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Kære alle!
Af Morten Kyst, seniorkonsulent i Spifo

Over to år med Corona, og nu en krig i Ukraine med udsigt til - også i Danmark - mange flygtninge,
primært kvinder og børn, som mange steder giver en usædvanlig situation med nye udfordringer i danske
skoler og daginstitutioner etc.
Vi lever i en mærkelig tid, hvor mange ekstraordinære ting, som vi ikke i vores vildeste fantasi havde
forestillet os skulle ramme os, er det, som vi bliver nødt til at fokusere på og løse. Men dagligdagen går
også videre med de udfordringer, som den ny byder på.
På dagtilbudsområdet, og herunder for de selvejende og private daginstitutioner, er der flere store
udfordringer i forhold til institutionernes rammevilkår og betingelser. - Dem kan du være med til at
italesætte på Spifo`s debatmøde den 18. maj, hvor vi i fællesskab vil sætte en dagsorden for, hvad Spifo
børnepolitisk skal arbejde med i det/de kommende år.
Du kan læse mere om Debatmødet i invitationen på sidste side (s. 16) i dette nyhedsbrev, herunder at
mødet finder sted fra kl. 18 - 20, forud for Spifo`s generalforsamling, som du naturligvis også er meget
velkommen til at deltage i (Og du risikerer ikke at blive valgt til bestyrelsen, for i år er ingen af
bestyrelsens medlemmer på valg :-) ).
Der bliver masser at debattere, for nogle kommuner vil nu - helt urimeligt - nedsætte administrationsbidraget til de selvejende daginstitutioner, hvilket ikke er i overensstemmelse med intentionerne i den
gældende lovgivning.
Desuden døjer vi fortsat med alt for dårlige og tilfældige regler for beregning af bygnings– og
administrationstilskud til de private daginstitutioner, ligesom det pt. er uafklaret, hvad fremtiden helt
præcist bringer for de private daginstitutioner, der er privatejede enten som enkeltmandsvirksomheder
eller drevet i andre selskabsformer, som A/S, Aps. eller andet. Men der er sikkert mange flere og
interessante problemstillinger at debattere, så kom og bidrag og deltag. Måske ses vi den 18/5, kl. 18,
hvor alle er velkomne.
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”Spifo” står for Selvejende og Private
Institutioners forening, og er en
børnepolitisk nonprofit forening, hvilket
betyder at foreningens økonomi går til
at fremme foreningens formål.
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Institutioners Administrationsselskab,
som tilbyder professionel og sikker
administration uafhængigt af
værdigrundlag og foreningsloyalitet.
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SPIFO, Jernbane allé 45 G, 1. sal
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Læs alt om Spia på www.spia.dk
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SPIA`s første runde fødselsdag
For ti år siden, i januar 2012, etablerede Annette Louise Foltmann SPIA (Selvejende og Private
Institutioners Administrationsselskab). Starten var ikke let for stifteren, ejeren og direktøren, Annette.
Det første års tid var der bare to institutioner fast tilknyttet, men flere kom til og i 2014 tog det fart – og
i dag servicerer SPIA ca. 70 selvejende og private daginstitutioner med effektiv og personlig
regnskabsføring, lønadministration og rådgivning. Institutionerne ligger spredt rundt i landet, men med
en overvægt i Storkøbenhavn. SPIA`s personalestab er på 15 faste medarbejdere, der har base i
nyindrettede og moderne kontorlokaler ved Vanløse station i København, med undtagelse af Gitte
Dalsgaard Nielsen, der servicerer de jyske institutioner fra Satellit-kontoret i Herning.
SPIAs formål er at yde den bedst mulige service til institutionerne med udgangspunkt i de enkeltes behov.
Den vigtigste ressource er medarbejdernes kompetencer, engagement, arbejdsglæde og viden om
institutionsområdet. Det er et bærende princip, at det sikres at enhver institution har faste
samarbejdspartnere i SPIA og at der er en let og hurtig adgang til den juridiske og politiske rådgivning.
For SPIA er det også vigtigt, at institutionerne ikke skal tilslutte sig et bestemt værdigrundlag eller
foreningsloyalitet. Og i modsætning til i andre administrerende organisationer, kan SPIA`s institutioner til
enhver tid opsige deres administrationsaftale med 3 måneders varsel til udgangen af et kvartal. Det ligger
i de selvejende og private institutioners DNA, at de ikke skal være bundet på hænder og fødder, siger
Annette Foltmann.
I de første mange år af Annettes liv var der intet i sol, måne
og stjerner, der tydede på, at hun en dag skulle være
iværksætter og virksomhedsejer. Hun gik i Steinerskole som
barn og arbejdede de første 10 år som
pædagogmedhjælper på fritidshjemsområdet. Hun er delvis
rundet af kulturen i kollektivet i Brønshøj, hvor fælles
kreative og politiske projekter og social indignation var et
værdibærende grundlag og hvor hun boede i 10 år. Men en
uddannelse som cand.jur. kom senere i hus, og efter job i
en A-kasse og Lejernes LO, endte hun i den ”selvejende
daginstitutionsbranche” som jurist i hhv. Menighedernes
Daginstitutioner (nu FOBU) i 2006 og Landsforeningen Frie
Børnehaver indtil 2011. Hendes politiske interesse indenfor
børneområdet blev vakt, da hendes nu 19-årige søn, Asger,
skulle starte i daginstitution, og hun blev indigneret over
nogle af forholdene dér.
Det førte hende ind i bestyrelsesarbejde i bl.a. Københavns
Forældreorganisation (KFO) og Forældrenes Landsforening
(FOLA) – og det var såmænd Annette Foltmann, som for 17
år siden opfandt ordet ”Minimumsnormeringer” i
forbindelse med hendes indsats for, at vi fik en selvstændig
lovgivning for daginstitutioner, den senere så kendte
dagtilbudslov.
Fortsættes…
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...Fortsat:

Hvad var din motivation for at stifte SPIA i 2012?

I efteråret 2011 stod jeg i en situation, hvor jeg skulle tage stilling til, hvad der skulle ske med mit
arbejdsliv. Jeg ville gerne have mere selvbestemmelse og frihed, og tanken om at springe ud som
selvstændig fyldte mig med entusiasme og begejstring. Det var mit mål at skabe en arbejdsplads, hvor jeg
selv kunne lide at være, og hvor der var vide rammer for selvstændighed i arbejdet og udvikling i
fællesskab. Herudover ville jeg gerne arbejde mere politisk med varetagelse af institutionernes trængte
vilkår. Beslutningen om at springe ud som selvstændig har jeg aldrig fortrudt.
Da du etablerede SPIA, blev administration for de selvejende og private institutioner hovedsagelig
klaret af foreningsbaserede paraplyorganisationer. Hvordan var det at melde sig på banen som en
egentlig virksomhed?
I forhold til de gamle etablerede paraplyorganisationer, så gav det da noget uro og modstand at SPIA
meldte sig på banen, men institutionerne tog positivt imod os. Sikkert fordi mange havde oplevet de
kaotiske tider i Frie Børnehaver med den efterfølgende konkurs, så tanken om at overgå til et privat og
engageret foretagende som SPIA, så mange som et kærkomment alternativ.
I 2015 stiftede du så også den børnepolitiske forening Spifo. Hvorfor egentlig det?
Jeg tænkte, at det ville være en god ide at lægge det politiske arbejde med at
forbedre rammevilkårene for daginstitutioner i foreningen SPIFO. Vi vil kunne
arbejde med vores politiske projekter fra et andet afsæt med en politisk forening.
SPIFO har f.eks. høringsret i lovforslag på børne- og ungeområdet, og her sidder
en bestyrelse, som bidrager med refleksioner og ideer til aktiviteter for
medlemmerne, f.eks. arrangere kurser, debatmøder og temaaftner m.v. Men da
der er personsammenfald mellem SPIFO og SPIA, så foregår den politiske
interessevaretagelse på tværs af SPIA og SPIFO og i tæt samarbejde.
Hvad har dine største udfordringer og glæder været ved at opbygge og drive SPIA?
Den største udfordring ved at opbygge SPIA i de første år var at få virksomheden til at fungere på alle
parametre. Det koster penge at investere i systemer og få dem til at spille sammen osv. Der er mange
områder, der skal løbes i gang og det var selvfølgeligt ret intenst og med en uvished om hvorvidt
konceptet ville komme til at virke efter planen, og om institutionerne ville være tilfredse med vores
ydelser. Men det opvejes af glæden ved at bygge noget op og ved at se det vokse og blive stabilt. Mht. at
drive SPIA, så samarbejder jeg dagligt med dygtige og ansvarsfulde medarbejdere, som jeg er meget
taknemmelige for. Uden deres indsats og engagement, ville SPIA ikke være der, hvor vi er i dag.
SPIA arbejder med politisk interessevaretagelse, fordi vi brænder for det, og vi har ofte gode resultater
med det. Vi har gjort det private politisk – som man gjorde i 70-erne – for dét giver god mening for os.

