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Af Annette Foltmann, direktør SPIA, cand.jur., 
Stifter af og bestyrelsesmedlem i Spifo 

 
Nu har vi taget hul på de første måneder af 2021, som vi alle håber bliver noget bedre end 2020.  
2020 blev et belastende år med et utal af udfordringer for alle – men særligt for jer ude i institutionerne, 
der måtte arbejde under svære vilkår og udsættes for smittefare dagligt.  
 
Vi står stadig i en svær tid, som er forbundet med uforudsigelighed og usikkerhed omkring, hvordan 
pandemien udvikler sig, og hvornår vi kan vende tilbage til noget, der ligner et normalt liv igen.   
 
I SPIA har 2020 også været et usædvanligt og udfordrende år.  
Vi var også ramt af sygdom, hvor 2 ud af 12 medarbejdere fik corona og vi rendte til tests og var i 
hjemmeisolation i flere omgange, lige som alle jer andre. Flere arbejder fortsat hjemmefra for at 
begrænse smitten, og selvom det fungerer godt, så er der et afsavn fra den normale hverdag og det 
daglige uformelle samarbejde.  
 
2020 blev også året, hvor SPIA valgte at stoppe samarbejdet med Foreningen Gentofte Børnevenner, da 
vores kontrakt ikke hang økonomisk sammen for os. Det var desværre ikke muligt at forhandle en anden 
løsning, hvor økonomien kunne dække vores udgifter, som normalt dækkes af administrationsbidraget. 
Derfor valgte vi at bruge vores ressourcer på at servicere SPIAs egne institutioner.   
 
I lyset af pandemien og de udfordringer, som den har givet os, synes jeg at alle jer derude - og os herinde 
- har gjort, hvad vi kunne, for at få løftet de daglige opgaver bedst muligt, og at det er lykkedes ganske 
godt. Jeg har kun stor ros og anerkendelse af jeres flotte indsats. Det er utroligt, hvad I har klaret. Tak for 
jer alle.  
 
Til slut vil jeg ønske jer alle et forsinket godt nytår. Lad os håbe at 2021 bliver et bedre år.  

 

-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 

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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Et lille generationsskifte i SPIA 
 
Af Annette Foltmann, direktør i SPIA 
 

Coronapandemien fik også nogen af os til at tænke over, at livet ikke er en 
selvfølge og at det handler om at vælge, hvad man ville bruge sit liv på mens tid 
er. 
Pia Steffen og Ivan Jeppesen-Skjold valgte at gå på efterløn i 2020. De har begge 
været i SPIA i mange år og havde i forvejen mange års erfaring med 
regnskabsopgaven for selvejende og private institutioner. Begge var meget 
afholdte af deres kolleger og af de institutionsledere, som de i flere år havde 
arbejdet tæt sammen med. I SPIA er vi taknemmelige for alt det faglige og 
menneskelige, de begge har bidraget med. Desværre kunne vi ikke pga. Corona 
holde en reception, hvor vi kunne have inviteret jer ind, så I kunne få sagt 
ordentligt farvel til dem, men sådan er vilkåret i denne tid.    
 

Til april går Elisabeth Hill desværre også på efterløn. Elisabeth kom til SPIA fra 
Frie Børnehaver i 2014 med mange års erfaringer med regnskab og 
økonomistyring på daginstitutionsområdet. Vi har haft stor glæde af Elisabeths 
faglige kompetencer og særlige indsigt igennem årene, som hun rundhåndet har 
givet videre til sine kolleger.  
 
I foråret 20´ fik vi ansat Gitte Hansen til at overtage flere af Pias institutioner. 
Lisbeth Marie Olsen kom til i slutningen af december, og i februar startede Lise 
Arnbo og Anja Benjaminsen op i regnskabsafdelingen.  
 

Lisbeth Marie Olsen er regnskabsuddannet (Merkonom), og har i mange år 
arbejdet med regnskab. Senest hos KFUM-Spejderne, og før det på 
Frederiksberg Friskole. Lisbeth har gennem årene beskæftiget mig med det 
meste indenfor regnskab, administration og løn. 
 

Lise Arnbo (Merkonom) har hidtil været i pengeinstitut-sektoren, hvor hun bl.a. 
har været erhvervsrådgiver i f.t. etablering af virksomhed, omlægning af 
realkreditlån, køb/byggeri af ejendom, likviditet m.v.. Hendes kunder har for en 
stor dels vedkommende været indenfor institutionsverdenen – og der i blandt 
en stor mængde børnehaver. Så Lise har et godt kendskab til vores område. 
 

