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

I SPIA har vi kunnet konstatere, at konfliktniveauet i institutionerne er steget betydeligt i coronaperioden. Det har 
især været mellem forældre og ansatte, at der har været en optrapning af uoverensstemmelser, der er endt i 
konflikter. Nogle af konflikterne har omhandlet forældres nægtelse af at bære mundbind, vaske hænder og følge 
de restriktioner, som sundhedsstyrelsen har pålagt institutionerne. Det kan fx være restriktioner for, hvor mange 
forældre der kunne hente og aflevere samtidigt, som har medført kø i garderober og udenfor institutionerne. I en 
sådan situation har det været påkrævet, at forældre ikke brugte lang tid på at træne børnenes selvhjulpenhed med 
selv at tage tøj og sko af og på, og det har gjort nogle forældre vrede. Mens andre blev vrede, fordi køen blev 
længere og længere på grund af enkelte forældres insisteren på at tilgodese egne behov på bekostning af andres.   
 

Ansatte i daginstitutioner har været udsat for forældres aggressioner i en grad vi ikke har set tidligere, ligesom vi 
heller ikke før har oplevet, at forældre i stedet for dialog valgte at gå til deres advokater, som efterfølgende sendte 
truende breve til ledere og bestyrelser.  
 

I nogle tilfælde har forældre klaget til kommunen, som har skullet mægle og medvirke til at gøre forældrene 
forståeligt, at institutionerne skal overholde coronarestriktionerne og at det skal forældre også. Kommunerne har 
generelt været gode til at støtte op om ledere og bestyrelser i disse sager og i fællesskab med SPIA, har vi fået 
nedtonet konflikterne ved at stramme op på kommunikationen omkring regler og rammer.    
 

Andre konflikter har handlet om bestyrelsesmedlemmers indbyrdes uenighed om linjen i bestyrelsesarbejdet, som 
har medført vrede og uforsonlige skriverier med inddragelse af advokater og kommuner. Det har belastet  
institutionslederne og medarbejderne, der måtte håndtere konflikter med forældre oven i alle de andre ekstra 
arbejdsopgaver, som coronarestriktionerne pålagde institutionerne. Det har belastet nogle institutioners psykiske 
arbejdsmiljø og taget energi fra arbejdet med børnene.  
 

Vi ser stigningen af konfliktniveauet som et resultat af det psykiske pres, som corona generelt har belastet os 
mennesker med, og som vi forventer nedtones i takt med at pandemien kommer under kontrol og hverdagen 
vender tilbage. Men vi er bekymret for om grænserne for, hvad man som forældre kan tillade sig overfor ansatte i 
daginstitutionen, har rykket sig i mellemtiden. Derfor vil vi være meget opmærksomme på udviklingen, og beder jer 
derfor om at informere os om jeres eventuelle konflikter, så vi kan danne os et overblik over den udvikling.   
 

Herudover vil vi udarbejde et kursus i konflikthåndtering for ansatte og bestyrelsesmedlemmer, så I kan blive klædt 
bedre på til at kunne håndtere uoverensstemmelser med forældre inden de optrappes til konflikter, men i 
forebyggende øjemed at styrke kommunikationen omkring en kultur i jeres institution, hvor dialog om uenighed er 
i orden - men det er respektløs optræden og trusler ikke. 
 

Jeg ønsker alle institutioner, medarbejdere, børn og forældre en rigtig god Sommerferie!    

 

-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 

Konfliktniveauet er steget  
i Corona-perioden 
 

mailto:info@spifo.dk
http://www.spifo.dk
mailto:morten@spia.dk
mailto:spia@spia.dk
http://www.spifo.dk
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Mindeord til Vivi Karla Mortensen 
  

Det er med tungt hjerte, at jeg skal meddele jer, at Vivi Karla Mortensen døde i marts i år 
efter 15 måneders alvorlig sygdom.  
 

Vivi blev ansat som lønkonsulent i SPIA i maj 2018 og satte straks kulør på kontoret med  
sin skæve humor og smittende lattermildhed. Der var altid en fest omkring Vivi, som  
løftede humøret til nye højder i sine omgivelser. En frodig og lattermild kvinde –  
med sine meningers mod – og en ekstraordinær begejstring for bordets glæder.  
Der var ingen som hende, der med sarkasme i stemmen kunne sige: ”Tak for ÉN flødebolle Peter!”  
Smilende, sjov og hjertevarm, det er sådan Vivi var og sådan, som hun forblev at være til det sidste, 
velvidende at hendes livs timeglas var ved at løbe ud.  
Det er også sådan, vi i SPIA vil mindes hende. 

 Annette Foltmann 

NYT fra 

Flere selvejende daginstitutioner i København 
 

Borgerrepræsentationens Børne- og Ungeudvalg har i sidste måned behandlet, om der skal fastsættes en 
målsætning for andelen af selvejende daginstitutionspladser i Københavns Kommune som opfølgning på et 
medlemsforslag fra SF i Borgerrepræsentationen. Det skal der, og det hilser SPIA meget velkomment.  
 

Københavns Kommune har i mange år været en højborg for den selvejende driftsform på 
daginstitutionsområdet. Hvor andelen af selvejende institutioner over de seneste 30 år er styrtdykket i de 
øvrige af landets kommuner, er der stadig en pæn andel i København, men karakteristisk har det i mange år 
været sådan, at næsten alle nye pladser er etableret som kommunale institutioner.  Aktuelt er fordelingen af 
således i Københavns kommune: 
 

 

Med Børne- og Ungeudvalgets beslutning skal forvaltningen udarbejde en vejledning til oprettelse af selvejende 
institutioner og den eksisterende vejledning opdateres, så den afspejler den nuværende organisering. Begge 
vejledninger gøres efterfølgende tilgængelige på www.kk.dk og videregives til de relevante aktører. 
Forvaltningen skal også tilpasse arbejdsgangen omkring oprettelsen af nye dagtilbud, så paraplyorganisationer 
og selvejende tilbud fremadrettet høres igennem de kommunale mødefora. Desuden forbedres reglerne om de 
Københavnske kommunale institutioners muligheder for at konvertere til selvejende institution. 
 

SPIA har i processen bidraget med et grundigt notat om mulighederne for flere selvejende institutionspladser, 
og hilser beslutningen meget velkommen, ligesom vi håber at flere Kommuner vil tage lære af Københavns 
kommune.  
 

Se hele indstillingen og beslutningen her:   
https://www.kk.dk/node/14104/28042021/edoc-agenda/3a4931b9-abe6-4445-8961-cb52682e2a45/0dbb29ea
-ad38-4ff7-8fae-e7fd7363bf48 

 morten@spia.dk 

Tabel 1: Antal normerede pladser (2020)  

Pladstype Antal Andel 

Kommunal 23.960 66 pct. 

