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Af Annette Foltmann, direktør, SPIA 

Nu nærmer julen sig med hastige skridt og året er ved at rinde ud. Det kalder på et tilbageblik på året, der 
gik. - På mange måder blev 2021 alligevel ligesom 2020 præget af coronapademien med alt, hvad det 
indebar af sygdom i daginstitutionerne, testning og isolation osv. Der havde faktisk bredt sig en vis 
optimisme mht., at vaccinerne kunne åbne samfundet helt op igen, og hen over sommeren blev 
hverdagen for mange normaliseret og tilværelsens sociale side fik liv igen. Men så kom coronamutationen 
Omikron. Test-steder – der lige var blevet lukket - blev nu åbnet igen, mundbind er igen blevet en 
hverdagsting, ligesom hjemmearbejde er blevet det for mange. Det var næsten som at blive fanget i en 
tidssløjfe med gentagelser og få variationer. 
 

I daginstitutionerne har det flere steder mildest talt været noget af et mareridt med coronasyge 
medarbejdere og børn, med afdelinger eller hele institutioner, der har måtte lukke i en periode. Flere 
ledere har kontaktet SPIA, og de er bekymrede for, at de kommer i den uholdbare situation, at der ikke er 
nogen voksne til at passe børnene, da de voksne typisk er mere og længere tid syge end børnene. Det er 
en meget vanskelig situation i en tid, hvor der i forvejen mangler pædagogisk personale. Vi har stor 
forståelse for jeres bekymring og afmagt. Vi ser, at I hver eneste dag gør alt, hvad I kan for ikke at svigte 
børnene. Vi har kun ros og anerkendelse af jeres seje og vedholdende indsats for at skabe en meningsfuld 
hverdag for landets børn. Tak for jer alle.  
 

I SPIA er vores nye medarbejdere faldet godt til, og vi er i fuld gang med årsafslutningen, som er 
kulminationen på et års arbejde for administrationsdelen. Der har været de årlige indledende møder med 
revisionen og planlagt et forløb, så vi kan nå de snævre tidsfrister fra kommunerne for de selvejende med 
driftsaftaler.  
 

Regnskabskonsulent Gitte Hansen går på barsel i januar, hvor Pia Knudsen tager over. I lønkontoret er 
Jette Abildgaard Nielsen kommet til pr. 1/12, så nu er vi igen 3 medarbejdere på lønkontoret – men da 
der er en del oplæring, er travlheden også her stor.  
 

Til slut vil jeg ønske Jer alle en glædelig jul og et godt nytår. Lad os håbe 2022 bliver et godt år for alle! 

 

-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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 Om denne nye udgivelse skriver forlaget i sin beskrivelse: 
 

Den danske daginstitutionskultur, med opdeling i rød og blå stue og 45 
minutters krea hver onsdag, er blevet den ramme, mange børn i dag 
vokser op i. Men det er simpelthen ikke godt nok, for i denne kultur 
glemmer man fuldstændig, at børnenes opvækstvilkår og deres 
fremtidige opgave gennem de sidste 50 år er ændret radikalt.  
 

Men der findes nogle alternativer rundt om i landet, og ét af dem er 
Natur- og Musikbørnehaven Lille-Gryn i Svaneke på Bornholm. Lille-
Gryn er et resultat af mange forældres vilje til at ville give deres børn 
en anden opvækst og dermed et helt andet institutionsliv, end de 
fleste kommunale institutioner kan tilbyde.  
 

Institutionen er i årenes løb formet af mange forskellige pædagogiske 
retninger, hvorfra det meningsfyldte blev plukket ud og brugt, så det 
blev levende, fordi børn har krav på at vokse op i et levende 
fællesskab.  
 

Det har betydet, at rigtig mange børn har haft op til tre år af deres liv i 
fysisk og psykisk ro. Børnene har haft en dagligdag, hvor de voksne er 
til deres rådighed og kan bruges efter behov, og hvor de trygt har 
kunnet hvile i visheden om, at de voksne påtager sig ansvaret for sig 
selv, for børnene og for fællesskabet.  
 

Lille-Gryns leder, Ida Gro Hansen, har været med fra starten, og det er 
hendes ønske med denne bog at inspirere og vise andre, at man ved at 
ændre på arbejdsforholdene kan ændre opvækstbetingelserne for 
børn, så de får fred til at vokse på deres egne præmisser. 
 