Fortsættes...
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...Fortsat:

Hvorfor er det vigtigt med selvejende og private daginstitutioner?

Jeg synes, at det er yderst interessant, at vores velfærdssystem på daginstitutionsområdet bygger
historisk på selvejende institutioner, hvor civilsamfundet gik sammen om at løfte ansvaret for at passe på
børnene, når forældrene var på arbejde, så de ikke kom til skade eller blev alvorligt omsorgssvigtet. De
første børneasyler i Danmark er fra omkring 1828. De er spiret frem af lokale initiativer på baggrund af
lokale forhold, og tilpasset derefter. Ofte ligger der en tragisk historie til grund, som da f.eks. Husum
Asylforening blev stiftet i 1911, for at skabe et sted, hvor børn kunne blive passet, efter at en lille dreng
var druknet i branddammen, mens forældrene var ude i marken og arbejde med høstarbejdet. Det var
først i 60-erne, hvor middelklassens kvinder kom ud på arbejdsmarkedet, at kommunerne kom på banen
med kommunale dagtilbud. Senere har de kommunale institutioner langt overhalet de selvejende, men
de selvejende institutioner er på vej tilbage, fordi et flertal af politikere - blå såvel som røde - kan se
værdien af konstruktionen.
Jeg synes, at historikken er vigtigt for at få en forståelse af, hvorfor vi i dag har så mange forskellige og
fantastiske daginstitutioner, der har hver deres kultur, værdigrundlag og pædagogik. De danner
grundlaget for den mangfoldige institutionskultur, som vi stadig har i dag.
Der er en særlig ånd og fællesskab i institutioner, hvor brugerne
tager ansvar og har medindflydelse igennem bestyrelsesarbejdet
og hvor nærdemokratiet fungerer. Det er en model vi skal kæmpe
for at værne om.
Samtidigt ser vi også i de private institutioner, at der er kommet flere
kvindelige iværksættere til, der driver deres institutioner med et
mærkbart engagement og med et højt pædagogisk niveau, som tager
et stort ansvar for at sikre en tryg hverdag for børnene. De er ofte
små institutioner, der er gode til at inkludere børn med særlige behov
i gruppen. De bidrager også til en mangfoldig institutionskultur.

Annette Foltmann: Der er en særlig ånd
og fællesskab i institutioner, hvor
brugerne tager ansvar og har medindflydelse igennem bestyrelsesarbejdet.

Hvilke visioner har du for SPIA`s udvikling?
Mit mål er, at SPIA skal fortsætte med at udvikle sig positivt som virksomhed og arbejdsplads og ikke
mindst som kompetent og erfaren samarbejdspartner for de selvejende og private institutioner, fordi vi
har en forståelse for den vigtige samfundsopgaver, de udfører for landets yngste og mest sårbare
borgere.
Herudover er vores fælles virksomhedsmål, at vi skal leve op til FNs verdensmål om bæredygtig
produktion og grøn omstilling, hvilket vi arbejder med på flere parametre. Alene det at vores kontor ligger
så centralt i Vanløse ved siden at Metro, toge og busser, så her er nemt at komme til uden brug af bil, er
en stor fordel i den sammenhæng. Der er ingen tvivl om, at grøn omstilling berører os alle og at alle må
tage et ansvar for at trække udviklingen i en mere bæredygtig retning. Det gælder også virksomheder som
SPIA.
morten@spifo.dk
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Portræt af en daginstitution:

By Børnehaven Asylet i Herning
By Børnehaven Asylet er en lille privat integreret institution beliggende i et ældre men hyggeligt hus i
Herning Midtby. Asylet er Hernings ældste daginstitution, og i 2015 kunne man fejre dens 100 års
fødselsdag. Via svar på Spi-NYT`s spørgsmål tegner lederen, Line Ravn, et portræt af institutionen.
Hvad er institutionens historie?
By Børnehaven Asylet er Hernings ældste. I gamle dage brugte man ikke
betegnelserne børnehave eller daginstitution, men i stedet brugte man
børneasyl. Asyl er et gammelt ord for fristed, og et børneasyl betød herved
et fristed for børn. Vi er stolte af at have over 100 års erfaring med
børnepasning, og derfor hedder vi stadig Asylet.
I september 2011 sendte Herning Kommune en ny strukturtilpasningsanalyse
ud. Her i fremgik det at Asylet stod over for lukning, og at børnene skulle samles
i store børnehaver. Denne beslutning stemte dog ikke overens med personalets,
bestyrelsens og forældrenes tanker om Asylets fremtid, og det blev besluttet
at arbejde frem mod en fremtid som privat børnehave og vuggestue.

Leder Line Ravn

Den 1. August 2012 kunne By Børnehaven Asylet derfor åbne dørene som en privat børnehave med
integreret vuggestue. Asylet har plads til 40 børnehavebørn og 12 vuggestuebørn, og børnehaven
fortsætter altså som den lille og intime institution den altid har været, og vi glæder os til at kunne
fortsætte den spændende historie i mange år fremad.
I 1915 fik kvinderne i Danmark valgret til folketinget, og det var også året, hvor Asylet i Skolegade blev
oprettet. Børneasylet blev oprindeligt startet af Dansk Kvindesamfund her i Herning, og børneasylet var
en hjælp til mødre som arbejdede ude af huset.
Dagene startede kl. 6.30 med de første børns ankomst. kl. 8 var der morgenmad bestående af medbragte
madpakker samt mælk doneret fra det lokale mejeri Danalyst. Efter morgenmaden blev der sunget en
sang og der blev bedt fadervor. I løbet af dagen kunne børnene lege på den store legeplads der indeholdt
sandkasser, cykler og gynger. Børnene kunne tegne på tavler, lege med halve gule ærter eller sy og nørkle
med kluderester fra tekstilfabrikkerne. Også et lokalt trykkeri donerede papirs strimler som kunne flettes
eller sættes sammen med "lim" bestående af mel og vand. En sjælden gang blev de store klodser fundet
frem til stor begejstring for børnene, men dette var langt fra hverdagskost.
Middagsmaden blev serveret kl. 12 og bestod som oftest af "mælkemad" som grød eller vælling. Alle var
sultne, så der blev spist godt af middagsmaden, på trods af den meget sparsomme tilsætning af sukker og
smør. Efter Middagsmaden blev de mindste lagt til ro på brikse, og de store børn blev bænket og skulle
hvile ved de lange borde. Kl. 17 blev børnene afhentet og så kunne rengøringen starte.
I 1960 var der indskrevet 30 heldagsbørn og 15 halvdagsbørn. Åbningstiderne mindede meget om idag og
løb fra 6.30 til 17.00 - dog var der også åben lørdag til kl. 13.00.
1966-69 blev nogle travle år med masser af forandringer og et stort projekt med tilbygning og renovering.
I 1969 blev dørene slået op til den nye institution, som også havde fået nyt navn, nemlig "Børnehaven
Asylet". I forbindelse med ”privatiseringen” i 2012 blev institutionen omdøbt til ”By Børnehaven Asylet”.
Fortsættes...
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...Fortsat:
Hvilke værdier bygger I på i By Børnehaven Asylet?
Vi er kendetegnet ved at være en lille institution, og derfor er her altid trygt og
rart at være. Alle kender alle, og børnene har de optimale rammer til at knytte
tætte relationer. Vi prioriterer nærhed, trivsel og ro, samt det at lære og udvikle
sig. Udvikling er et centralt begreb i By Børnehaven Asylet. Barnets udvikling er i
centrum, men også vores udvikling som institution er vigtig. Vi har fokus på en
spændende og inspirerende hverdag, hvor børnene motiveres til at være
nysgerrige og til at opleve nye ting. Asylet er et sted, hvor der er plads til at være
barn, men også at det er et sted hvor der læres, og hvor barnet udvikles på alle
områder.
Tryghed er grundlæggende for, at børn kan udvikles og fungere, og dette sikrer vi
ved at tage udgangspunkt i det enkelte barn. Vi har plads til alle, og børnenes