Selvejende 10.570 29 pct. 
Privat 1.754 5 pct. 
I alt 36.284 100 pct. 

https://www.kk.dk/node/14104/28042021/edoc-agenda/3a4931b9-abe6-4445-8961-cb52682e2a45/0dbb29ea-ad38-4ff7-8fae-e7fd7363bf48
https://www.kk.dk/node/14104/28042021/edoc-agenda/3a4931b9-abe6-4445-8961-cb52682e2a45/0dbb29ea-ad38-4ff7-8fae-e7fd7363bf48
mailto:morten@spia.dk
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Portræt af en daginstitution: 
 

MØLLEBAKKEN Vuggestue og Børnehave 
 

MØLLEBAKKEN er en privat, integreret daginstitution med 24 Vuggestuebørn og 50 børnehave
-børn. Institutionen, der er oprindeligt var en selvejende daginstitution med driftsoverens-
komst med Kommunen ligger i Horreby på Falster, ca. 10 km. øst for Nykøbing Falster. Via svar 
på Spi-NYT´s spørgsmål tegner lederen, Charlotte Knüppel, her et portræt af institutionen. 

Hvad er Møllebakkens historie, kort fortalt?  
I 1969 gik en gruppe af borgere i Horreby og omegn i gang 
med planerne om, at opføre en ny daginstitution i Horreby, 
i øvrigt den første i dengang Stubbekøbing kommune.  Den 
1. juni 1971, efter at have indsamlet midler i to år, lykkedes 
gruppen med at stå færdig med en arkitekt tegnet 
børnehave, hvor de første børn kunne rykke ind. Den 
selvejende børnehave fik navnet Møllebakken. I 2007 blev 
Stubbekøbing en del af Guldborgsund kommune, hvor vi 
var med som selvejende institution.  
 
I 2010 gik Møllebakken privat, fordi kommunen ville 
sammenlægge os med vores nabo institution. 1. april 2010 
gik Møllebakken fra kun at være børnehave, til at være en 
integreret institution med en vuggestue-gruppe. Nogle år 
senere bygger vi ud og får en vuggestue gruppe mere, samt 
bedre rammer til børnehavens børn.  
 
Hvordan vil du beskrive Møllebakkens beliggenhed og 
fysiske rammer? 
Møllebakken ligger i ”Hjertet af Falster” i en lille by 
Horreby, som ligger midt imellem Nykøbing og 
Stubbekøbing. Vores institution ligger for enden af en lille 
blind vej, helt ud til marken og med udsyn til naturen. 
Møllebakkens grund/legeplads er indhyllet af gamle høje 
træer, mange forskellige buske, blomster, kroge til leg, en 
kæmpe bakke, flere legehuse, en fritliggende bålplads, 
urtehave og drivhus. 
 
Selv om vi i år er blevet 50 år, har vi formået at 
vedligeholde vores hus både udvendigt og indvendigt. Nye 
vinduet og tag, vi har bygget ud ad flere omgange, nyt 
køkken, nye badeværelser, nye gulve og solceller på taget.  
 
Legeredskaber og inventar er vedligeholdt eller udskiftet, 
så alt i alt fremstår Møllebakken i god stand, trods de 
mange år på bagen.  
 

Fortsættes... 
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...Fortsat 

Hvordan vil du beskrive Jeres pædagogik og indhold? 
Møllebakken er en grøn institution med et aktivt udeliv, 
naturlige aktiviteter og forståelse for miljø og økologi. Et 
sted med hjemlige rammer, bløde møbler, billeder af 
børnene i rammer, blomster i vindueskarmen, have med 
drivhus og duften af mad med en madordning som tager 
udgangspunkt i fra ”jord til bord” blandt andet fra vores 
egen have. Hjemlige rammer mindsker overgange fra hjem 
til institution, og børnene oplever tryghed og 
genkendelighed.  
 

Udeliv giver større mulighed for udfoldelse, styrker 
motorikken, giver færre konflikter, mindre støj, frisk luft, 
energi og livsglæde. Efter parolen ”går de voksne i gang, 
følger børnene efter”, arbejder børn og voksne dagligt med 
årstidens mange opgaver på legepladsen og i haven. Vi har 
3 el-ladcykler som 18 børn og 3 voksne benytter til at køre 
på opdagelse i skoven og på stranden. Vi bor heldigvis tæt 
på, så det tager os ikke lang tid at komme ud til ujævnt 
terræn, brusende bølger, sten – et naturligt udviklende 
rum.  
 

Vi arbejder på at gøre børnene miljøbevidste. I dagligdag-
en, samt i vores miljømåned, som ligger i september, læres 
børnene om miljø og forskellige miljøtiltag. Vi sorterer 
papir/pap, grønt og Refa-skrald, glas og batterier. Børnene 
lærer at spare på vandet, slukke for lyset, lukke for varmen, 
og vi har solceller på taget. Vi læser bøger og har selv lavet 
sange om emnet. Børnehaven har 2 gennemgående figurer, 
som skal være med til at gøre tingene mere konkrete, så 
børnene lettere kan forholde sig til det. De 2 figurer er 
”Vanddråben Molly” og ”Kompostormen Orla”. Vi har 
historier og sange om figurerne. Vi er tit ude i komposten 
for at se Orla.  For at give børnene indsigt i, hvordan vi 
passer på naturen, tager vi også på forskellige ture. Vi 
besøger Refa (forbrændings-anlægget i Nykøbing F.), hvor 
skraldet brændes og bliver til varme/strøm, vi besøger 
byens halmvarmeværk, hvor børnehaven får varme fra. Vi 
tager også på rensningsan-lægget. Inden vi besøger 
genbrugspladsen, har børnene hver især haft forskelligt 
affald med, som vi sorterer i Møllebakken. Vi snakker først 
om de forskellige containere, hvad der skal i og hvordan 
det kan genbruges. Så drager vi af sted til genbrugspladsen 
for at putte affaldet i de rigtige containere.  
 

Vi snakker også meget om ikke at svine i naturen.  
Miljømåneden i september afslutter vi med en tur rundt i 
Horreby, hvor vi samler skrald. Til miljøfesten uddeles et 
miljødiplom til hvert barn, som bevis på, at de nu ”ved”, 
hvordan vi bedst passer på miljøet. 

Fortsættes... 

FAKTA om:  

Møllebakken Vuggestue og Børnehave 
Møllebakkevej 2, Horreby 
4800 Nykøbing Falster 
Tlf.: 54 44 71 33 
 
Leder: Charlotte Knüppel 
Email: mail@mollebakken.dk 
  
Antal børn: 24 vuggestuebørn og 50 bhv.børn. 
Driftsform: Selvejende privat daginstitution med  
kommunal godkendelse som privatinstitution  
Hjemmeside: www.mollebakken.dk 

mailto:mail@mollebakken.dk
http://www.mollebakken.dk
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...Fortsat 
 
 
Vi vægter fællesskab og traditioner højt. I løbet af året er der en række aktiviteter, der vender tilbage år 
efter år. Der er selvfølgelig ændringer i indhold og form, men selve udgangspunktet er det samme. Vi 
markerer årstidernes skiften gennem lege, historie/fortællinger, sange og andre kreative aktiviteter. Vi 
har mange faste traditioner bl.a. ved fødselsdag, når vuggestuen ”hopper op” til børnehave, når de store 
”ruller” ud til skolen, og mange flere. 
 