 
 

www.rotilatvære.dk     -   Læs mere om den nye bog Ro til at være   

Ida Gro Hansen er leder af  privatinstitutionen Natur- og Musikbørnehaven Lille-gryn i Svaneke på 
Bornholm (Lille-gryn er tilknyttet SPIA). Ida har været med fra etableringen af Lille-gryn for 25 år siden, og 
dette, og mange andre erfaringer fra andre daginstitutioner og et langt arbejdsliv på det pædagogiske felt, 
er Ida`s baggrund for, over de sidste 4,5 år, at have skrevet bogen ”Ro til at være”.  
 

Det er en vigtig bog, der varmt kan anbefales til alle ansatte i daginstitutioner, og kommende og 
nuværende forældre til daginstitutionsbørn. Men først og fremmest burde den være tvangslæsning for 
dem, der har magten over udviklingen på dagtilbudsområdet; Politikere, DJØF´ere, administratorer og 
teoretikere.  
 

Ida Gro Hansen skriver i en mail om udgivelsen:  ”Jeg mener, at børn og voksne i daginstitutionerne har 
brug for RO for at kunne trives, for trivsel befordrer læring, kreativitet og kontakt med vores autentiske 
JEG.  Da jeg ikke ser dette i vores samfundsdebat, er der i høj grad brug for et indlæg og et bud på en enkel 
måde at skabe dette.  - Derfor er der brug for at udbrede kendskabet til bogen RO TIL AT VÆRE ”. 
Bogen har sin egen fine hjemmeside, som fortjener at blive delt med rigtig mange:  www.rotilatvære.dk  

Ida Gro Hansen 

FAKTA om ”Ro til at være”:  
 

120 sider, udkommet 22/11-2021 på forlaget Trykværket 
 

Pris:  149 kr.  - Kan købes  i boghandlere og på diverse bog-
webshops, og på bogens egen hjemmeside: www.rotilatvære.dk 
(hvor der også er kontaktoplysniger på Ida Gro Hansen).  

http://www.rotilatvære.dk
http://www.rotilatvære.dk
http://www.rotilatvære.dk
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Portræt af en daginstitution 

Vuggestuen Haletudsen 
Vuggestuen Haletudsen er oprindeligt etableret som en kommunal institution på Kabbelejevej i 
Brønshøj i Københavns Kommune. Men i 2011 blev den efter hårdt arbejde Selvejende, og slap på den 
måde fri for at blive tvunget ind i den kommunale klynge-struktur. Gennem svar på Spi-NYT`s spørgsmål 
tegner Haletudsens leder, Jette Saltoft Pedersen, her et portræt af institutionen.  Jette Saltoft Pedersen 
er i øvrigt næstformand i Spifo.  

 
Redigering: morten@spifo.dk - Fotos: udlånt af Vuggestuen Haletudsen 

Hvordan kan man beskrive Jeres lokalitet?  
Vi ligger i smørhullet af Brønshøj med et par hundrede meter til Utterslev Mose. Vi har mange 
ressourcestærke familier, som kæmper med næb og klør for at få deres barn i Haletudsen. Men vi har 
siden man indførte sprogpladser i København fået ca. 6 børn og familier med anden etnisk oprindelse.  
 

Vi er endvidere kendt i området for at være specielt dygtige til børn og familier med psykosociale 
vanskeligheder. Dette fordi jeg som leder har siddet i visitationsudvalget i mange år, så særligt 
sundhedsplejerskerne kender os og vores profil. Så når de er bekymrede for et barn eller en familie,  
henviser de dem, eller giver dispensation, til at komme ned til os. Det er et arbejde vi brænder meget for, 
og vores erfaring er, at vi har betydet en stor forskel for mange børn og deres familier. 
 

Hvilke særlige muligheder og udfordringer giver det at være en vuggestue i en folkerig og pulserende 
bydel som Brønshøj? 
Jeg synes at det er dejligt, at vi på den ene side er meget ressourcestærke, men også har en mangfoldig 
børnegruppe. Det er rigtig godt for udviklingen af børnenes tolerance at se og mærke, at vi alle er 
forskellige og at de igennem samværet med hinanden lærer at give hinanden den omsorg, som alle har 
brug for. Jeg synes vi sender nogle meget empatiske og omsorgsfulde børn videre i børnehave. 
 