forskelligheder forstås og omfavnes. Vi har fokus på at opbygge barnets
selvværd ved at se, høre og forstå det enkelte barn.
Fordi alle børn er forskellige, tænker vi meget over at give børnene en alsidig
hverdag. Vi går efter at have en fleksibel hverdag, hvor vi har mulighed og
overskud til at lade børnene udfolde sig på bedste vis.
For os er det vigtigt at kunne se på det enkelte barn og gøre det, der føles rigtigt i
situationen. Som en del af Asylet er man en del af et fællesskab. Da børnehaven
er privat, er det vigtigt at vi har et stærkt samarbejde mellem forældre og
personale og på tværs af stuerne. Man er ansat i Asylet og ikke udelukkende på
en stue. En god børnehave kræver engagement og drivkraft, og når vi står
sammen opnår vi de bedste resultater.
Hvordan ser Jeres hverdag i institutionen ud?
Dagen starter fælles på gul stue. Her er der mulighed for at spise morgenmad
bestående af havregryn, cornflakes eller knækbrød med økologisk mælk. Nogle
børn har deres egen mad med og det er også helt i orden.
Hver dag holder vi samling, hvor vi kan tale om forskellige emner som sundhed,
årstider, datoer mm.
Kl. 7.45 går børnene til hver deres stue.
Kl. 9.00 starter dagens aktivitet, og derfor skal børnene gerne være i Asylet
inden, hvis de skal nå at deltage fra start. Dagens aktivitet kan foregå stuevis, i
mindre grupper eller på tværs af stuerne.
Her er vi om torsdagen altid på tur. En gruppe på 12 børn er med på cykeltur ud
af huset. (vi har plads til 12 i vores Christianiacykler). En anden gruppe tager på
gå-tur til f.eks. biblioteket – dette særligt når vi arbejder med sprog. Alle ture
tilrettelægges efter læreplanstemaerne, som vi arbejder med 3 måneder ad
gangen. 14 dage til planlægning, derefter 2 måneder til gennemførelse og så
evaluerer vi de sidste 14 dage og starter næste tema op.
Kl. 11 spiser vi madpakker, og derefter går børn og voksne på legepladsen. De
børn, der har brug for en middagssøvn, har også mulighed for det.
Kl. 14 går vi ind, hvorefter børnene spiser frugt. Efter frugt er der igen tid til at
lege på stuerne eller ude, alt efter hvad børnene har lyst til.
Kl. ca. 16 samler vi børnene på rød. I løbet af dagen er børnene selvfølgelig også
velkomne til at lege på tværs af stuerne.
Fortsættes...
spi-NYT, nr. 1-2022
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...Fortsat:
Når et barn skal skifte stue fra gul til rød og rød til blå holder vi en overgangssamtale med udgangspunkt i
overgangsskemaerne. Vi inviterer forældrene til et lille overgangsmøde, hvor både pædagoger og
forældre har udfyldt disse skemaer. Børnene må meget gerne holde ”afslutning” på den stue de forlader,
så vi markerer dette store spring for det lille barn. Hvis der er flere børn, der stopper på en stue, lægger vi
op til, at forældrene koordinerer dette, så børnene ikke skal spise f.eks. 5 flødeboller.
Hvilke netværk er i en del af som privat daginstitution?
Vi arbejder tæt sammen med to andre private dagtilbud, både ledelsesmæssigt og i ferieperioder.
Derudover har vi et tæt samarbejde med biblioteket, Parkskolen, som vi køber brød af til vores
frugtordning, og vi benytter skolens gymnastiksal. I det hele taget bruger vi byen meget og Herning er fuld
af muligheder.
Som privat dagtilbud er vores udfordring at blive hørt på kommunalt niveau. For eksempel i forbindelse
med corona-udgifterne eller i forhold til at blive informeret om nye tiltag.
Vores forældregruppe er ressourcestærke, og jeg vil beskrive dem som en vigtig del i at få vores hverdag
til at fungere. De hjælper glad og gerne med alt mellem himmel og jord, og det er vi meget glade for.
Forældrene er gode til at byde ind med deres kompetencer, både håndværksmæssigt og ift it-systemet.
Det gode ved at være private er, at vi i høj grad selv bestemmer, hvordan det skal være, når blot vi holder
os til dagtilbudsloven. På den måde er vi dejligt fri for konsulenter, der mener det godt
Hvad er I kendt for – og har I en særlig pædagogisk profil?
Vi er særligt kendt for at være et lille sted med en høj grad af omsorg for både børn og forældre. Herning
består af meget store mammutinstitutioner og de forældre, der søger os, søger det lille sted ,og det
nærvær det giver. Alle kender alle.