Anja Benjaminsen er uddannet økonomimerkonom, og har især erfaringer inden 
for salg, administration og ledelse, men har også arbejdet  med 
bogholderimæssige opgaver. Anja brænder for alt inden for økonomi, og glæder 
sig til at indgå i det gode samarbejde mellem SPIA og institutionerne. 
 

I lønkontoret har Eja og Hanne fået en ny kollega, Sheila Sartau Rømer, som er 
lønassistent, og som hjælper med at løfte opgaverne i lønkontoret. Hun afløste 
Dorit Volck Hansen, der ved årsskiftet valgte at søge nye udfordringer. 
 

Peter Ring er blevet vores administrationschef - hvilket han de facto har 
fungeret som længe. Peter har været ansat i SPIA i snart 7 år og har været en del 
af ledelsen i de 5, så han har erfaring med opgaven og ved, hvad den 
indebærer.   
 

Som I kan se, så står vi i et lille generationsskifte, hvor nye kræfter kommer til, 
men ellers er vi stadig de samme som hidtil.    

Farvel til: 
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Portræt af en daginstitution 
 

Børnehaven Solvangen  
 

Børnehaven Solvangen er en privat institution i Glostrup kommune på Københavns 
vestegn. Solvangen er den ældste institution i kommunen, med rødder helt tilbage til 
1943. Tidligere havde institutionen, som selvejende daginstitution, driftsoverenskomst 
med Kommunen. Via svar på Spi-NYT´s spørgsmål tegner lederen, Henriette Lavlund 
Victorino, her et portræt af institutionen. 
 
Hvordan vil du beskrive Solvangens beliggenhed og fysiske rammer?  
Børnehaven Solvangen er placeret på Nørre Allé i Glostrup. Her i smørhullet nær byens centrum og 
Solvangsparkens natur opførtes i sommeren 1949 en rød murstensvilla, som skulle huse byens første 
børnehave. Villaen er løbende blevet udbygget og moderniseret for at imødekomme børnenes behov for 
kreativitet og fysisk udfoldelse.  
  
Trods de fysiske ændringer er husets sjæl og hjertevarme bevaret. I 2021 er vi således stolte af fortsat at 
kunne byde nogle af Glostrup kommunes yngste borgere og deres forældre velkomne i et unikt 
fællesskab, hvor vi sammen skaber et solidt grundlag for vores børns trivsel og udvikling.  
  
Indendørs har vi dejlig meget plads. Ud over vores stuer har vi fælles rum, og på første sal har vi et stort 
rum, der både bruges til at samles, synge, lege og lave motorisk udfoldelse i større eller mindre grupper. 
Det er også her vores børn sover deres middagslur. Vi har et køkken med et stort spisebord, det er her, 
der både er plads og mulighed for, at en pædagog kan gå fra og fordybe sig med en mindre gruppe børn 
samt børn kan deltage i madlavning på vores maddage.  

 
                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Udenfor har vi en hyggelig legeplads med 
buske og træer, hvor børnene kan skabe deres 
egne små legerum. Vores højbede bliver fyldt 
med spiselige planter og farvestrålende 
blomster. Vi har sandkasse og legehuse, gynger 
og vippe ud over vores cykelbane, der går 
gennem højen med rutsjebanen. Vi er meget 
glade for vores bålplads, som hyppigt bliver 
brugt. Samtidig har vi også prioriteret, at der 
skal være arealer, hvor der kan leges med jord 
og mudder samt et lille ”værksted”, hvor der 
kan saves og hamres.   
  
Når vi ønsker at gøre brug af et grønt område, 
hvor der er ekstra meget græs og plads, går vi 
over i Solvangsparken, hvor børnene kan 
udfolde sig på boldbanen og inde blandt buske 
og træer.  
 
 
 

Fortsættes….. 
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...Fortsat 

Hvordan er institutionens struktur? (Aldersopdeling, åbningstid m.m.)  
Vi er normeret til 54 børn og har gennemsnitligt 48 børn i alderen 2,10 år - ca. 6 år fordelt på 3 
aldersintegrerede stuer (Billerne, Myrerne og Brumbasserne).  
  
Vores åbningstid er:  
Mandag-torsdag kl. 6.30-17.00  
Fredag kl. 6.30-16.30  
  
I Solvangen har vi:  
1 leder  
6 pædagoger  
4 medhjælpere  
1 medhjælper i jobtilskud  
1 rengøringsassistent  
2-3 ungarbejdere der hjælper med at  
lukke børnehaven om eftermiddagen  
  
Ud over det fast personale har vi 2 vikarer.  
  
Børnene er tilknyttet fast personale på de 3 stuer. Men da vi er en lille institution, har alle børn kontakt 
med børn og personale fra forskellige stuer, og alle ansatte har kendskab til og kontakt med alle familier i 
dagligdagen.  
  