Hvordan er institutionens struktur?  
Vi er opdelt på 3 stuer med 11 børn på hver stue, 3 faste personaler samt en praktikant. Børnene går på 
samme stue hele deres vuggestuetid. 

Fortsættes…. 

Hvad er institutionens historie? 
Haletudsen har ligget på Kabbelejevej 8 i Brønshøj siden 1989. Den 
er opført som en midlertidig kommunal institution, som består af 
nogle pavilloner, der oprindelig stod på Vesterbro. Huset ejes af 
Københavns kommune og er løbende blevet vedligeholdt. Der er 
bl.a. bygget et træhus uden på det eksisterende og udskiftet tag og 
alle vinduer og døre. Hele legepladsen er også ordnet, så der i dag 
står en rigtig fin institution med Københavns bedste legeplads med 
alt hvad hjertet begærer.  
 

Institutionen var som skrevet kommunal indtil 2011, hvor vi var så 
heldige at overgå til at blive selvejende,  så vi slap for at komme 
ind i kommunens varslede klyngestruktur.  
 

Det var en hård kamp, som vi er så taknemmelige for at have 
taget, men som vi ikke havde klaret uden støtte fra Annette 
Foltmann (SPIA`s direktør). Jette Saltoft Pedersen, leder af Vuggestuen 

Haletudsen (og også næstformand i Spifo) 
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...Fortsat 
 

Hvad er I kendt for – og har I en særlig pædagogisk profil?  
Som nævnt er vi særligt kendt for at kunne varetage opgaven med børn og familier med særlige behov. 
Vores filosofi er, at alle vuggestuestuebørn er særligt sårbare og har brug for meget nærværende voksne i 
børnehøjde. Så vi bruger alle vores økonomiske ressourcer på, at der altid er hænder nok til børnene og at 
det er en personalegruppe, der brænder for arbejdet med vuggestuebørn. 
Alle børn og familier skal ses, forstås og høres hver dag. Ingen skal føle sig forkerte - og hos os er det ikke 
kun et barn der starter men en hel familie. Det er så vigtigt, at der er sammenhæng i børnenes liv, og, at de 
kan mærke at alle de voksne, der skal tage vare om dem og deres behov, har et godt og tæt samarbejde. 
 

Vi arbejder med anerkendende relationer i både børne- og voksenhøjde, da forudsætningen for at børnene 
trives er, at alle har et godt arbejdsmiljø. Vi bruger så mange timer her, så det skal være en fest at gå på 
arbejde. Det betyder at hele personalegruppen også skal føle sig set, hørt og forstået. 
 

Hvilke udfordringer er I mest optaget af lige nu - Gerne med fokus på Corona-situationen?  
Børnene har ikke mærket Coronasituationen så meget. De har fået alt det nærvær og omsorg, som de har 
haft brug for. Men det at vi ikke har kunnet arbejde på tværs i huset, har betydet at børnene ikke har været 
vant til store samlede børnegrupper, så de har måske ikke været helt så selvstændige, når de der kommet 
videre i børnehave. Det tætte forældrearbejde har været og er mere udfordret. Vi har måttet aflyse de 
fleste at vores fælles arrangementer, og mange af forældrene har stort set ikke været inde i huset. Vi har 
dog stadig de tætte samtaler om de enkelte børn, og forældrene har været meget søde og 
samarbejdsvillige under hele forløbet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hvad lægger I mest vægt på ved at være blevet en selvejende daginstitution?  
Friheden til selv at vælge at vi kan bruge de fleste af vores økonomiske ressourcer på nærvær og hænder til 
børnene. Der er heller ikke så langt fra idé til handling, da vi hurtigt kan tage beslutninger sammen med 
forældrene. Vi bruger ikke så meget tid på administration og kommunikation, da vi prioriterer så meget tid 
med børnene som muligt. Jeg klarer administrationen i samarbejde med SPIA, og i middagsstunden bruger 
vi 10 min. på daglig information, så alle er involverede hele tiden, og alle kan træde ind og hjælpe, hvor der 
er behov. 

