utraditionel løsning opstod for 
institutionen Adelgården, der er en del af Netværket Asylselskabet. I en god uges tid havde en gruppe 
børn, grupperum i Børne- og ungdomsudvalgets mødeværelse på det fine gamle rådhus. Leder Dorthe 
Bristow og pædagog Jesper Dragsholm Flügge fra institutionens ”Rådhusgruppe” har på Spi-NYT`s 
opfordring sendt os en lille beretning og en stribe fine billeder fra opholdet på rådhuset . 
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Den 2/6-2020  fyldte Mælkebøtten i Svallerup 40 år.  
Mælkebøtten er en selvejende institution , der har 
driftsoverenskomst med Kalundborg Kommune. 
 
Fødselsdagen blev fejret med flag og Kagemand. 
  
Trods sine 40 år på bagen aspirerer Mælkebøtten vist  
ikke til førstepladsen for flest antal ansatte i løbet af 
40 år.  
 
Stedets første leder, Eliza Korre, var der i de første 35 
år, indtil hun blev afløst af den nuværende leder Anja 
Steenberg.  
 
Blandt personalet er der ansatte, der har været der i 
38, 32 og 27 år. Den der har været der i kortest tid, har 
været ansat i 5 år.  
 
Fødselsdagen blev fejret med coronarestriktioner, og i 
børnehøjde med kage, sang og flag. Men Mælkebøtten 
holder en stor fest senere på året, når Coronakrisen er 
kommet på længere afstand.  

spi-NYT, nr. 2-2020                                                                                                                                                  Side  

Mælkebøtten  fyldte 40 år 
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Saksede Citater 
Spi-NYT har fra diverse aviser og andre medier sakset disse interessante 

Citater: 

Kritik af tilsynet med dagtilbud 
“Jeg synes, at det bedste vil være, hvis man lavede en model, hvor alle dagtilbud var selvejende, og at 
pengene fulgte det enkelte barn. Det vil betyde, at det er op til kommunen at føre tilsyn. Det paradoksale 
lige nu er, at kommunen fører tilsyn med sig selv." 

Mette Thiesen, MF, Nye Borgerlige, til Altinget:BØRN 
 

”Tilsynet skal være uafhængigt. Det vil sige, at en kommune skal ikke undersøge sig selv. Tilsynet skal 
indeholde reelle observationer af hverdagen i dagtilbuddet, det skal ske med mindre end et års 
mellemrum samt indeholde uanmeldte tilsynsbesøg. Ligeledes skal der reageres og følges op på de 
udfordringer, et tilsyn påpeger. Desuden skal forældre altid have mulighed for at se tilsynsrapporterne.” 

Ina Strøjer-Schmidt, MF, dagtilbudsordfører, SF, til Altinget:BØRN 
 

”Uanset om tilsynet fastholdes i det kommunale, eller om det rykker over til staten, er der brug for at 
holde tungen lige i munden, så genopbygningen af borgernes tillid ikke ender med at undergrave 
medarbejdernes tillid.” 

Tina Ølgaard Bentzen Lektor på RUC  til Altinget.dk 
 

Flugt fra fritidsinstitutionerne 
”Normeringen i fritidstilbuddene afhænger af, hvor mange børn der er indmeldt. Hvis man ser et stort 
fald i antallet af indmeldelser på den lange bane, så risikerer man en økonomisk tilpasning, der betyder, 
at der vil være færre medarbejdere. Færre medarbejdere giver færre aktiviteter, og det giver i sidste 
ende et mindre attraktivt fritidstilbud. Det vil ikke motivere flere til at komme tilbage. Det er lige præcis 
det dilemma, vi skal forholde os til,”  

Thomas Gyldal Petersen, borgmester i Herlev og udvalgsformand i KL, til Altinget:BØRN 
 
”Vi er klar over, at det koster mange penge at holde SFO’er og klubber åbne gratis i en periode. Men jeg 
tror, det vil være godt givet ud. Det er en måde at investere i fællesskaberne og få børnene tilbage igen. ” 

Elisa Rimpler, formand for BUPL, til Altinget:BØRN 
 

Corona 
”Jeg håber, at coronanormeringen kan vise alle, hvor meget børnene har gavn af flere voksne i 
daginstitutionen. At der lyttes til os, når vi siger, at der kan spares mange penge på støttepædagoger, 
psykologer og udredninger, samt efterværn og skolevægring, hvis vi investerer pengene i bedre 
normeringer og mere pædagogisk personale.” 

Malene Seest Holmqvist, pædagog og blogger, til A4 Morgen 
 

”Det er op til kommunerne at sikre, at de 0,4 milliarder kroner, der i økonomiaftalen er sat af til at dække 
coronaudgifter til rengøring, både går til at dække udgifterne i kommunale, private og selvejende 
institutioner.” 