Vi er et lille hus med højt til loftet, hvilket afspejler sig i et rummeligt og respektfuldt samarbejde mellem 
ansatte, forældre og ledelse. 
 
Hvilke netværk har I glæde ved at være med i – både pædagogisk og driftsmæssigt?   
Vi har indtil nu og særligt i forbindelse med Corona haft stor glæde af Daginstitutionernes 
Landsorganisation (DLO). Hvad angår pædagogisk netværk, så ønsker vi at kunne sparre mere med 
andre private børnehaver. Det ville eksempelvis være af stor værdi for os at være en del af et netværk for 
ledere af private daginstitutioner.   
  
Hvordan går det med at rekruttere børn og medarbejdere til institutionen?  
Der er stor efterspørgsel efter en børnehaveplads hos os. Vi har en lang venteliste, så vi kan desværre ikke 
tilbyde plads til alle, der ønsker det.  
Vi oplever derudover, at der er interesse i at blive ansat i vores børnehave, og når der har været 
stillingsopslag, er det både nyuddannede samt uddannede pædagoger med mange års erfaring, der viser 
interesse i at få et job hos os. De fortæller, at det både er ud fra de værdier og den pædagogik vi har samt 
den normering, vi tilbyder.  
  
Hvilke projekter og udfordringer er I mest optaget af lige nu?   
I løbet af 2020 og frem til nu har Corona på mange måder lært os at tænke kreativt og navigere i 
en uforudsigelig hverdag. Vi er blevet endnu dygtigere til at inddrage naturen i vores aktiviteter med 
børnene, og vi gør, hvad vi kan for at lykkes med at bevare det store fællesskab blandt børn, forældre og 
personale, til trods for, at alle vores fælles arrangementer og årlige traditioner er aflyst.  
 

 
En overgang fyldte Corona og retningslinjer alt. Men vi er ved at være tilbage, hvor vores fokus er skarpt 
rettet på kerneopgaven. Børnenes trivsel er essentiel i vores hverdag.  

Fortsættes... 
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...Fortsat 
 
 
 
 
 
 
Vores vision er, at Solvangen skal være et rart sted at være. Fokus er altid at få øje på det positive, og det, 
der giver mening for børn og voksne.   
  
Nu og i den foregående periode har vi været i gang med indretning. Vi ønsker at skabe læringsmiljøer, der 
tilgodeser børnenes behov. At skabe rum til fordybelse, muligheder for at bruge fantasien, være kreative, 
lave motoriske aktiviteter og give plads til de voldsommere lege.  
  
Vi ønsker, at vores stuer indrettes forskelligt for derved at give børnene mulighed for at opleve 
forskelligheden, når de går på besøg på de andre stuer. Hvad personalet på stuen brænder for, samt hvad 
børnene viser interesse for, afspejles i indretningen. Vi har bl.a. 1 stue med et større akvarie samt 1 stue 
med afrikanske kæmpesnegle og et mindre akvarie.   
  
I skrivende stund er vi også optaget af at planlægge lærerige og mindeværdige dagsture i lokalområdet 
for vores kommende SFO-børn. Vi ønsker, at de får den bedst mulige afslutning på børnehavelivet, inden 
de tager hul på et nyt kapitel.  
  
Et andet projekt, som også optager os lige nu, er fornyelsen af vores legeplads. Her ønsker vi i den 
kommende tid at skabe flere inspirerende baser, som på forskellig vis tjener til børnenes personlige, 
sociale og motoriske udvikling.  
  
 Hvad lægger I mest vægt på ved at være en privat daginstitution?  
Det, der betyder allermest, er friheden til selv at bestemme, hvad der giver mening hos os. Vi bestemmer 
selv over vores økonomi og vores pædagogiske retning og indhold, og vi bestemmer selv, hvordan vi 
prioriterer ressourcer og tid til de forskellige opgaver, der er i en daginstitution.  
  
Vores første prioritet er altid det enkelte barns  
trivsel og udvikling. Vi glæder os over, at vi kan  
skabe bæredygtige rammer, så vi kan prioritere  
de gode relationer og trivsel blandt børn,  
ansatte og forældre.  
  
Vi har en meget engageret gruppe af forældre i  
Solvangen, som på hver deres måde bidrager til  
fællesskabet. Både de forældre, der bruger mange  
ressourcer i bestyrelsesarbejdet for fortsat at  
skabe de bedste rammer både nu og for fremtidige  
familier, samt de forældre, der tilbyder deres hjælp,  
når vi har ekstra opgaver, der skal løses. Denne solide 
opbakning om fællesskabet giver os mulighed for at skabe gode rammer til at udføre vores pædagogiske 
arbejde.  
  