Vi ser os selv som en familie, som hjælper hinanden med, at det hele 
fungerer. Som leder er jeg meget på stuerne, for jeg mener at man 
er en bedre leder ved at være en del af vilkårene, så jeg har både 
faste timer og vikartimer på stuerne. På den måde har jeg også hele 
tiden en finger på pulsen. Det kan selvfølgelig kun lade sig gøre, fordi 
jeg har en personalegruppe, der også skåner mig, så jeg har nok tid 
til de øvrige ledelsesopgaver. 
 
Hvordan ser du Haletudsens fremtid, om f.eks. 10 år?  
Jeg håber vi får lov at bevare Haletudsen som nu. 

FAKTA: 
 

Vuggestuen Haletudsen 
Kabbelejevej 8, 2700 Brønshøj 
Tlf.: 38800240 - Email.: s460@kk.dk 
 

Leder: Jette Saltoft Pedersen 
 

33 børn i alderen 0-3 år 
Antal ansatte: 12 
 

Driftsform: Selvejende daginstitution 
med driftsoverenskomst med 
Københavns Kommune 
Hjemmeside: www.vuggestuen-
haletudsen.dk 

mailto:s460@kk.dk
http://www.vuggestuen-haletudsen.dk
http://www.vuggestuen-haletudsen.dk
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Pia Olsen Dyhr: 
 

”BØRNENES FINANSLOV” 
 

I starten af december indgik Regeringen en finanslovsaftale for 2022 sammen med Radikale Venstre, 
Enhedslisten, SF, Alternativet og Kristendemokraterne. Da Pia Olsen sammen med Finansminister 
Nicolai Wammen og de øvrige ordførere fra aftalepartierne trådte ud af forhandlingslokalet og mødte 
pressen sagde hun, at det var ”børnenes finanslov”, der netop var blevet aftalt. Men på hvilke områder 
er det, at børnene er tilgodeset? Det får du her et overblik over. 
 

Af Morten Kyst -  morten@spifo.dk 
 

Det vigtigste på daginstitutionsområdet i disse år er indførelse af Minimumsnormeringer og dermed 
afsættelse af flere penge til kommunerne. Dette var allerede afsat i dette og de kommende års finanslove, 
men det nye der vedrører børnene, som med denne finanslovsaftale blev aftalt, er følgende:  
 

Læreruddannelsen 
Der afsættes 65 millioner kroner i 2022 og 125 millioner kroner årligt fra 2023 og frem til at styrke 
læreruddannelsen.  
 

Midler målrettet fritidspædagogikken 
Der afsættes i alt 46,8 millioner kroner i 2022 og 123,4 millioner kroner årligt i perioden 2023-2025 til 
skolefritidsordninger, fritidshjem og klubtilbud. Midlerne til fritidspædagogikken målrettes områder med 
høj andel af sårbare og udsatte børn og unge på baggrund af objektive kriterier som for eksempel 
socioøkonomisk baggrund. Midlerne udmøntes som en statslig tildelingspulje. Der igangsættes derudover 
en undersøgelse af normeringerne i skolefritidsordninger, fritidshjem og klubtilbud. 
 

Senere skolestart 
Der afsættes 109 millioner kroner  i 2023, 200 millioner kroner i 2024, 202 millioner kroner i 2025 og 200 
millioner kroner årligt fra 2026. Målet er at sikre de økonomiske rammer for, at flere børn kan starte 
senere i skole. Der afsættes 2 millioner kroner i 2025 til evaluering. 
 

Sænkelse af klasseloft i 0. til 2. klasse 
Der afsættes en årlig varig ramme på 95 millioner kroner i 2023, 146 millioner kroner i 2024, 199 millioner 
kroner i 2025 og 154 millioner kroner i 2026 og frem til at sænke klasseloftet til 26 elever i 0. til 2. klasse 
(med mulighed for op til 28 elever i helt særlige tilfælde) for nye årgange fra og med skoleåret 2023/2024. 
En sænkelse af klasseloftet vil kræve folkeskoleforligskredsens opbakning. 
Klasseloftet i 3. til 9. klasse vil fortsat være 28 elever (med mulighed for op til 30 elever i helt særlige 
tilfælde). 
 