Der skal være tid til leg og fordybelse. Leg og fantasi er det værktøj, børnene bruger for at forstå verden 
– de redskaber, der må til for at kunne bearbejde alle de mange indtryk, de dagligt udsættes for. Derfor 
kan leg, ikke vurderes højt nok.  
 

Jo mere børn kan klare selv, jo mere får de lyst til at lære, og jo mere aktive bliver de. I Møllebakken giver 
vi dem den tid der skal til, for at kunne klare sig selv. Vi ved, at børn vokser med ansvar, at det er vigtigt at 
kunne føle, at der er brug for dem. Store og små hjælpes ad for at få hverdagen til at fungere. Det er ikke 
et spørgsmål om beskæftigelse, men mere om at føle et fælles ansvar for de opgaver, der hver dag skal 
løses, for at få hverdagen til at hænge sammen. Med begrebet ”hjælpervenner” lærer børnene at føle 
ansvar for hinanden. En stor og en lille, eller en selvhjulpen og en mindre selvhjulpen sættes sammen som 
hjælpevenner. Det giver ansvar for den store og tryghed for den lille. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Forældresamarbejdet vægtes ligeledes højt. Vi har forældresamtaler en gang om året, de kommende 
skolebørn får en ekstra samtale inden indskrivning til skolen. En gang om året kommer rigtig mange 
forældre med børn og gør legepladsen i orden med nyt sand, flis, maler og laver andre projekter, som lige 
netop det år er på programmet. Vi har blandt andet et år fået lavet en pergola, ny bålplads og fået sat nye 
triller og hegn. Vi har flere fester om året, hvor børn og forældre deltager, her kan nævnes sommerfest, 
julefest og fastelavn. Møllebakkens fester arrangeres af et festudvalg bestående af 2 medarbejdere og en 
del forældre. Vi prøver hver dag at give en lille historie med, når børnene hentes, så forældre har lidt 
indsigt i børnenes hverdag. 
 

Møllebakken består af to vuggestuer og to børnehavestuer. Vuggestuegrupperne arbejder tæt sammen, 
det samme gør børnehavegrupperne. Både vuggestuebørnene og børnehavebørnene er blandet i 
aldersgrupper. Vi er overbeviste om, at det er vigtigt at have nogle at lære af, se op til og efterligne, for at 
udvikle sig. Børnehavebørnene må lege over hele huset, men er i deres egen gruppe/stue med faste 
voksne til alle måltider og aktiviteter/projekter. Børnene kan også deles op på tværs af stuerne efter alder 
ved nogle aktiviteter. 
 

Vi har igennem mange år været en fast, sammentømret personalegruppe, mange medarbejdere har 
været ansat i mange år. Kulturen ligger derfor for mange billedligt talt i blodet og er genkendelig ved en 
åben fællesskabskultur, som gør at alle kan sparre og udveksle erfaringer med hinanden i det daglige. Til 
de nye personaler, det er kommet hen ad vejen, har vi videreformidlet vores kultur, men samtidig også at 
været åbne for nye tiltag og udvikling. 

Fortsættes...                                                                                                                
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...Fortsat (MØLLEBAKKEN) 
Vores rammer gør, at vi er fysisk tæt på hinanden afdelingerne i mellem. Huset er ikke større end, at vi 
støder på hinanden i vores arbejde f.eks. ved børnetoiletter, i køkkenet, vi har fælles legeplads eller på 
kontoret, hvor vores fælles beskedbog altid ligger. I Møllebakken har vi ikke intranet, alt skrives på tavler, 
info deles ud på papir og vi har kun et telefonnr. så alt info gennem telefon fra forældre, formidles videre 
fysisk gennem huset. Kort sagt mødes vi tit på fælles arealer, hvor vores arbejdsgange krydser hinanden og 
snak - fagligt som personligt - bliver udvekslet personalerne imellem. Vi er af den overbevisning, at en vigtig 
del af måden kulturen i Møllebakken tilegnes på, netop er den arbejdsgang, at de fysiske rammer er med til 
at forme vores fælles kultur. 
Møllebakkens organisation er kendetegnet ved en anerkendende, tillidsfuld og hjælpende kultur, ud fra 
princippet ”en stor familie”, et narrativ som vi igennem snart 15 år har arbejdet ud fra. Kulturen er skabt i 
fællesskab med kendte og gennemarbejdede værdier. 
 

Hvordan er overgangen fra at være selvejende til privat gået? 
I 2010 overgik vi til at blive en privat institution, og det har vi ikke et øjeblik fortrudt.  Vi har fra starten haft 
det princip, at vi er en institution for alle. Vi har derfor også nøjagtig de samme priser som Guldborgsund`s 
andre daginstitutioner. Vores børn har de samme rettigheder til talekonsulent, ergo osv. Vi styrer vores 
egen venteliste og sender hver måned en liste ind til pladsanvisningen, så de kan se, hvilke børn vi har. Vi 
har desuden et par gange hjulpet kommunen med at tage nogle børn, som lige netop havde brug for et 
tilbud som os, en mindre institution.  
 

Medarbejdere, ledelse og bestyrelse har et godt samarbejde. Vi er så heldige, at vores bestyrelsesformand 
har været med i de sidste 19 år. Det har givet tryghed og en vis ballast, at have en så kompetent og erfaren 
formand. Bestyrelsen tager sig af det økonomiske sammen med ledelsen (leder og souschef), og blander sig 
stort set ikke i pædagogikken.   
Vi har indtil nu haft børn til vores ledige pladser, en god økonomi og mulighed for langt hen ad vejen selv at 
beslutte, hvordan vi vil ”køre” Møllebakken. Vi har et glimrende samarbejde med Guldborgsund kommune, 
og vores tilsyn indtil nu, har været positive og godkendte.  
Det at have indflydelse og medbestemmelse over egen drift er i den grad med til at motivere og engagere 
medarbejdere og ledelse, til at give lidt ekstra til Møllebakken, sådan at det bliver et godt sted af være for 
børn, forældre og medarbejdere. En god arbejdsplads, hvor folk har lyst til at arbejde på. Rekruttering har 
hellere ikke været problematisk, vi har nemt ved at tiltrække ny arbejdskraft. 
 

Hvad er I optaget af lige nu? 
Lige nu er vi meget optaget af biodiversitet. Vi har lavet insekthoteller, sået blomster, malet billeder af 
solsikker og alle de små insekter, som er så afhængige af solsikken. Vi har været på opdagelse rundt på 
legepladsen, for at finde insekter og deres levesteder. Vi har leget insekter, sunget og læst om insekter. 
Snakket om hvor, hvordan og hvorfor vi skal passe på dem. Vi har modtaget en kuffert fra Rama Sjang, som 
indeholder super godt pædagogisk materiale om alt fra bøger, lege, aktiviteter og et fuglehus. Det kan kun 
anbefales at komme i gang – ungerne ”elsker” det. De er nysgerrige og begejstrede! 
 