At vi frit og samhørigt kan prioritere børnenes behov frem for alt andet, er for os et privilegie og det 
vigtigste ved at være en privat daginstitution.  

Fortsættes... 
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...Fortsat 
 
Hvordan ser du Solvangens fremtid, om f.eks. 10 år?  
 
Vi holder fast i vores vision om, at Solvangen skal være et rart sted at være, både som barn, ansat og 
forældre. Vi bibeholder at forblive den “lille” børnehave med fokus på det nære og trygge.  
  
Vi er glade for traditioner, men er samtidig ikke låste af, at alt skal gøres, som vi plejer. Vi vil udvikle os og 
være åbne for nytænkning.  
  
Og så har vi et fortsat tæt samarbejde med forældre og ikke mindst bestyrelse. Vi ønsker, at de familier, der 
er en del af vores børnehave, føler ejerskab og har lyst til at deltage og bidrage, så vi sammen skaber de 
bedste rammer for alle. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

FAKTA om:  

 

Nørre Allé 34 
2600 Glostrup 
Tlf.: 43961963 
 

Leder: Henriette Lavlund Victorino 
Email: info@bh-solvangen.dk 
 

Antal børn: 48 børn i alderen 2,10 år - ca. 6 år 
Driftsform: Selvejende privat daginstitution med kommunal godkendelse som 
privatinstitution  
Hjemmeside: http://www.bh-solvangen.dk/ 

mailto:info@bh-solvangen.dk
http://www.bh-solvangen.dk/
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Er det slut med nye privat-ejede daginstitutioner i Danmark? 
 
Af Journalist Gry Brøndum, grybroendum@gmail.com 
 
I løbet af januar 2021 kontaktede institutionsleder Rikke Rosengren 
 fra Børneøen Bonsai, institutionsleder Julie Lykke Haugaard fra  
Lillely i Millinge på Fyn og institutionsleder Oline Schmidt-Nielsen  
fra Killevippen i Odense mig for at hjælpe til med at råbe politik- 
erne på Christiansborg op.  
 
Jeg havde som lokalavisjournalist i Gentofte tidligere skrevet om  
Bonsai og som nystartet selvstændig lavet et par mindre  
kommunikationsopgaver for institutionen. Og med min baggrund  
som journalist i DR gennem 10 år med fokus på politisk debat –  
og med børn og pædagogik som min klare hjertesag –  
var det ikke svært at sige ja til den udfordring. 
 
Stærk ideologisk modstand 
 

Henover efteråret og i december havde der været skrevet en del  
om den del af minimumsnormeringsaftalen, der vil fratage de  
privat-ejede institutioner deres økonomiske selvstyre og forhindre  
nye i at opstå. 
 
De bannerførende partier Enhedslisten og SF har været gode til at fortælle historien om at de vil 
forhindre, “at man tager profit ud af institutioner på bekostning af børnene”. Og Dansk Industris nødråb i 
december om at private institutioner de fakto afskaffes blev i mange ivrige tråde på Facebook og i 
medierne pure afvist: “Det passer ikke. Man kan fortsat starte selvejende institutioner”. Et argument DLA 
har støttet os i ikke rigtig holder, da det er meget svært at få finansiering på plads i de rent 
forældredrevne institutioner, der hviler på frivilligt engagement. 
 
Vi har undervejs i processen været i kontakt med mange organisationer, som har været tæt på 
forhandlingerne, og da ønsket om at begrænse private institutioner står indskrevet i regeringsgrundlaget, 
har vi indset, at vi står med en svær opgave.  
 

Men hvor der er vilje, er der måske også en vej:  
 

I 2014 stemte både De Radikale og Socialdemokraterne i hvert fald nej til et lignende forslag i Folketinget 
fra Enhedslisten med argumenter, der stadig holder. Vi håber derfor, at det måske kan være muligt at 
undgå et forbud mod indføring af et skærpet tilsyn, der forhindrer eventuelt misbrug af profit på 
børnenes bekostning. 
 

Aktiv gruppe på Facebook 

I netværket arbejdede vi fra starten på at få vores institutioner og deres arbejde frem i lyset og vise, at de 

private børnehave- og vuggestue-ildsjæle i Danmark ikke er profitmagere, men tværtimod, som en RUC 

undersøgelse fra 2020 viser: Generelt har bedre normering end de kommunale og en høj kvalitet, som gør 

dem populære hos forældrene. 

Fortsættes... 