By Børnehaven Asylet er kendetegnet ved at være en lille institution, og derfor er her altid trygt og rart at
være, og børnene har de optimale rammer til at knytte tætte relationer. Vi prioriterer nærhed, trivsel og
ro, samt det at lære og udvikle sig.
Udvikling er et centralt begreb i By Børnehaven Asylet. Barnets udvikling er i centrum, men også vores
udvikling som institution er vigtig. Vi har fokus på en spændende og inspirerende hverdag hvor børnene
motiveres til at være nysgerrige og til at opleve nye ting. Asylet er et sted, hvor der er plads til at være
barn, men også at det er et sted hvor der læres og hvor barnet udvikles på alle områder. Tryghed er
grundlæggende for, at børn kan udvikles og fungere, og dette sikrer vi ved at tage udgangspunkt i det
enkelte barn. Vi har plads til alle, og børnenes forskelligheder forstås og omfavnes. Vi har fokus på at
opbygge barnets selvværd ved at se, høre og forstå det enkelte barn. Fordi alle børn er forskellige, tænker
vi meget over at give børnene en alsidig hverdag. Vi går efter at have en fleksibel hverdag, hvor vi har
mulighed for og overskud til at lade børnene udfolde sig på bedste vis.
For os er det vigtigt at kunne se på det enkelte barn, og gøre det der føles rigtigt i situationen.
Som en del af Asylet er man en del af et fællesskab. Da børnehaven er privat, er det vigtigt at vi har et
stærkt samarbejde mellem forældre og personale og på tværs af stuerne. Man er ansat i Asylet og ikke
udelukkende på en stue. En god børnehave kræver engagement og drivkraft, og når vi står sammen,
opnår vi de bedste resultater.
Hvad er I optaget af lige nu?
Lige nu er vi meget optaget af trivsel hos personalet. Corona-tiden har været hård, og mange har ikke følt
sig anerkendt fra politisk side. Vi har hver dag måttet ændre planlagte tiltag, som igen ikke kunne blive til
noget p.g.a. nye regler. Dette har vi nu indkaldt en erhvervspsykolog til at hjælpe os med, og lige derefter
starter et trivselsforløb med ”Erhvervscenter for god arbejdslyst”. Det glæder vi os til.
morten@spifo.dk
spi-NYT, nr. 1-2022

Side
8

Oversigt over SPIA´s og Spifo`s
Samhandelsaftaler og rabataftaler:
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