 
 

 

 På medarbejderfronten er vi i gang med 
arbejdspladssamtaler, som kendetegner gensidig 
udveksling, refleksion mellem medarbejder og 
leder, få fastlagte og åbne spørgsmål, ligeværd, 
fleksibilitet, den fælles sag, hvor arbejdspladsen er i 
fokus. Samtalen holdes udenfor på et frodig grønt 
stykke have vi har, lige ud til marken i hver vores 
camping stol. Indtil nu har det været nogle 
værdifulde samtaler, som er vigtige i det videre 
arbejde med at udvikle Møllebakken, til forsat at 
være en institution med indhold og ikke mindst 
livsglæde. 

—-ooo0ooo— 
En gang om året kommer rigtig mange forældre med børn og 
gør legepladsen i orden  
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Overenskomster for pædagoger og  
medhjælpere i de private institutioner. 
 

Vi har nu fornyet overenskomsterne med BUPL og FOA for henholdsvis  
pædagoger og medhjælpere og assistenter i de private institutioner. 
 

Den samlede udgiftsramme for overenskomstforhandlingerne for de private institutioner følger den ramme, der 
er aftalt med KL’s overenskomster. Dette skyldes, at de private institutioners indtægter overvejende består af 
kommunale tilskud, der udregnes på baggrund af de tilsvarende udgifter til de kommunale institutioner. 
 

Samtidig er det fast kotume, at vi følger de generelle lønstigninger, der er aftalt på KL’s område, der udmøntes 
som halvårlige stigninger af de enkelte løntrin. Det betyder, at vi alene forhandler om de midler, der i KL-forliget 
er afsat til diverse puljer og udviklingsprojekter, der ikke omfatter de private institutioner, svarende til knap 1% 
af lønsummen. 
 

Da der er tale om gennemsnitsberegninger kan der være nogle institutioner, der ”rammes” hårdere end andre. 
Hvor dyrt forliget bliver for den enkelte institution afhænger af bl.a. personalesammensætningen, om man har 
studerende, tager på koloni m.m. Af samme grund har vi heller ikke forhandlet helt op til rammen, men har 
friholdt en ”buffer”. 
 

SPIA har denne gang indgået et forhandlingsfællesskab med DLO, Børneringen, FOBU og FDDB. Det betyder, at vi 
– udover at forhandle konkrete lønforbedringer og andre ændringer – også har lavet en del redaktionelle 
ændringer, så de 5 overenskomster er stort set enslydende. 
 

Overenskomstfornyelsen indebærer bl.a.: 
Løn: Udover de generelle lønstigninger, der som nævnt følger KL-forliget, har vi aftalt grundlønsstigninger 
samt forøgelse af forskellige tillæg. Den ny overenskomst sikrer dermed lønforbedringer både til 
pædagoger, medhjælpere og ledere. Særligt i forhold til lederne har det for forhandlingsfællesskabet været 
vigtigt, at overenskomstens lønvilkår afspejler den ledelsesopgave, som lederne varetager og som tager til i 
kompleksitet. Dette skulle gerne være medvirkende til, at vi forsat kan fastholde og rekruttere dygtige 
ledere i vores private institutioner.  
 

Koloni: Da vi havde fået tilbagemeldinger fra en del af jer om at kolonitillægget var utilstrækkeligt og at I 
derfor giver mere end overenskomsten tilsagde har vi brugt en del af midlerne til at forhøje kolonitillægget. 
Det er fortsat muligt at lave en lokal aftale i den enkelte institution.  
 

Arbejdstid: Arbejdstidstillægget er hævet og vi har samtidig præciseret, hvad det dækker, da vi havde 
erfaring for at den hidtidige formulering kunne give anledning til en del tvivl. 
 

Senior- og omsorgsdage: Fra forhandlingsfællesskabets side havde vi forslag om, at det skulle sikres at 
medarbejdere ikke kan få dobbelt op på senior- og omsorgsdage, hvis de skifter arbejde i løbet af 
kalenderåret. Vi fik en aftale med BUPL om at der ikke er ret til senior- eller omsorgsdage hvis de er afholdt 
eller udbetalt fra tidligere arbejdsgiver i samme kalenderår (svarende til en tilsvarende bestemmelse i KL’s 
overenskomst). FOA ville ikke acceptere en sådan bestemmelse. 
Vi stillede desuden et forslag om, at antallet af seniordage reguleres ved tidsbegrænsede ansættelser. Dette 
kunne vi ikke komme igennem med hverken overfor BUPL eller FOA. Det betyder, at det fortsat gælder, at 
en seniormedarbejder har ret til det fulde antal seniordage, selvom vedkommende f.eks. kun er ansat i et 
vikariat på 3 måneder. 
 

Øvrigt: Vi har derudover opdateret overenskomsterne i f.t. ferie, sorgorlov og databeskyttelse som 
konsekvens af generelle regelændringer. 
Overenskomsterne vil blive sendt til de private institutioner, der har tiltrådt dem, samt blive lagt på SPIAs 
hjemmeside, så snart de er færdigredigerede. 

 

Af Katrine Toft Mikkelsen,  
faglig konsulent, SPIA 
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Åbent brev af 27-5-21 til De Radikales dagtilbudsordfører - underskrevet af  20 ”ejer-ledere” fra privatejede private 
daginsti-tutioner, herunder Spifo`s formand Denice Valentin fra Aurora børnehus i Gladsaxe: 
Se mere om sagen i opslag på Facebookgruppen: Vi bakker op om private daginstitutioner og pasningsordninger 
 

Kære Lotte Rod (R)  
 

Vedr. udkast til oplæg om fremadrettede rammer for nyoprettede og eksisterende privatinstitutioner  
 

Først og fremmest vil vi sige tak for vores møde med dig i gruppen af privat-ejede daginstitutioner, hvor vi var glade 
for at høre dig fortælle, at du har fået lovning fra ministeren på, at den kommende lovgivning “ikke må være til 
gene for os”, og som du sagde: “Jeg har ikke noget behov for, at I bliver kontrolleret mere”.  
 

Vi læser nu ovenstående udkast og kan konstatere, at vi fremadrettet sættes under en form for administration fra 
kommunens side ved som ejerledere og direktører at skulle afgive revisorpåtegnede årsregnskaber for vores 
institutioner, og at vi skal angive og aflønnes for vores timetal, som for flere af os langt vil overskride de 37 timer... 
hvilket vi forudser kan blive dyrt for institutionen at skulle honorere?  
 

Vi ser også, at vores mulighed for at overdrage vores vuggestuer og børnehaver til egne børn eller andre ildsjæle er 
afviklet. Og at der ikke kommer flere private institutioner udover de, der vil lykkes med at etablere “selvejende” 
institutioner ledet af forældrebestyrelser.  
 

