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26. januar 2022 kl 20:00

SPIA: Daginstitutionerne står over for et
regulært sammenbrud

Ministeren bør suspendere pasningsgarantien i en måned, på samme måde
som man suspenderede behandlingsgarantien i sygehusvæsnet, da
coronasmitten var ved at overbelaste landets sygehuse. Vi risikerer, at
daginstitutionerne bryder sammen, hvis ikke der gøres noget nu, skriver
Annette Foltmann og Katrine Toft Mikkelsen.

Pernille Rosenkrantz-Theil bør suspendere pasningsgarantien i en måned for at undgå, at daginstitutioner og
medarbejdere landet over bryder sammen, skriver Annette Foltmann og Katrine Toft Mikkelsen. 

Annette Foltmann og Katrine Toft Mikkelsen

Hhv. direktør og specialkonsulent, SPIA, Selvejende og Private Institutioners Administrationsselskab

Dette indlæg er alene udtryk for skribentens egen holdning. Alle indlæg hos Altinget skal overholde de
presseetiske regler.

Under hele coronapandemien har der været fokus på at undgå et så stort pres på
sundhedsvæsenet, at det bryder sammen. Lige nu er der dog så stort et pres på

Debat

Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix
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“
Med et højt fravær blandt medarbejderne er det ikke muligt at overholde
anbefalingerne.

Annette Foltmann og Katrine Toft Mikkelsen, hhv. direktør og specialkonsulent, SPIA

“
Kommunerne er tilbageholdne med at benytte nødbremsen på grund af
risikoen for at blive økonomisk straffet for ikke at leve op til
pasningsgarantien.  

Annette Foltmann og Katrine Toft Mikkelsen, hhv. direktør og specialkonsulent, SPIA

daginstitutionerne og personalet, at vi risikerer et regulært sammenbrud.

Sundhedsmyndighederne har vurderet, at det på grund af samfundssmitte, presset på

sundhedsvæsenet og hensynet til den enkelte er sundhedsmæssigt forsvarligt at holde
daginstitutionerne fuldt åbne, trods den stigende smitte – også blandt de helt små

børn. Vi vil på ingen måde stille spørgsmålstegn ved den sundhedsfaglige ekspertise
bag denne vurdering.

Men vi kan konstatere, at det i flere tilfælde ikke er pædagogisk forsvarligt. Den
udbredte smitte blandt børn, ofte uden at de selv bliver syge, betyder, at det ikke kan

undgås, at medarbejderne smittes. Uanset om de bliver syge eller ej indebærer det, at

de skal være fraværende fra institutionen.

Umuligt at overholde anbefalingerne 
Med et højt fravær blandt medarbejderne er det ikke muligt at overholde
anbefalingerne om eksempelvis at holde den enkelte børnegruppe eller -stuer adskilt. I

stedet opfordres der til at man slår stuerne sammen, der hentes personale fra andre

stuer, andre institutioner, vikarbureauer og så videre.

Det er med til at sprede smitten yderligere, da hver ny medarbejder, der sættes ind på

en stue med udbredt smitte, som oftest selv bliver smittet i løbet af kort tid, og vi kan
nu konstatere, at der nogle steder ikke er medarbejdere at hente ind. Selv

vikarbureauerne melder fra. Samtidig betyder det, at det, i det omfang det er muligt at
finde vikarer, ikke er kendte voksne, der er om børnene.

Også forældrene stilles på den måde i en uholdbar situation. De kan vælge at aflevere

deres børn til alt for få ukendte voksne, eller de kan forsøge at fortælle deres
arbejdsgiver, at de ikke kan møde på arbejde, da de ikke føler det er trygt at aflevere i

en institution der er åben.



27.01.2022 08.32 SPIA: Daginstitutionerne står over for et regulært sammenbrud - Altinget: Børn

https://www.altinget.dk/boern/artikel/spia-daginstitutionerne-staar-over-for-et-regulaert-sammenbrud?SNSubscribed=true&ref=newsletter&refid=al… 3/6

Nødbremsen er ikke stærk nok
Børne- og undervisningsministeren holder sig til, at sundhedsmyndighederne har
vurderet, at det er sundhedsmæssigt forsvarligt og vil ikke forholde sig til de vilkår der

lige nu bydes medarbejdere og børn i mange daginstitutioner. Hun har meldt ud, at
institutionerne til nød kan få lov til at lukke en enkelt dag – det der kaldes

nødbremsen. Men så hurtigt bliver medarbejderne ikke raske eller kommer ud af
selvisolation efter konstateret smitte.

Kommunerne er tilbageholdne med at benytte nødbremsen på grund af risikoen for at

blive økonomisk straffet for ikke at leve op til pasningsgarantien.

Resultatet er, at flere institutionsledere i stedet dagligt informerer forældrene om

bemandingssituationen, hvorved ansvaret for, om det er sundhedsmæssigt og
pædagogisk forsvarligt at aflevere sit barn i institutionen, lægges over på forældrene,

der – hvis de vælger at lade barnet blive hjemme – kan stå med et forklaringsproblem

overfor en mere eller mindre forstående arbejdsgiver.