Gry Brøndum, journalist. 
Foto: Mikkel Bækgaard 

mailto:grybroendum@gmail.com
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...Fortsat  
 
Vi skrev læserbreve til lokale og regionale aviser, som Dansk Industri også støttede op om ved at dele i sit 
nyhedsbrev, og vi oprettede Facebook-gruppen “Vi bakker op om private daginstitutioner og 
pasningsordninger”, som i skrivende stund har 2.600 aktive medlemmer, heriblandt flere af de afgørende 
politikere, såsom børneordfører Lotte Rod fra De Radikale. 
 
Fra brev til talerstol 
 
Sideløbende med oplysnings-delen af projektet, har vi skrevet målrettede breve til de politiske 
børneordførere og partiledere. Vores første brev fik Søren Pape Poulsen fra De Konservative til at stille 
spørgsmål til partileder Pia Olsen Dyhr fra SF i Folketingssalen om vores sag, hvilket blev sendt på TV2. I 
det andet brev fik vi juridisk bistand fra en advokat med indgående kendskab til private institutioners 
økonomi i Danmark, som kunne argumentere for, at de privat-ejede institutioner faktisk sparer staten for 
penge. 
 
Dem går vi glip af i fremtiden 
 
De sidste par måneder er netværket støt og roligt vokset til 20 institutioner, der bakker op om indsatsen. 
En del af dem har vi profileret i den lille serie af Facebook-opslag: “Dem går vi glip af i fremtiden”. Profiler 
vi også har sendt til politikerne for at give dem et nuanceret billede af den mangfoldighed i dagtilbud, vi 
står til at miste ved gennemførelsen af lovforslaget. Sideløbende samler vi beretninger fra forældre og 
pædagoger om deres støtte til private institutioner.  
 
Næste skridt er et borgerforslag til støtte for de privat-ejede dagtilbud, som vi vil samle stemmer på og 
bruge som den aktuelle krog, vi mangler efter forhandlingerne af aftalen blev udskudt til sidst på foråret, 
så vi får vores sag mere bredt ud via især de elektroniske midler. 
(Link til borgerforslaget: https://www.borgerforslag.dk/se-og-stoet-forslag/?Id=FT-
07149&fbclid=IwAR0WRoB0KaCidAd9uQ0n_nDXS5DwLpWSwM0iLMNK_-gSMIW-c1Ntx4lbGRY ) 
 
Støtter du også private pasnings-tilbud? 
 
Meld dig ind i gruppen “Vi bakker op om private daginstitutioner og dagpasningsordninger” på Facebook 
og like og del vores opslag med dine lokale politikere 
 

 

 

Spifo bakker initiativet op, og har støttet  
det økonomisk med et mindre tilskud. 
 
Denice Valentin, der er ejer og leder af Aurora 
Børnehus, og desuden er bestyrelsesformand 
I Spifo, er medstifter af det omtalte borger- 
forslag, og har leveret flere cases og indlæg 
til Facebook-gruppen ”Vi bakker op om  
Private daginstitutioner og dagpasnings- 
ordninger Denice Valentin, ejer og leder af Aurora 

Børnehus, og bestyrelsesformand i Spifo. 
Foto: Fra Auroa`s hjemmeside 

https://www.borgerforslag.dk/se-og-stoet-forslag/?Id=FT-07149&fbclid=IwAR0WRoB0KaCidAd9uQ0n_nDXS5DwLpWSwM0iLMNK_-gSMIW-c1Ntx4lbGRY
https://www.borgerforslag.dk/se-og-stoet-forslag/?Id=FT-07149&fbclid=IwAR0WRoB0KaCidAd9uQ0n_nDXS5DwLpWSwM0iLMNK_-gSMIW-c1Ntx4lbGRY
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Saksede Citater 
Spi-NYT har fra diverse aviser og andre medier sakset  
disse interessante Citater : 

Inddragelse af Civilsamfundet 
”Civilsamfundet skal drive daginstitutioner, skoler og ældreinstitutioner på en ny og inspirerende måde. 
De skal udfordre det offentlige” 

Knud Aarup, debattør, forfatter m.m. i Altinget.dk 
 

Tilbage til decentral Skolestruktur i Holbæk 
”Det er ikke, fordi vi kommer med en ny opfindelse eller noget, som folk ikke vil kunne genkende. I 
virkeligheden er den nye struktur snarere et skolesystem, som de fleste af os selv har oplevet. Altså en 
skole med en leder og et elevråd på hver matrikel. En skole, hvor lokalområdet har betydning for skolen 
og har medindflydelse på, hvordan skolen fungerer”  

Christina Krzyrosiak Hansen, borgmester, til Danske Kommuner 
 

Frie tøjler på dagtilbudsområdet i to Kommuner 
”Lad os stoppe alle de mange opfindsomme såkaldte ’effektiviseringer’, sparetricks, som viser besparelser 
på papiret, men som reelt bare er en forringelse af børnenes og personalets vilkår for at skabe 
blomstrende børneliv” 