Vi kunne helt ærligt godt tænke os at høre dig, hvem du personligt tror, har lyst til at starte et dagtilbud og 
kautionere for et stort beløb til en institution, samtidig med at de skal arbejde intensivt i en årrække med opstarten 
og være underlagt en skiftende forældrebestyrelse uden at opnå nogen form for kompensation eller sikkerhed for 
denne investering af liv og hjerteblod?  
 

At aftalen indebærer et stop for oprettelse af institutioner som vores, er vi selvfølgelig meget kede af, ikke bare på 
vores vegne. Men på hele Danmarks vegne. Med denne lovtekst ser vi vores institutioner som værende under en 
langsom og demotiverende afvikling, og vi er chokerede over, at man i Danmark i 2021 på denne måde vil 
ødelægge velfungerende dagtilbud netop nu, hvor der virkelig er brug for vores kræfter og ekspertise, hvilket 
forældrenes efterspørgsel på vores pladser vidner om. Endda efter en historik hvor mange af os i netværket tilbage 
i 2005 blev opfordret af vores respektive kommuner til at blive en del af den ordning, der i dag er fundamentet for 
vores eksistens, og som nu ser ud til at kunne forsvinde ved jeres bebudede lov.  
 

Vi bliver nødt til at spørge dig Lotte Rod: Har du overvejet konsekvenserne ved på denne måde at stå som ansvarlig 
for afviklingen af det private initiativ på daginstitutionsområdet med de følger, det vil få for hele børneområdet i 
Danmark, for forældrenes frie valg og børnenes trivsel og muligheder for at komme i alternative institutioner: Små, 
nære, landlige, skov- eller steinerbørnehaver m.fl. drevet af ildsjæle for i forvejen ofte alt for travle forældre?  
 

Selvom vi altid har haft børnehaver drevet af private i Danmark – af alle mulige aktører fra virksomheder og 
menigheder til Fru Jensen og i dag os – ser vi altså nu ind i et scenarium, hvor det offentlige får monopol på 
børnepasningen. Hvad tror du som politiker, det vil betyde for borgernes og civilsamfundets indflydelse på 
udformningen af tilbuddene, engagement og opbakning til vores kommunale institutioner?  
 

Vil du nu - som vi talte om på vores møde - tage vores alvorlige bekymring for realiseringen af de selvejende 
institutioner som eneste mulige private initiativ med til forhandlingsbordet i udvalget: Med spørgsmål om dels 
forældrenes manglende mulighed for at finde finansiering til disse institutioner, hvilket vi har bankernes ord for, og 
dels forældrenes manglende kompetencer og ressourcer i forhold til ledelsen af dem; ikke mindst fordi dagtilbud er 
væsensforskellige fra fri- og privatskoler? Spørg bare DLO, der har det fulde overblik over vores område.  
Vi håber, at du i disse dage vil stå ved dit ord om, at lovgivningen ikke skal være “til gene” for os og at du ikke vil 
“kontrollere os” yderligere; ud over den kontrol, vi allerede er underlagt via dagtilbudsloven.  
Og vi håber ikke mindst, at De Radikale som parti vil forsvare mangfoldigheden og forældrenes frie valg frem for en 
enøjet, ideologisk styret politik om et profitforbud, der etableres uden respekt for vores grundlæggende 
rettigheder som iværksættere og uden respekt for vores virksomheder og deres bidrag til vores fælles samfund. En 
politik vi kun kan se i sin realisering vil ødelægge tilliden i det stærke offentlige og private samarbejde, vi har 
opbygget med vores respektive kommuner over de sidste årtier.  
Herunder vil vi også opfordre dig til at konsultere grundlovens § 73 om ekspropriation, idet vi ønsker at få svar på, 
hvordan du vil kompensere os for de økonomiske tab, vi som ejere står over for ved en fremtidig overdragelse af 
vores institutioner til selveje?  

Med venlig hilsen  

https://da-dk.facebook.com/groups/810648962814768/permalink/887860201760310/?__xts__%5b0%5d=68.ARDD8TtghHOZzvUw4yVETd8hfsKf3VMI93kxfj0Atz9WMj9-5yRfazm2HScjxti_8sRy_gU0SqlJ3Y0B0JUbqNdYwu1nOCYc-6-Ydi9r1il1g1Akf3SFybAdfomem31ZxgXzHg415pxTMH3merpgkO1UqiMCcOhB4BRc
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Spifo deltog i foretræde for Folketingets Børne- og 
undervisningsudvalg om “før-SFO” og “forårs-SFO” 
 

Inspireret af en artikel Kristeligt Dagblad ( https://www.kristeligt-dagblad.dk/debatindlaeg/det-er-ikke-godt
-boern-komme-tidligt-i-sfo-lad-boernehaveboern-blive-i-barndommens), var SPIFO d. 6/5-21 til foretræde 
for Folketingets Børne- og undervisningsudvalg. Foretrædet kom i stand i et samarbejde mellem SPIFO og 
artiklens forfattere, der er repræsenterer en gruppe Steinerpædagoger, der kalder sig ”Ro på 
Barndommen”. 
 
P.g.a. Corona-restriktioner måtte vores delegation kun bestå af to personer, så det blev Denice Valentin, 
Spifo`s formand, og Steinerpædagog Helle Heckmann der var på Christiansborg. Denice har berettet 
følgende om, hvordan det gik: 
 
”Vi uddelte vores talepapir til de medlemmer af udvalget, der var til stede. Det blev meget vel modtaget, og 
de ville gerne have dokumentet online, så de kan lægge det op, sende det rundt og klikke på links. 
De var umiddelbart enige, og det blev kommenteret, at det måske ikke var en god idé at gøre det frivilligt 
(for forældre), men derimod insistere på, at der er minimumsnormering indtil barnet starter i skole (1:6 og 
ikke 1:27). 
 
De spurgte også, om vi havde kontakt med KL. Vi fik ros for at være en stemme i debatten. Det var i det 
hele taget en meget positiv oplevelse” 
 
Talepapiret, der kan læses hér:  https://www.spifo.dk/spifo-havde-foretraede-for-folketingets-boerne-og-
undervisningsudvalg-om-foer-sfo-og-foraars-sfo/ har udvalgssekretariatet efterfølgende fået elektronisk, så 
det kunne lægges op på Folketingets hjemmeside, samtidig med at udvalget bad ministeren kommentere 
på det.  
 
Svaret har vi modtaget for få uger siden, og det var ikke opløftende. Pernille Rosenkrantz Theill har 
tilsyneladende ikke megen forståelse for vore synspunkter, idet svaret lyder sådan her: 
 
”Der kan være mange veje til en god skolestart, og jeg har tillid til, at kommuner og skoler finder den form, 
som giver bedst mening lokalt.  
 