Suspender pasningsgarantien i en måned 
Hvis kommunen i samarbejde med den enkelte leder får mulighed for at lukke stuer,
institutioner eller begrænse åbningstiden, hvis det vurderes, at smittespredningen i

den konkrete børnegruppe og dermed fraværet blandt medarbejderne er så stort, at
det ikke er pædagogisk forsvarligt at holde den åben, vil situationen blive en anden.  

Vi opfordrer derfor til, at ministeren suspenderer pasningsgarantien i en måned – på

samme måde som behandlingsgaranten blev suspenderet  – så vi kan undgå, at
institutioner og medarbejdere bryder sammen.

SENESTE

https://www.altinget.dk/boern/artikel/faa-overblikket-disse-restriktioner-forsvinder
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Vis mere

Få overblikket: Disse restriktioner forsvinder fra tirsdag
Snart �ernes størstedelen af alle coronarestriktioner på trods af skyhøje smittetal. Det sker på baggrund af
Epidemikommissionens anbefalinger. Få overblikket her.

Nickolaj Storgaard Oksen

Statsministeren indkalder til pressemøde om coronasituationen
Jon Michelsen

S-overborgmester om planer for udflytning af uddannelser: Risikerer
at svække den nære velfærd

Karl Emil Frost

Pædagoger kritiserer nye vikarkorps af rådhus-ansatte og
arbejdsløse: "Det er simpelthen for fattigt"

Simon Lessel

Ny aftale om arbejdskraft: Penge til velfærdsuddannelser og
justering af udbudslov, men ingen arbejdspligt

Kim Rosenkilde

Velfærdsoverblikket: Øremærket barsel, coronasyge pædagoger og
en værdig afslutning på livet

Laura Bejder Jensen

Minister understreger: Kommuner må gerne lukke dagtilbud med
ekstraordinær høj smitte blandt personalet

Simon Lessel

Bredt flertal vil gøre identitetstyveri på Facebook og Tinder ulovligt:
“Man tager børn og unges virkelighed alvorligt"

Simon Lessel

https://www.altinget.dk/boern/artikel/faa-overblikket-disse-restriktioner-forsvinder
https://www.altinget.dk/boern/artikel/statsministeriet-holder-pressemoede-om-coronasituationen
https://www.altinget.dk/boern/artikel/haestorp-advarer-om-udflytning-af-uddannelser-risikerer-at-skade-den-naere-velfaerd
https://www.altinget.dk/boern/artikel/paedagoger-kritiserer-nye-vikarkorps-af-raadhus-ansatte-og-arbejdsloese-det-er-simpelthen-for-fattigt
https://www.altinget.dk/boern/artikel/ny-aftale-om-arbejdskraft-penge-til-velfaerdsuddannelser-og-justering-af-udbudslov-men-ingen-arbejdspligt
https://www.altinget.dk/boern/artikel/velfaerdsoverblikket-oeremaerket-barsel-coronasyge-paedagoger-og-en-vaerdig-afslutning-paa-livet
https://www.altinget.dk/boern/artikel/minister-understreger-kommuner-maa-gerne-lukke-dagtilbud-med-ekstraordinaer-hoej-smitte-blandt-personalet
https://www.altinget.dk/boern/artikel/bredt-flertal-vil-goere-identitetstyveri-paa-facebook-og-tinder-ulovligt-man-tager-boern-og-unges-virkelighed-alvorligt
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MINISTERSVAR VIS ALLE

Mette Thiesen spørger:

Burde en kandidat i pædagogisk psykologi kunne udføre samme opgaver som en
autoriseret psykolog?

Anni Matthiesen spørger:

Vil Krag justere lovgivningen således, at forældre kan renses for anonyme
underretninger?

Karina Adsbøl spørger:

Hvorfor bliver en familie indkaldt til bekymringssamtale fordi deres niårige søn har
været på jagt i Sydafrika?

Magnus Heunicke svarer:

Hvorfor bliver børnehaveklassebørn ikke tilbudt selvtest?

Astrid Krag svarer:

Hvorfor blev eksperimentbørnenes ønske om godtgørelse afvist?

MEST LÆSTE BØRN

�. S-overborgmester om planer for ud�ytning af uddannelser: Risikerer at svække den nære
velfærd

�. Pædagoger kritiserer nye vikarkorps af rådhus-ansatte og arbejdsløse: "Det er
simpelthen for fattigt"

�. Få overblikket: Disse restriktioner forsvinder fra tirsdag

�. Statsministeren indkalder til pressemøde om coronasituationen

�. Red Barnet: Børnenes statsminister skal afska�e børnefattigdom i Danmark

JOB VIS ALLE

Guldborgsund Kommune
søger centerchef for Familie
& Forebyggelse
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