Signe Nielsen, Formand for Forældrenes Landsforening, i Altinget 
 

Debat om Minimumsnormeringsaftalens konsekvenser for privatejede daginstitutioner 
”Og derfor vil vi i Alternativet gerne bevare muligheden for oprettelse af den privatejede dagtilbudsform. 
Både fordi den i forhold til finansiering lader til at være nemmere at oprette, og fordi vi fortsat ønsker at 
støtte op om de ildsjæle, der vil det bedste for børnene og lokalsamfundet. ” 

Nanna Høyrup og Mira Issa Bloch, Alternativet, i debatindlæg på Altinget  
 

”Gennemsnitligt bruger lederne i private daginstitutioner 17 procent mere af deres tid på gulvet med 
børnene sammenlignet med de kommunale ledere.” 

Jakob Scharff, Branchedirektør i DI, i debatindlæg på Altinget 
 

”Aftalen nævner specifikt muligheden for ejere af private daginstitutioner at omdanne virksomheden til 
en selvejende institution eller at lave lovgivning, som på anden vis sikrer, at penge ikke forlader driften. 
Det er langt fra et forbud mod alternativer til det offentlige.” 

Thomas Enghausen, Næstformand i FOA, i debatindlæg på Altinget 
 

”Daginstitutionerne får grundlæggende de samme rammer som skoleområdet, hvor det altid har været 
forbudt at trække profit ud af driften. Det har ikke forhindret, at vi har masser af private tilbud som 
friskoler, lilleskoler og privatskoler, som netop fungerer i selvejeformen, ligesom vi også kender det fra 
efterskoler, højskoler og mange sociale institutioner.” 

Pelle Dragsted, tidl. MF for EL, i debatindlæg på Alinget.dk 
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Kommentar: 
 

De kommende nye regler for at videreføre min privatejede  
daginstitution er dybt frustrerende 
 
Af Dorte Ris, ejer og leder af Privatinstitutionen Hassel-Huset i Gedved ( mail@dorteris.dk  ) 
 
Vi startede i Hassel-Huset i 2010 (havde 10-års jubilæum den 1. december sidste år). Jeg satte mit hus og alt jeg ejede 
på spil – hvis min virksomhed var gået ned, var det mig der skulle stå med regningen – underskuddet må jeg godt 
tage / SKAL jeg tage og det skal jeg også fremadrettet – jeg skal stille en drifts garanti og de penge mister jeg, hvis vi 
lukker med kort varsel og ligeledes garantien jeg har stillet overfor udleje af ejendommen. 
 
Vores daginstitution har heldigvis været en succes og det går rigtig godt med masser af børn og tilfredse forældre. Mit 
mål har hele tiden været at vi skulle nå frem til bupl´s mål om mindst 80% uddannede pædagoger. Det mål nåede vi 
her i efteråret og ligger endda fra 1. januar 2021 langt over. Vi har en god normering – bedre end i de offentlige 
daginst. I vores kommune. Vi dækker ind med vikar 100% ved personalets fravær. 
 
Da vi startede i 2010 havde vi ikke penge til at købe det hus daginstitutionen er beliggende i – det betyder en månedlig 
husleje incl. forbrug på omkring 30.000. Virkeligheden er, at vores udlejer i de 10 år har haft en indtjening på huslejen, 
så han i dag ingen gæld har i huset. Han må altså godt tjene på min drift, mens jeg ikke må. 
 
Havde jeg nu selv købt huset for 10 år siden, havde jeg også i dag haft en bygning, hvor jeg kunne udleje den til os og 
derved tage ”profit” lovligt ud. Uanset om jeg var gældfri eller ikke, så ville en husleje til mig selv, være en måde at 
tage mere ud end min løn – da jeg herved ville få en merværdi i friværdien i huset. Så heldig er jeg desværre ikke, men 
det ved jeg at mange af de andre private ejerformer er. Lige nu overvejer jeg da også muligheden for at købe en 
bygning i stedet for at bo til leje – for hvorfor skal jeg arbejde ”en vis legemsdel ud af bukserne” for at en udlejer kan 
opbygge friværdi / fortjeneste? 

 
Jeg er bange for at regeringen ikke har overvejet konsekvenserne af denne pakke ordentlig igennem. Vi har lige 
modtaget Horsens kommunens pris i form af CSR mærket. Selvom vi er en lille daginstitution, så vægter vi også at tage 
et samfundsansvar. Dette i form af at vi har 3 personer ansat i fleksjob og en person ansat i nyttejob. Det kræver 
ressourcer ikke kun fra min side men også fra de øvrige medarbejdere. 
 