Før-SFO’ernes primære formål er ikke undervisning. Før-SFO’ernes pædagogiske aktiviteter er målrettet 
aldersgruppen med fokus på tryghed, fællesskab og trivsel. Kommunalbestyrelserne fastsætter og 
offentliggør en mål- og indholdsbeskrivelse for SFO’erne. Hvis SFO’en omfatter børn, der endnu ikke har 
påbegyndt skolegangen, skal mål- og indholdsbeskrivelsen angive, på hvilken måde SFO’en varetager de 
yngre børns særlige behov og bidrager til en god start på skoleforløbet for disse børn.  
 
Rigtigt indrettet kan før-SFO være en god introduktion for børnene til deres kommende klassekammerater 
og evt. skolens fysiske rammer forud for, at de mødes med skolens mere formelle krav og strukturerede 
hverdag.  
 
Et godt før-SFO-forløb og en god skolestart kræver dog altid, at der er dygtige voksne omkring børnene, 
som tager hånd om deres oplevelse af de nye rammer. En god overgang bygger også på den 
grundlæggende præmis, at barnet er klar til at foretage skiftet fra dagtilbud til før-SFO og skole.” 
 

morten@spifo.dk 

https://www.spifo.dk/spifo-havde-foretraede-for-folketingets-boerne-og-undervisningsudvalg-om-foer-sfo-og-foraars-sfo/
https://www.spifo.dk/spifo-havde-foretraede-for-folketingets-boerne-og-undervisningsudvalg-om-foer-sfo-og-foraars-sfo/
https://www.kristeligt-dagblad.dk/debatindlaeg/det-er-ikke-godt-boern-komme-tidligt-i-sfo-lad-boernehaveboern-blive-i-barndommens
https://www.kristeligt-dagblad.dk/debatindlaeg/det-er-ikke-godt-boern-komme-tidligt-i-sfo-lad-boernehaveboern-blive-i-barndommens
https://www.spifo.dk/spifo-havde-foretraede-for-folketingets-boerne-og-undervisningsudvalg-om-foer-sfo-og-foraars-sfo/
https://www.spifo.dk/spifo-havde-foretraede-for-folketingets-boerne-og-undervisningsudvalg-om-foer-sfo-og-foraars-sfo/
mailto:morten@spifo.dk
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Saksede Citater 
Spi-NYT har fra diverse aviser og andre medier sakset  
disse interessante Citater : 

Pædagoguddannelsen 
”Nogle af de mest sofistikerede pædagogiske beslutninger er forbundet med at observere leg, vælge at 
blande sig uden om eller guide leg i nye retninger.”  

Andreas Rasch-Christensen, forsknings- og udviklingschef, VIA University College, i debat på Altinget 
 

”Min umiddelbare reaktion er, at det er ulogisk at flytte studiepladser inden for kernevelfærdsområder 
som pædagog og lærer ud af hovedstaden, når vi netop her har en helt særlig udfordring med at 
rekruttere pædagoger og lærere,”  

Børne- og ungdomsborgmester i Københavns Kommune, Jesper Christensen (S), til Altinget 
 

”Jeg tror vi kommer til at se flere, der læser til eksempelvis lærer og pædagog. Også hjulpet på vej af, at 
det vi flytter væk fra indre København, foreslår vi at lægge i Københavns omegn og Vestegnen. Så kan 
man som ung både kan læse inde midt i København og i Københavns omegn, så man får flere muligheder 
for at læse de her uddannelser og endnu flere pladser på dem i fremtiden,”  

Ane Halsboe-Jørgensen, Uddannelses- og forskningsminister, til altinget 
 

I 2030 vil Danmark mangle 35.000 pædagoger, lærere, sygeplejersker og socialrådgivere 
”Vi er som samfund i gang med at gentage den fejl, vi har begået på ældreområdet: Vi uddanner for få til 
vigtige velfærdsopgaver. Denne gang til grupper som børn, ældre og syge. Vi risikerer at se de samme 
vanskeligheder som i ældreplejen, når kvaliteten svækkes og vi efterfølgende må stille stadigt højere krav 
til de få, som skal løfte opgaverne,” 

Stefan Hermann, rektor og formand for for Danske Professionshøjskoler i pressemeddelelse 
 

”Det er selvfølgelig ikke tilfredsstillende, at vi fylder jobbene ud med ufaglærte, for pædagogisk kvalitet 
handler ikke kun om antallet af hænder. Pædagoger er specialister i børns udvikling, og derfor har vi brug 
for uddannet personale”, 

Københavns børne- og ungdomsborgmester, Jesper Christensen (S), til politiken 
 
”Vi kan ikke ansætte nogle, der ikke findes. Der er ikke uddannede pædagoger nok til, at vi kan indføre 
minimumsnormeringer med uddannet personale, og det gælder overordnet for kommunerne i 
hovedstadsområdet. Indtil der bliver uddannet flere pædagoger, kan vi bare prøve at konkurrere med 
hinanden om dem”,  

Borgmester i Lyngby-Taarbæk, Sofia Osmani (K), til Politiken 
 
Debatten om fremtidigt stop for privatejede daginstitutioner 
”Når det offentlige har monopol, kan det – i lighed med et privat monopol - levere færre varer med 
dårligere kvalitet og til en højere pris, fordi det offentlige monopol heller ikke skal konkurrere med andre 
leverandører.  Forbrugerne bliver taberne ved et offentligt monopol, fordi de ikke kan vælge en alternativ 
leverandør, der konkurrerer med det offentlige monopol om at levere ydelser til den lavest mulige pris og 
med den højest mulige kvalitet.” 

Karsten Bo Larsen, forskningschef, Cepos i debatindlæg i Altinget 
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Kære medlemmer af Spifo 

 

I inviteres hermed til: 

 

Generalforsamling i SPIFO 2021 
 

Torsdag den 2. september 2021, kl. 18.00 – ca. 20.00  

I SPIAs/Spifo`s lokaler, Jernbane Allé 45 G, 1. 2720 Vanløse 

 

Dagsorden (iht. vedtægternes Pkt. 4.6): 

1. Valg af dirigent. 
2. Valg af referent. 
3. Bestyrelsens beretning om Foreningens virksomhed i det forløbne år. 
4. Forelæggelse af årsrapport til godkendelse. 
5. Indkomne forslag fra bestyrelse eller Foreningens medlemmer. 
6. Valg af bestyrelse. (Ingen af de nuværende best.medl. er på valg, men der skal vælges 2 suppleanter.) x) 

7. Valg af revisor. 
8. Eventuelt 
  
x) På sidste års Årsmøde vedtoges der nye vedtægter for Spifo, hvorved Årsmødet fremover er en 
Generalforsamling. Ved den lejlighed valgtes der en ny bestyrelse på 6 medlemmer, der alle valgtes for en  
3-årig periode.  
 