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

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
spi-NYT, nr. 1-2022
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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 18 - Mail: benjamin.mellerup@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
spi-NYT, nr. 1-2022
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Saksede Citater
Spi-NYT har fra diverse aviser og andre medier sakset
disse interessante Citater :
Forsker siger nej tak til dagtilbud
”Min kone og jeg kunne ikke få det over os at sende vores søn afsted. Vi kunne simpelthen ikke finde et
sted, der er godt nok. Det er selvfølgelig lidt specielt, at en dagtilbudsforsker fravælger dagtilbud, men jeg
har efterhånden set så meget, at jeg ikke har særlig stor tillid til systemet,”
”Dagtilbuddene efterlader meget at ønske en del steder. I de fleste institutioner er kvaliteten kun
tilstrækkelig og ikke mere end det. Der er blevet lappet på området i årevis, men der er ikke noget, der
tyder på, at kvaliteten bliver bedre, og det er trist for børnene,«
Ole Henrik Hansen, Phd., forsker og lektor ved Aarhus Universitet, til BT
Lad familierne bestemme
”Vi har historisk set, hvordan bureaukratiet udvikler sig som et sort hul, der suger midler til sig. For
eksempel kom det frem, at omkring 15 procent af de 2,9 milliarder til højere normeringer i
daginstitutioner kommer til at gå til administration. Tidligere undersøgelse har desuden vist, at ansatte på
førskoleområdet kun bruger omkring halvdelen af tiden sammen med børnene.”
Mette Thiesen, MF for Ny bogerlige, i debatindlæg på Altinget.dk
Radikale trækker støtten til dele af lov om minimumsnormeringer
”Vi hverken kan eller vil lægge stemmer til at ødelægge tingene for de ildsjæle, der har lavet en lille
Steiner-børnehave eller en naturinstitution på landet. Det her handler om mennesker, som har knoklet
de seneste mange år af deres liv for at bygge en institution op fra bunden. Derfor vil jeg gerne sige meget
klart til dem: De skal have lov til at fortsætte under de nuværende regler,”
Lotte Rod, MF, børneordfører for Radikale til Altinget
“Radikales troværdighed har ramt et nulpunkt i forhandlingerne på børneområdet. De har skiftet
holdning adskillige gange i den her sag, og det gør, at det er meget svært at tage dem alvorligt som
forhandlingspart på det her område,”
Jakob Sølvhøj, MF, børneordfører for Enhedslisten, til Altinget
Tidlig SFO betyder skoleforberedelse for flere og flere børn allerede som 4-årige
”Vi ved, at børn udvikler deres kognitive og sociale kompetencer via leg, og det kan være en hårfin
balance at aktivere børn i den alder med tanke på den forestående skolestart. Legen er et vigtigt element
i lovgrundlaget for børnehaveklassen, så arbejdet for at skabe sammenhæng til børnehaveklassen
behøver ikke at være så forskelligt fra det, børnene ellers møder i daginstitutionen. Men vi ved meget lidt
om, hvordan det skoleforberedende arbejde tilrettelægges og endnu mindre om, hvilken betydning den
tidligere skolestart har”
Dina Celia Madsen, EVA’s områdechef for dagtilbud for børn, i nyhedsbrev fra EVA
Civilsamfundet handler om mere end lobbyisme for særinteresser
”Når den pædagogiske frontløber Anne Wulf fra Frøbelseminariet og Vesterbrolægen Richard KjerPetersen sammen lavede Folkebørnehaverne af 1915, var det, fordi de så de urimelige opvækstvilkår,
som børn havde i baggårdene i brokvarterene i København.”
Knud Aarup, debattør, i debatindlæg i Altinget
spi-NYT, nr. 1-2022
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Leg med i Vi kan cykle!
At blive cykelsikker er første skridt på vejen mod at blive cykelglad og trafiksikker børnecyklist. I
børnehavekampagnen Vi kan cykle! leger børn sig til at blive sikre på cyklen. Kampagnen kører næste
gang den 1.-31. maj 2022. Det er gratis at lege med, og tilmeldingen er åben - lidt endnu.
Dansk Cyklistforbund inviterer børnehaver over hele landet til at cykle med i Vi kan cykle! I får spændende
materialer og inspiration, der er lige til at gå til, så I kommer godt i gang med at lege cykellege hos jer.
Vi kan cykle! er bygget op omkring Cyklistforbundets koncept Cykelleg, der er udviklet af erfarne
bevægelsespædagoger og målrettet institutioner. I lege som ”10 vågen cyklister" og "Cykeldjævlen”
styrkes børnenes cykelkompetencer som balance og rum- og retningssans, samtidig med at de oparbejder
en masse personlige egenskaber – og har det sjovt!
Når I melder jeres børnehave til, får I spændende materialer, der gør det nemt at bruge cykellegene til at
arbejde med læreplanstemaerne. I kan skræddersy jeres deltagelse, så det passer til lige præcis de behov
og muligheder, som I har i jeres institution. I bestemmer selv, hvor mange dage I vil cykle, hvilke cykellege
I vil lege, og hvor mange børn, der skal cykle med.
Læs mere om projektet her:
https://www.cyklistforbundet.dk/aktuelt/lige-nu/skal-jeres-bornehave-vaere-med-i-vi-kan-cykle/