Nicolai Wammen, (S). Finansminister i Folketingets spørgetime d. 3/6-20  
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Spifo`s og SPIA`s egen forsikringsordning: 
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Link-service 
Vi bringer her en stribe nyttige links til nogle af de seneste måneders mest interessante undersøgelser 
og artikler 
 
 

●●● 
 
ULÆREPLANSTEMA: Fordyb dig i læreplanstemaet om alsidig personlig udvikling. Det kan virke lidt svært at gå til. Men 

udvikling af livsduelighed handler om, at barnet har mulighed for tryg tilknytning og møder anerkendelse og opmærksomme 
voksne Fordyb dig i læreplanstemaet om alsidig personlig udvikling. Det kan virke lidt svært at gå til. Men udvikling af 
livsduelighed handler om, at barnet har mulighed for tryg tilknytning og møder anerkendelse og opmærksomme voksne  
 
Læs mere om EVA`s inspirationsmateriale her 
 

●●● 
 

CORONA-UDGIFTER: Wammen om coronaudgifter: "Jeg har en klar forventning om, at kommunerne vil 
betale for både offentlige og private institutioner" 
 
Se et videoklip hvor finansministeren svarer på spørgsmål i Folketingets spørgetime 

 

●●● 
 

ARBEJSVILKÅR UNDER CORONA: BUPL har i perioden 26. april til 4. maj 2020 foretaget en undersøgelse 
blandt medlemmerne om vilkårene i forbindelse med genåbningen af daginstitutioner, skoler og 
fritidsinstitutioner. Notatet viser resultater for medlemmer, der arbejder i daginstitutioner.  
 
Læs BUPLS`s notat her 
 

●●● 
 

TILSYN: Børne– og undervisningsministeren overvejer at flytte tilsyn af daginstitutioner. 
Det er uacceptabelt, at der går år mellem tilsyn i dagtilbud, lyder det fra Pernille Rosenkrantz-Theil (S). 

 
Læs Danske Kommuners artikel om sagen 

 

●●● 
 

LEGEPLADSER: Legepladsen kan ifølge forskere blive et unikt rum for samspil og fordybelse. 

Læs artikel og  EVA`s tema her 

●●● 
 

PRIVATINSTITUTIONER: Kommunernes Landsforening har itl Kommunerne udsendt en helt ny vejledning 

om Privatinstitutioner og Godkendelseskriterier.  

Læs vejledningen her 
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https://www.eva.dk/dagtilbud-boern/livsduelighed-er-foerste-noegleord-barnets-alsidige-personlige-udvikling?utm_term=0_91d3404a52-6731ed66ec-77661977
https://www.eva.dk/dagtilbud-boern/livsduelighed-er-foerste-noegleord-barnets-alsidige-personlige-udvikling?utm_term=0_91d3404a52-6731ed66ec-77661977
https://www.altinget.dk/video/2137-ellen-trane-og-wammen-i-salen-om-coronaudgifter.mp4
https://bupl.dk/wp-content/uploads/2020/05/arbejdsvilkaar-fakataark-og-tabeller-daginstitutionsomraadet-bupl_s-vilkaarsundersoegelse-maj-2020-12.pdf
http://www.danskekommuner.dk/Nyhedsarkiv/2020/Juni/15/Det-halter-med-tilsyn-i-daginstitutioner/
https://www.eva.dk/dagtilbud-boern/forskere-legepladsen-blive-unikt-rum-samspil-fordybelse?utm_source=Nyhedsbrev&utm_campaign=7fdeb404d1-EMAIL_CAMPAIGN_2020_06_10_05_56&utm_medium=email&utm_term=0_91d3404a52-7fdeb404d1-77661977
https://www.kl.dk/media/24391/privatinstitutioner-godkendelseskriterier.pdf
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Børnehavekolonien Løjert-huset 
I Kulhuse på toppen af Hornsherred på Sjælland v/ skov og strand 

  

Løjert-huset er en klassisk, charmerende og naturskønt 
beliggende feriekoloni med 54 sengepladser, proff. Køkken og 
masser af plads inde og ude.  
 

Kolonien drives af den selvejende institution 
Børnehavekolonien Løjert-huset og foreningen ”Løjert-husets 
venner” - og udlejes til børneinstitutioner i hele Danmark. 
 

Se mere på hjemmesiden:  http://www.loejert-huset.dk/17755184 
Eller skriv til:  loejerthuset.dk@gmail.com 

 

 

Bestyrelseskurser 
”Hjemme hos Jer” 

 
 

 

 
Udover fælles udbudte 

Bestyrelseskurser på faste 
tidspunkter og steder, tilbyder 

SPIFO/SPIA 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.  

 
Hjemmehos-kurser kan arrangeres 

alle steder i landet.  
 

Yderligere oplysninger hos Morten 
Kyst, morten@spifo.dk 

 
  
 

Spifo`s kritik af, at Kalundborg Kommune i 

forbindelse med genåbningen af 

dagtilbuddene har forskelsbehandlet de 

Selvejende daginstitutioner blev den 28/4-20 

i to artikler omtalt i dagbladet Nordvestnyt 

(en del af Sjællandske medier). 

Baggrunden var et “Åbent brev” som Spifo 

havde sendt til Børne- og Familieudvalget i 

Kalundborg Kommune. 

Læs mere om sagen - og læs artiklerne på 

Spifo`s hjemmeside: 

http://www.spifo.dk/spifo-sag-omtalt-i-dagbladet-

nordvestnyt/  

http://www.loejert-huset.dk/17755184
mailto:loejerthuset.dk@gmail.com
mailto:morten@spifo.dk
http://www.spifo.dk/spifo-sag-omtalt-i-dagbladet-nordvestnyt/
http://www.spifo.dk/spifo-sag-omtalt-i-dagbladet-nordvestnyt/