Iht. vedtægternes pkt. 4.5 skal emner, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, fremsættes skriftligt 
(herunder elektronisk) til bestyrelsen senest 14 dage efter indkaldelsens udsendelse. (Kan sendes til 
info@spifo.dk 
 
Spifo`s vedtægter kan iøvrigt læses her: https://www.spifo.dk/bestyrelsen/ 
 
Vi byder på en sandwich, vand/øl, kaffe og the. 
Deltagelse i mødearrangementet er gratis, men af hensyn til traktementet og de fysiske rammer, bedes man 
tilmelde sig mødet til Morten Kyst på e-mail: morten@spifo.dk  senest den 30/8-21. Spørgsmål kan desuden 
rettes til Morten på mob. 20417164 

 

Med venlig hilsen 

Denice Valentin 
formand for SPIFO   

https://www.spifo.dk/bestyrelsen/
mailto:morten@spifo.dk
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Bjarne fra Bryggen takker af 
 
Bjarne Arleth Nielsen stopper med udgangen af juni som leder  
af den selvejende institution Børnehuset Bryggen i Københavns  
Kommune. Han har været selvejende leder i 22 år i en periode  
præget af skiftende strukturer. Nu starter et nyt kapitel for  
Bjarne, som aktiv pensionist. Spifo bringer i den anledning et  
lille interview. 
 
Det er ikke til at se det, hvis man ikke lige ved det” – er det  
virkelig allerede tid til at gå på pension? 
”Ja, det er ungdommens år, der tynger”. Jeg har været  
selvejende leder i næsten 22 år, så stafetten må videre.  
Og jeg har så i alle årene samt inden – også som pædagog  
og selv forælder - været med i det meste af, hvad der har  
været af bestyrelser mv – forældreråd, forældrebestyrelse  
i både vuggestue, børnehave og fritidshjem, skolebestyrelse  
i kommunal skole og privat skole, samt i fire år været  
formand for Københavns Forældre Organisation.  
Det har fyldt i mit aktive arbejdsliv og forældreskab.” 
 
Du har altså været meget aktiv og nysgerrig indenfor det børnepolitiske område. Hvorfor har du ikke bare 
koncentreret dig om din lederstilling? 
”Det har været naturligt for mig og det som jeg interesserer mig for, men også fordi at ledelse af en 
daginstitution ikke kan adskilles fra et indblik i – og en forståelse for—den politiske virkelighed, vi er en del af – 
og agerer i. Som offentligt ansatte og ledere er vores område i høj grad politisk styret. I dag mere end 
nogensinde. Vi har bl.a. en statsminister, som har profileret sig selv som ”børnenes minister”, og området har 
igen fået ”eget” ministerie. Men ord og hensigtserklæringer kan se fine ud på papir, noget andet er at se det 
omsat i praksis. Heldigvis er politik ikke statisk, men er foranderlig og påvirkelig. Det viser bl.a. hele ”Er den en 
voksen til stede” bevægelsen, som har resulteret i en politisk vedtagelse om minimumsnormeringer. Ledelse 
indbefatter derfor også at forholde sig politisk til sin samtid, især den del der vedrører det børnepolitiske og 
dagtilbudsområdet”.  
 
Hvad mener du om udviklingen på daginstitutionsområdet i de år du været med – med bl.a. klyngedannelser 
og mange private daginstitutioner? 
”I alle årene vores selvejende Netværk Christianshavn Bryggen har eksisteret siden klynge – 
netværksstrukturen blev indført i kommunen, har jeg stået for en halvårlig fælles vejledning for de 
pædagogstuderende i praktik på pågældende tidspunkt i netværkets institutioner. Har handlet om at være 
selvejende og de politiske rammer herfor. Er altid startet med at sige: Før det kommunale eksisterede, var det 
selvejende. Hvor mange spæde skridt og overvejelser til senere indflydelsesrige pædagogiske tilgange til børn 
er blevet taget. F.eks. blev nogle af de første kim til den senere pædagoguddannelse lagt i en af institutionerne 
i vores netværk for mange år siden. Og da jeg som håbefuld ung og ny pædagogmedhjælper for 48 år siden gik 
ind ad døren til en halvdagsbørnehave i Ribe, var lovgivning for området en parentes i en omfattende 
bistandslov. I dag har vi en kompleks dagtilbudslov mv. og en ambitiøs pædagogisk læreplan, som på den ene 
side kan ses som en anerkendelse af faget og en progressiv tilgang til børn og leg, der bl.a. er baseret på den 
omfattende forskningsbaserede viden om børn, som der er i dag. Men er også udtryk for et gennemreguleret 
område. I dag er statslige institutter, dagtilbudschefer, faglige centre med overvejende akademisk ansatte 
samt lignende i høj grad dagsordensættende, mærkbart ud i de enkelte institutioner.  
 

Fortsættes... 
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...Fortsat 
 
Klyngedannelser er primært fordi de passer ind i dette rationale. Private institutioner er generelt et modsvar 
heroverfor. Der er mange interessenter, som gerne vil fortælle pædagoger, hvordan de skal gøre deres 
arbejde. Tvivler på at f.eks. sygeplejersker og folkeskolelærere ville finde sig i, at så mange blandede sig i deres 
arbejde.”     
 
Hvad tænker du kunne være en god udvikling i fremtiden indenfor daginstitutionsområdet? 
”Som afgående selvejende leder glæder det mig, at politikerne nu i København har besluttet, at antallet af 
selvejende pladser og institutioner skal øges. Det er et brud på en mangeårig ensidig institutionsudvikling, i 
kommunen som forhåbentlig nu brydes og betyder reel mangfoldighed i byens udbud af institutionspladser. I 
de kommende år vil indførelsen af minimumsnormeringer og hvordan disse implementeres præge området. 
Det vil der være divergerende meninger om. En anden opgave, der vil fylde, er at omsætte den styrkede 
pædagogiske læreplan ambitiøse formål og visioner i praksis, ligeledes at etablere gode evalueringskulturer i 
institutioner. Manglen på uddannede pædagoger vil formentlig vanskeliggøre dette. Det vil spille ind, at der til 
stadighed vil komme ny viden om børn, der relaterer sig til den styrkede læreplan. En god udvikling i denne 
forbindelse vil være at pædagogers tro på egen praksis er lige så vigtig som de teorier og den viden, der til 
stadighed formuleres omkring pædagogers fag. Samt at arbejdet med den styrkede pædagogiske læreplan 
også reelt formår at gøre denne meningsfuld og inddragende bredt blandt forældrene i praksis. Det er ikke 
hidtil lykkedes”.  
 
Hvilke råd vil du give til nye ledere i de selvejende daginstitutioner? 
”Det er svært at give enkle og gode råd, da det også kan være meget individuelt betinget. Men en amerikansk 
U-båds kaptajn opsummerede engang sine erfaringer: Bad leavers give bad orders. Good leaders give good 
orders. Great leaders give no orders ”Han var blevet kastet ud i en ny opgave med kort varsel, en u-bådtype, 
han slet ikke kendte til. Hans eneste mulighed for at lede var han nødt til at basere på mandskabet, hans 
medarbejderes viden, kompetencer og løsningsforslag med forbløffende resultater. Så hvis jeg skal komme 
med gode råd, kan det være - vær autentisk og tydelig med egne værdier. Inddrag medarbejderne, uddeleger, 
lyt til – og stol på deres gode forslag og ideer. Vær åben i din ledelse. Sørg for at opbygge tætte netværk med 
nærmeste lederkollegaer og lade disse kigge ind i dit lederskab. Som selvejende ledere har vi hinanden, når det 
brænder på. Dyrk et godt samarbejde med bestyrelsesformanden og bestyrelsen”. 
 