Kortlægning af udfordringer i PPR 
Der afsættes tre millioner kroner i 2022 til kortlægning af mulige udfordringer i PPR, herunder for 
eksempel fastholdelsesproblemer, områder med lange ventetider og muligheden for bedre 
videreuddannelsesmuligheder inden for pædagogisk psykologi. 
 

Fødselsområdet 
Aftaleparterne er enige om at prioritere 100 millioner kroner i 2022, 110 millioner kroner i 2023, 115 
millioner kroner i 2024 og 150 millioner kroner i 2025 til at styrke tryghed og nærvær før, under og efter 
fødslen. Midlerne prioriteres med fokus på etablering af rettigheder for fødende samt flere jordemødre. 
 

Forlængelse af det midlertidige børnetilskud 
Det midlertidige børnetilskud forlænges til 1. juli 2022, da et nyt ydelsessystem ikke kan nå at træde i 
kraft før udgang af 2021. Det midlertidige børnetilskud er et tilskud til børnefamilier i 
kontanthjælpssystemet, som er berørt af kontanthjælpsloftet eller på integrationsydelsen. Der afsættes i 
alt 117,7 millioner kroner i 2022, som finansieres af de generelle reserver. 

mailto:morten@spifo.dk
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Oversigt over SPIA´s og Spifo`s 
Samhandelsaftaler og rabataftaler: 
 
 

RexKyoo ApS - Rengøring med stabilitet og fleksibilitet. 
 

Erhvervsrengøring skaber et rent og harmonisk arbejdsmiljø. 
Det er ikke kun godt for indeklimaet og børn og voksnes 
sundhed, det skaber også en bedre arbejdsdag for 
medarbejderne.  
 

RexKyoo ApS udfører erhvervsrengøring for bl.a. 
daginstitutioner overalt på Sjælland og Fyn.  RexKyoo udfører 
rengøring i en række kommuner og større og mindre 
virksomheder.  Vores kontaktperson er Thilde Rex. 
 

Kontakt: Tlf. 27210058 - Email: thilde.rex@rexkyoo.com 

KALENDA—tid til det vigtige 
 
SPIA og Spifo har  et samarbejde med  ”Greenbyte” , der blandt 
andet udbyder  arbejdsplanlægningsværktøjet ”KALENDA”.   
  

Med Kalenda er alt samlet i et online planlægningsprogram; 
Kalenda kan erstatte lister, notesbøger, beskeder på 
opslagstavler og i stedet skabe et hurtigt overblik. 
 

Den store kabale med at få medarbejderstabens vagtplan og 
vikarplanlægningen til at gå op i en højere enhed hjælpes godt 
på vej med dette værktøj. Du kan også planlægge møder og 
samle kontaktoplysninger på alle medarbejdere i systemet, plus 
have alle sammentællinger af afspadsering, sygdom, ferie, 
overarbejde osv.  Kommunikation med vikarer og andre 
medarbejdere kan hurtigt og automatisk ske via SMS. 
 

Se mere her: http://www.greenbyte.dk/produkter/kalenda/ 
 

Kontakt: Tlf. 70277047 -  Mail:  info@greenbyte.dk  

Konsulentfirmaet DEN GODE DAGINSTITUTION 
 

Konsulentfirmaet DEN GODE DAGINSTITUTION, v/ Pædagogisk 
konsulent Anne Marie Marquardsen, tilbyder - med rabat til 
institutioner tilknyttet Spifo og SPIA - en bred vifte af 
konsulenthjælp, undervisning , supervision og sparring 
indenfor det pædagogiske felt i daginstitutionerne. 
 

Se mere her: https://dengodedaginstitution.dk/referencer/ 
 

Kontakt:  
Tlf.:     21912282  
Mail:  amm@dengodedaginstitution.dk  
 

mailto:thilde.rex@rexkyoo.com
mailto:http://www.greenbyte.dk/produkter/kalenda/
mailto:info@greenbyte.dk
https://dengodedaginstitution.dk/referencer/
mailto:amm@dengodedaginstitution.dk
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 SIMI A/S er et 100% rent danskejet firma, som producerer 
miljørigtige rengøringsmidler til konkurrence dygtige priser!. 
 

SIMI har altid været en af de førende virksomheder indenfor 
produktion af rengøringsmidler og sæber. SIMI tilbyder alt  i 
rengøringsmidler, rekvisitter, hygiejnepapir og Libero bleer til det 
profesionelle marked. 
 