Den nye form vi skal overgå til, efter den politiske aftale, vil medføre så store omvæltninger og medføre mange ekstra 
udgifter for os, at jeg er i tvivl om vi kan fortsætte med at hjælpe kommunen med at f.eks. tilbyde arbejde til folk i 
nyttejob. De indgår ikke i normeringen, så det er ”oveni”. 
 
Jeg er virkelig frustreret og kan ikke lade være med at tænke på, om vi også kan få de offentlige daginstitutioners 
regnskaber at se – sørger de også for at holde det indenfor husets rammer? 
 
Jeg kunne godt tænke mig, at der var større interesse for at vide: Hvordan en privat daginstitution kan have en bedre 
normering end en offentlig, når den private får tilført et mindre driftstilskud end den offentlige? - Hvordan det er 
lykkedes en privatdaginstitution at have over 80% uddannede pædagoger, når de offentlige i Horsens kommune kun 
har 55%? (i vores beregning er lederens timer ikke medtaget)? - Hvorfor kan en privat daginstitution  undgå stor 
personale-udskiftning og have et lavt? 
 
I dette tilfælde kan jeg selvfølgelig kun tale for min egen virksomhed. Men jeg mangler en smule anerkendelse fra 
regeringen af, at jeg kan lave så gode rammer for både børn og ansatte. Det eneste fokuspunkt regeringen har er, om 
jeg profiterer af det. 
 
Og ja, det er muligt at give mig en god løn i de perioder, hvor huset er fyldt med børn – men det er også mig der nogle 
gange arbejder 40 – 50 timer i ugen for at få det hele til at køre på skinner. Det var min påskeferie, der blev annulleret 
for at vi kunne åbne dørene lige efter påske sidste år. Det er mig, der gang på gang har måttet træde til, hvis vi ingen 
vikar kan få ind. Det var mig der måtte undvære løn i opstartsperioden, og det er mig der stiller en økonomisk garanti. 

 
 

 
 
 
 

mailto:mail@dorteris.dk
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Kurser og mødearrangementer 
i SPIA og Spfo 
 
Corona-restriktionerne har nu igennem det seneste år 
gjort det stort set umuligt at afholde fysiske møder, 
kursusarrangementer m.m. 
 
I SPIA og Spifo savner vi at kunne invitere til kurser, 
temamøder og andre arrangementer ,hvor vi kan mødes 
fysisk.  
 
Snart skulle det lysne - og senest når Spi-NYT udkommer 
igen i juni måned i år, forventer vi at kunne melde ud om 
vore fysiske aktiviteter i efteråret.  
 
Som så mange andre organisationer og kursusarrangører 
har vi naturligvis overvejet at tilbyde virtuelle løsninger i 
forhold til de mest basale kurser, men det er indtil nu 
blevet ved overvejelsen, og forhåbentlig bliver vi nu 
indhentet af en genåbning af samfundet som vil 
muliggøre, at vi kan mødes og forsamles. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

                               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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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 
 
 

●●● 
 
Viden, råd og vejledning til småbørnsforældre:  
Børns vilkår har lanceret et nyt småbørnsunivers, Livet med småbørn, til forældre. 
 
Her kan du læse om de første års store og små kriser, om livet i vuggestuen, dagplejen eller børnehaven, 
om dit lille barns udvikling og forældrefølelser:   
Småbørn - Viden, råd og vejledning til forældre om livet med småbørn (bornsvilkar.dk)  
Udforsk småbørnsuniverset her  
●●● 
 

NY BOG: Småbørnspædagogik 1960-2020 – pædagogiske erindringer (Af Stig Brostrøm): 
Bogen tegner et billede af småbørnspædagogikken fra 1960 til 2020.  
Forfatter Stig Broström belyser de væsentligste udforinger og forandringer,  
som pædagogikken har gennemlevet i disse seks årtier, hvor daginstitutionen  
har bevæget sig fra at være et sted med forebyggende omsorg for de få til  
dynamiske lege- og læringsmiljøer for så at sige alle børn.  

 

Læs mere om bogen og bestil den her: 
https://www.frydenlund.dk/boeger/varebeskrivelse/5617 
 
 
 
●●● 
 

RAPPORT om forskningsprojektet ”Dokumentation af effekter ved konkurrenceudsættelse af offentlige 
opgaver”: 
Formålet med rapporten er, for det første, at beskrive og sammenligne de pædagogiske og fysiske 
rammer på tværs af kommunale, selvejende og private børnehaver i Danmark og, for det andet, at under-
søge, om der er systematiske forskelle i kvaliteten i danske børnehaver med forskellig ejerskabsform.  
 