Hvad vil du især komme til at savne ved jobbet, som du nu stopper med? 
”Er ikke et sekund i tvivl om, hvad jeg vil komme til at savne mest. Alle de glæder og sjove oplevelser et rigt og 
godt børneliv dagligt omkring mig bringer. Det kommer jeg til at savne.  Og så kommer jeg til at savne det gode 
samarbejde med dygtige medarbejdere, kollegaer og eksterne samarbejdspartnere samt den spændende 
faglige udfordring og udvikling, der heldigvis også er. Det kommer jeg nok til at vænne mig til ikke at være en 
del af. Dagligt at skulle forholde mig til alverdens problematikker, alt mellem himmel og jord lige fra lågen der 
ikke virker, til mangel på tid og ressourcer samt alt det andet, som popper op og kan forekomme mindre 
væsentlig i forhold til kerneopgaven, men alligevel ligger på lederens bord, det kommer jeg nok ikke til at 
savne. 
 
Hvordan vil du bruge din tid i din kommende ”pensionisttilværelse” 
”Godt spørgsmål. Det ved jeg endnu ikke. Når jeg har fået at vide, at nu skal du til at nyde dit otium, har det 
ikke rigtig fænget hos mig. Svarer til, da Ældresagens tilbud om medlemskab dumpede ind ad brevsprækken 
for nogle år siden hos mig, og jeg tænkte: Hvad har det med mig at gøre! Kan ikke forestille mig et pensionistliv 
helt uden at engagere mig i et eller andet, arbejde eller frivilligt. Men jeg glæder mig også til at have mere tid 
og reelt holde fri, når jeg har fri og har weekend. Heldigvis har min kone og jeg allerede fem søde og dejlige 
børnebørn sammen. Den femte er lige kommet. Og en sjette er på vej til efteråret. Mere tid til dem ser jeg 
frem til. Hvad der så ellers skal ske, må tiden vise. Det bliver der forhåbentlig god tid til at overveje :-) 
 

morten@spia.dk  

mailto:morten@spia.dk
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SPIA/Spifo afholder Bestyrelseskurser   
efter sommerferien 
 
På grund af situationen med Covid-19 er det efterhånden 
et års tid siden, at SPIA sidst har afholdt 
”Bestyrelseskurser”.  
 

Vi er bekendt med, at der derfor har ophobet sig et 
efterslæb og behov for, at nyvalgte 
Bestyrelsesmedlemmer og nyansatte kan deltage i et 
bestyrelseskursus, som selvfølgelig også kan frekventeres 
af mere erfarne bestyrelsesmedlemmer og ansatte, der 
kan få genopfrisket deres viden.  
 

Vi har nu sat datoer på en række bestyrelseskurser i 
København (Hyltebjerggård i Vanløse) efter 
sommerferien. Alle kurserne ligger på onsdage:  
 

25/8-21, kl. 17.30 – 20.30  
22/9-21, kl. 17.30 – 20.30 
27/10-21, kl. 17.30 – 20.30 
10/11-21, kl. 17.30 – 20.30 
  

Kursets formål er, at man som bestyrelsesmedlem får 
forståelse af:  
• Institutionens juridiske ramme  
• Bestyrelsens rolle, opgaver, ansvar og kompetence.  
 

På kurset vil I få kendskab til  
• Hvilket lovgrundlag opererer institutionen på?  
• Hvad indebærer det at have 

arbejdsgiverbeføjelser?  
• Hvilke kompetencer har hhv. bestyrelsen, den 

daglige leder og kommunen?  
• Hvilket ansvar og hvilke forpligtigelser har jeg som 

bestyrelsesmedlem?  
• Hvordan medvirker jeg til, at skabe den bedste 

institution?  
 

I programmet for aftenen vil der også være afsat tid til 
”netværk” og erfaringsudveksling.  
 

Der vil ved kurserne blive serveret en sandwich, vand, 
kaffe og kage. Prisen er 250 kr. pr. deltager fra 
institutioner tilknyttet SPIA el. Spifo. 
 

Hvis I er interesseret i, uforpligtende, at 
forhåndsreservere pladser til et eller flere af disse 
Bestyrelseskurser, så kan I allerede nu sende en mail om 
det, til: morten@spia.dk 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

                               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 
 
 

mailto:morten@spia.dk
mailto:spia@spia.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 
 
 

●●● 
 
Inspirationsmateriale om Børns leg 
Få  viden og inspiration til arbejdet med pædagogiske læringsmiljøer, hvor legen er grundlæggende. 
Materialet er til dig, som arbejder med pædagogik og udvikling i dagtilbud, eksempelvis som leder, 
pædagogisk personale eller konsulent. 
 
Hente EVA`s nye pjece her:  https://www.eva.dk/dagtilbud-boern/kort-om-leg 
Udforsk småbørnsuniverset her  
●●● 
 

Ny undersøgelse: Sådan samarbejder de fagprofessionelle om børn i mistrivsel 
Der er stor forskel på, hvad de fagprofessionelle forstår ved mistrivsel, og hvilken holdning og forståelse 
de har til samarbejdet med andre professioner. Det viser ny undersøgelse af samarbejdet om børn i 
mistrivsel. 
 

Læs mere om undersøgelsen fra ”Viden på Tværs”: 
saadan-samarbejder-de-fagprofessionelle-om-boern-i-mistrivsel 
 
●●● 
 

Nyt tilbud til forældre med ny-diagnosticerede børn 
Tilbuddet er gratis, og bag det står foreningen ”For Lige Vilkår” – støttet af Nordea-fonden.  
Projektet hedder ”Ny-diagnosticeret – hvad nu?”, og går ud på, at der dannes ti netværksgrupper i syv 
forskellige byer (København, Roskilde, Aalborg, Vejle, Aarhus, Odense og Esbjerg). Hver netværksgruppe 
består af omtrent 30 forældre, der mødes til en indledende temadag med professionelle oplæg i trygge 
rammer.  
 
Læs mere om projektet her: 
https://www.facebook.com/forlige/photos/a.1867211150275551/2827848904211766/?type=3&theater 
 

●●● 
 
Det store fællesskab kan noget særligt, som pandemien tog fra os 
Små grupper giver børnene tryghed, men det store fællesskab giver nogle helt særlige følelser og 
oplevelser, som vi ikke skal snyde børnene for, siger Stine Kart Skytte, der er dagtilbudsleder i Regnbuen i 
Brønshøj.  
 
Læs EVA`s interview med Stine Kart Skytte hér: 
https://www.eva.dk/dagtilbud-boern/dagtilbudsleder-faellesskab-saerligt-pandemien-tog-os 
 
●●● 
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