Til institutioner tilknyttet SPIA og Spifo yder SIMI 25% rabat på 
rengøringsmidler og fra 10—20 % rabat på deres øvrige sortiment. 
 
Kontakt: Tlf. 44 95 63 00 -  Mail: simi@simi-as.dk 
 

 

Ofir  -  en af Danmarks største jobportaler med 500.000 unikke 
månedlige brugere.  
 

SPIA & SPIFO indgået en aftale med Ofir, der betyder, at du som SPIA 
& SPIFO-medlem får specialpriser og en række fordele, når du skal slå 
jobannoncer op.  
 

Kontakt: Tlf.   39 57 77 07  -  Mail:   dv@ofirjob.dk  
 

TROLDEBØRN - Børnetøj og Tilbehør 
 
Troldebørn tilbyder op til 40% rabat på børnetøj og tilbehør til 
institutioner tilknyttet SPIA og Spifo, og det gælder også 
ansatte og forældre til børn i institutionerne. 
 

Se udvalg og bestil på www.troldebørn.dk 
Ved bestilling opgiv rabatkoden:  Spia40  
 

Kontakt:  Tlf. 26716058 - Mail: Troldeboern@hotmail.com 

SPIA og Spifo tilbyder en forsikringsordning, som institutioner 
der er medlem af Spifo kan benytte sig af. 
 

Vi har vi indgået en samarbejdsaftale med 
Forsikringsmæglervirksomheden Söderberg & Partners, der hos 
TRYG har har skaffet os gunstige forsikringer til attraktive priser. 
 

Vil du vide mere om forsikringsordningen, kan du kontakte 
vores samarbejdspartner og kontaktperson hos Söderberg & 
Partners: Tommy Dohrmann 
 
Kontakt:  
Tlf.:   71969826  
Mail  tommy.dohrmann@soderbergpartners.dk 

mailto:simi@simi-as.dk
mailto:dv@ofirjob.dk
http://www.troldebørn.dk
mailto:Troldeboern@hotmail.com
mailto:tommy.dohrmann@soderbergpartners.dk


 9 

spi-NYT, nr. 4-2021                                                                                                                                                  Side  

Saksede Citater 
Spi-NYT har fra diverse aviser og andre medier sakset  
disse interessante Citater : 

To pædagogstuderende fik lukket daginstitution 
”Man havde dårlig samvittighed, når man tog hjem. Hver dag. Jeg kunne jo vælge at gå, det kunne 
børnene ikke. Der var så dårlig stemning, at jeg fik det fysisk og psykisk dårligt af det, så hvordan skulle 
børnene dog klare det. Jeg har set toårige med de vildeste forsvarsmekanismer. Det var forfærdeligt”  

Isabella Mortensen, pædagogstuderende til LFS` hjemmeside 
 

Profitforbuddet i Private daginstitutioner 
”Når man som jeg har besøgt en række institutioner, hvor sjæl og faglighed lyser ud af stedet, og børn og 
forældre har smil på læben, så ved man også, at socialdemokraterne, SF og Enhedslistens 
skræmmebilleder om, at det er ”profitbørnehave”, er mere ideologisk retorik end et billede af 
virkeligheden. Desværre er Radikale Venstre også hoppet med på det korstog, der lige nu kommer til at 
koste en række børn i Danmark det trygge pasningstilbud som de er glade for, livet.” 

Ellen Trane Nørby, Venstres børneordfører i debatindlæg i Altinget 
 

”Der er samtidig tale om en løsning på et problem, der ikke eksisterer i den virkelige verden. Langt de 
fleste privatejede daginstitutioner kan kun mønstre et beskedent overskud, og det bliver kun overført til 
ejerkredsen i 1 procent af tilfældene”. 

Jakob Scharff, branchedirektør for DI Service og chef for DI Offentlig-Privat Samarbejde i Altinget  
 
”Det ville være mere retvisende, hvis partierne bag delaftale om profitforbud på daginstitutionsområdet 
kaldte den et konkurrenceforbud, for aftalen vil forringe konkurrencen og reelt gøre det nemmere at 
drive dyrere og dårligere institutioner”.  