Rapporten kan downloades fra hjemmesiden: http://www.ruc.dk/effektdoku 
 

●●● 
 
ARTIKEL  fra EVA - Styrk kvaliteten af jeres pædagogiske praksis med Børnemosaikker: 
Børn har førstehåndsviden om, hvordan det er at være barn i dagtilbud. Et stærkt afsæt for at udvikle 
jeres praksis er derfor systematisk at gå på opdagelse i børnenes perspektiver. Det giver jer indsigt i, hvad 
børnene holder af, savner eller er udfordrede af i hverdagen.  
 
Link: 
Læs mere om Børnemosaikker  
 
●●● 
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https://bornsvilkar.dk/smaaboern/?utm_source=nyhedsbrev&utm_medium=email&utm_campaign=Nyhedsbrev_uge9_2021
https://tracking.bornsvilkar.dk/web/namedservice/?ext=https%3A%2F%2Fbornsvilkar.dk%2Fsmaaboern%2F%3Futm_source%3Dnyhedsbrev%26utm_medium%3Demail%26utm_campaign%3DNyhedsbrev_uge9_2021&evt=.Z2_-2H4udA&cs=E7LsWg8nic-8OERZSd53dw!!&resourcename=Nyhedsbrev_uge9_202
https://www.frydenlund.dk/boeger/varebeskrivelse/5617
http://www.ruc.dk/effektdoku
https://eva.us6.list-manage.com/track/click?u=239d9f418e1f5b0659b95de4f&id=cd5213fb7e&e=e8555a6b25
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Private institutioner der er ”non-profit”, fordi de 
juridisk set er ”Selvejende” eller baseret på en 
foreningsmodel, kan – stort set uændret – fortsætte 
som private institutioner 
 
 
Af Morten Kyst, seniorkonsulent i SPIA og Spifo 
 
Som bekendt blev der før jul indgået en politisk aftale om Minimumsnormeringer – der har store 
konsekvenser for de privatejede private daginstitutioner. For de selvejende og ”non-profit” institutioner 
betyder den politiske aftale mindre – og de kan i fremtiden fortsætte med at være private institutioner. 
Dog med nogle små justeringer i driftsgrundlaget.  
 
Dele af den politiske aftale, der i løbet af 2021, og tidligst til efteråret, skal udmøntes i ændret lovgivning, 
får kun mindre betydning for de institutioner, der i forvejen er ”non-profit”. Det drejer sig om nogle 
kommende ændringer i løn- og arbejdsvilkår og det kommunale tilsyn.   
 
Her er hvad den politiske aftale siger om dette: 
 
”Det gøres endvidere muligt for kommunerne at stille krav om, at løn- og arbejdsvilkår i privatinstitutioner 
er på niveau med de kommunale vuggestuer og børnehaver. Det drøftes desuden med arbejdsmarkedets 
parter, om der er behov for eventuelle initiativer til at understøtte løn- og arbejdsvilkår for privatdrevne 
dagtilbud og pasningsordninger inden for rammerne af den danske arbejdsmarkedsmodel. 
 
Der afsættes en reserve på 2 mio. kr. årligt fra 2021 og frem til tilsyn med privatinstitutioner, der bl.a. skal 
sikre, at der ikke udbetales unormalt høje lønninger, er påfaldende huslejeforhold, er ekstraordinært høje 
udgifter til vikarbureauer mv.” 
 
Langt de fleste af de selvejende og ”non-profit” private institutioner der er tilknyttet SPIA og Spifo følger i 
forvejen overenskomsterne for pædagoger og pædagogmedhjælpere -  og lever fint op til kravene i det 
Kommunale tilsyn.  
  
Så ovennævnte ændringer i lovgrundlaget vil ikke være problematiske for Jer.  
 
Men selvfølgelig kan Kommunernes (over)fortolkninger af den politiske aftale fra før jul give anledning til 
misforståelser. Eksempelvis er vi i SPIA vidende om, at nogle kommuner har informeret de selvejende 
private daginstitutioner om, at de ikke kan få driftstilskud, hvis de har overskud fra sidste år – med 
henvisning til den politiske aftale. Det gør naturligvis institutionerne usikre på, om de er omfattet af 
aftalen og hvilke konsekvenser aftalen har for dem. 
 
Sådanne kommunale udmeldinger og fortolkninger er ikke korrekte. Selvejende private daginstitutioner 
har altid gerne måttet have overskud. Og det må de også i fremtiden. Blot skal overskuddet (i henhold til 
vedtægten) bruges til institutionens formål, som er at drive daginstitution. 
 

Spørgsmål om ovenstående kan sendes til morten@spia.dk 

mailto:morten@spia.dk