Karsten Bo Larsen, forskningschef i Cepos, i Altinget 
 

”Hvis aftalen om nye rammer for private daginstitutioner medfører, at man ikke må udbetale udbytte, 
burde regeringen og støttepartierne i stedet have lavet et direkte forbud mod at oprette og drive private 
daginstitutioner. Det ville i det mindste være at tone rent flag”. 

Troels Yde Toftdahl, velfærdspolitisk chef, Dansk Erhverv, i Altinget  
 
Pædagoguddannelsen er blevet evalueret  - og hvad så? 
”De studerende efterspørger selv flere undervisningstimer og mere feedback. Det er jo et oplagt sted at 
starte, for det giver sig selv, at det er uattraktivt og svært at gennemføre en uddannelse, hvis man er 
overladt meget til sig selv”.  

 Victoria Velasquez, EL`s uddannelsesordfører, til Altinget 
 

 ”Vi vil gerne finde flere penge til uddannelse af praktikvejledere, så praktikken bliver meningsfuld, end 
den er i dag, og så koblingen mellem praktikken og selve uddannelsen forbedres”  

Astrid Carøe, SF`s uddannelses– og forskningsordfører til Altinget 
 
”Kvaliteten på uddannelsen er ikke god nok, og uddannelsens opgave er ikke løst. Derfor er regeringen 
klar til at se på indholdet af pædagoguddannelsen og styrke den økonomisk”. 

Jesper Petersen (S), Uddannelses- og forskningsminister, til Altinget 
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Hobitten, en selvejende institution, der både rummer 
børnehave og dagpleje, og ligger i Gørlev nord for 
Slagelse på Vestsjælland, inviterede sidst i oktober til 
Halloween. 
 

Her bød institutionen velkommen til 
Halloweenaktivitet, hvor de første 20 fik et græskar til 
at skære skræmmende, søde og sjove ansigter i. 
 

Der var pyntet op med skræmmende gespenster, 
spøgelser og edderkopper, så alle fik et lille gys ved 
pladsen. 
 

Der var stor tilslutning, og der blev skåret mange flotte 
og uhyggelige græskar. Der blev også delt Halloween-
guf ud, og både børn og voksne var klædt ud og havde 
nogle dejlige timer sammen. 
 

”Det er en tradition, at Hobitten står for 
Halloweenaktivitet her i Gørlev – dog med undtagelse 
af sidste år, hvor vi ikke kunne mødes på grund af 
Corona. Så er det virkelig dejligt at mærke så stor 
opbakning i år, og vi håber meget at kunne gentage 
succesen til næste år” sagde dagplejepædagog Linda 
Jensen, der sammen med bestyrelsesmedlem Søren 
Christensen var tovholdere for arrangementet. 
 

Leder i Hobitten, Berit Westi, har sendt en stribe 
skønne billeder til Spi-NYT, som hun også gjorde til de 
lokale medier, der også har bragt historier om 
arrangementet. 

Halloween i Hobitten 

Sofie og Laura 

Emily og Diego  

Søren og Emma  
Halloweenpladsen ved Hobitten 
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SPIA`s 6-siders pjece om Bestyrelsesarbejdet i praksis:  
”Bestyrelsesarbejdet i selvejende  

og private, bestyrelsesledede daginstitutioner 
– i kort version, om rammer, rettigheder og faldgruber” 

er netop blevet redigeret og tilføjet et par nye afsnit. 
 

Pejecen kan gratis rekvireres som word-fil. Send en mail 
til morten@spia.dk hvis du ønsker filen tilsendt. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

                               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: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,  
artikler og udgivelser 
 
 

●●● 
 
Ny bogudgivelse: Pædagogikkens ABC 
 
I Pædagogikkens ABC har Stig Broström samlet 28 centrale begreber fra  
pædagogikkens verden. Den er en slags læse let-pædagogikbog, som  
gennem en fyldig litteraturliste med overvejende dansksprogede titler  
kan åbne for videre studier. De 28 begreber og emner er bl.a. anerkendelse,  
dannelse, erfaring, omsorg og praksis. De enkelte opslag står alene, men  
hænger alligevel indbyrdes sammen.  
 

Se mere om bogen - og bestil den - hér: 
https://www.frydenlund.dk/boeger/varebeskrivelse/5772 
 
●●● 
 

Er det okay at tjene penge på Velfærd? 
 
Ifølge et flertal af danskerne er det okay, at private leverandører tjener penge på at levere 
velfærdsydelser, så længe de leverer velfærd af ordentlig kvalitet til en konkurrencedygtig pris. Det mener 
mellem 52 og 67 pct. af danskerne på tværs af velfærdsområder som ældreområdet, børne- og 
ungeområdet, socialområdet mv.  
 

DOWNLOAD  en PDF med mere om Dansk Erhvervs undersøgelse 
 

●●● 
 
Flere og flere børn starter i tidlig SFO 
 
Flere og flere børn starter i tidlig SFO i foråret før skolestart. Det viser en ny undersøgelse fra Danmarks 
Evalueringsinstitut, EVA. Det betyder, at mange børn forlader børnehaven tidligere, og at de 
skoleforberedende aktiviteter starter allerede, når nogle børn er fire år. Men vi mangler viden om, hvad 
det tidlige stop i børnehaven betyder for børnenes trivsel og udvikling.  
 

Læs mere om EVA`s undersøgelse her:  
https://www.eva.dk/dagtilbud-boern/undersoegelse-boern-starter-tidlig-sfo 
 

●●● 
 
Beregning af minimumsnormeringer 
 
I den nye lov om minimumsnormeringerne er der et mål om tre vuggestuebørn pr. voksen og seks 
børnehavebørn pr. voksen. Men lederne af institutioner bliver også regnet med i den normering selvom 
de ikke nødvendigvis har tid til børnene. 
 

Læs DR`s artikel om emnet: https://www.dr.dk/nyheder/indland/institutionsledere-uden-tid-med-
boernene-regnes-med-i-normeringerne-det-er-helt-sort 

spi-NYT, nr. 4-2021                                                                                                                                                  Side  

https://www.frydenlund.dk/boeger/varebeskrivelse/5772
https://www.danskerhverv.dk/siteassets/mediafolder/dokumenter/01-analyser/analysenotater-2021/et-flertal-af-danskerne-synes-at-private-ma-tjene-penge-pa-at-levere-velfard.pdf
https://www.eva.dk/dagtilbud-boern/undersoegelse-boern-starter-tidlig-sfo
https://www.dr.dk/nyheder/indland/institutionsledere-uden-tid-med-boernene-regnes-med-i-normeringerne-det-er-helt-sort
https://www.dr.dk/nyheder/indland/institutionsledere-uden-tid-med-boernene-regnes-med-i-normeringerne-det-er-helt-sort
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Invitation til: 

Bestyrelseskursus 
For private daginstitutioner  

 

 
Den 31. Marts 2022, kl. 17.30 – 20.30  

 

i Børnehuset Stjernen,  

Gilmosevej 20, 7400 Herning  

 

At være bestyrelsesmedlem i en privat daginstitution giver indflydelse, indsigt og viden om hele 

institutionens drift og trivsel. Som bestyrelsesmedlem har man en enestående mulighed for at 

præge sit barns institution. Men det giver også ansvar, forpligtigelser og forventninger. 
 

Spifo afholder i samarbejde med SPIA bestyrelseskurser for selvejende og private 

daginstitutioner. Denne gang i Jylland og kun for private institutioner, og alle 

bestyrelsesmedlemmer, suppleanter, ledere og medarbejdere er velkomne.  
 

Kursernes 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 samarbejder man bedst muligt med institutionens leder? 
Hvordan medvirker jeg til, at skabe den bedste institution? 
 

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

Underviser:  

Annette Foltmann, cand.jur. og direktør i SPIA 

Morten Kyst, seniorkonsulent   
 

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

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

Bindende tilmelding med oplysning om institutionens navn og deltagernavn(e), samt hvilken dato 
I ønsker, sendes til Morten Kyst morten@spifo.dk senest en uge før kursets afholdelse.  

mailto:morten@spifo.dk
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Spifo`s og SPIA`s egen forsikringsordning: 
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SPIA og Spifo ønsker alle institutioner,  

medlemmer, læsere og brugere  

en glædelig jul og et godt nytår! 

 

SPIA holder (under hensyn til Covid-19 restriktioner)  

åbent i normalt omfang på alle hverdage  

omkring jul og nytår.  