NYE BØGER:

Mod i pædagogikken

Dit sociale barn

af Karsten Mellon & Stig Broström, m.fl.

Af John Aasted Halse

EN MODIG PÆDAGOGIK rummer både modige
pædagoger og modige børn, der tør tænke og handle
på nye måder. Voksne og børn, der tør tegne uden for
stregerne, som vover pelsen og springer ud på det
dybe vand.
Denne bog præsenterer som den første en samlet
fremstilling af mod i daginstitutionen. Forfatterne
anskuer begrebet mod ud fra en række filosofiske,
pædagogiske og psykologiske tilgange, samtidig med
at blikket for den pædagogiske praksis hele tiden er
nærværende.
Omtale, fakta, pris og bestilling:
https://www.akademisk.dk/mod-i-paedagogikken#tlt
[1]=2702
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Hvem påvirker dit barn?
Det fortæller John Aasted Halse i sin nye bog.
Børns sociale liv er ikke blevet udforsket nok, siger
børnepsykolog John Aasted Halse. I sin nye bog, Dit
sociale barn, hjælper han derfor forældre med at
forstå deres børn som sociale individer og at
kammeraterne påvirker børnenes sociale liv og
tilknytning mindst lige så meget som forældrene.
Bogen handler handler også om, hvordan man som
forælder kan vise vejen og støtte sit barn til at trives
gennem tilknytning.

Omtale, fakta, pris og bestilling:
https://www.frydenlund.dk/boeger/varebeskrivelse/5928
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NYT FRA
SPIA-debatindlæg i Altinget,
januar 2022
Under hele corona-pandemien 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
daginstitutionerne og personalet her, at de risikerer et
regulært sammenbrud.
Sundhedsmyndighederne har vurderet at det, i f.t.
samfundssmitte, presset på sundhedsvæsenet og hensynet til
den enkelte, er sundhedsmæssigt forsvarligt, at holde
daginstitutionerne fuldt åbne, trods den stigende smitte også
blandt de 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.

SPIA`s 6-siders pjece om Bestyrelsesarbejdet i praksis:
”Bestyrelsesarbejdet i selvejende
og private, bestyrelsesledede daginstitutioner
– i kort version, om rammer, rettigheder og faldgruber”
Med et højt fravær blandt medarbejderne er det ikke muligt
er netop blevet redigeret og tilføjet et par nye afsnit.
at overholde anbefalingerne om f.eks. at holde den enkelte
børnegrupper/stuer adskilt. I stedet opfordres der til, at man
Pejecen kan gratis rekvireres som word-fil. Send en mail slår stuerne sammen, der hentes personale fra andre stuer,
til morten@spia.dk hvis du ønsker filen tilsendt.
andre institutioner, vikarbureauer mm. Dette 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.

Spia
Jernbane Allé 45 G, 1.
2720 Vanløse
Tlf. 2220 9030
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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. Men så hurtigt bliver
medarbejderne ikke raske eller kommer ud af selvisolation
efter konstateret smitte. Vi opfordrer derfor til at
kommunerne får muligheden for at lukke stuer eller
institutioner, 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. Ellers risikerer vi at
institutionerne og medarbejderne bryder sammen.
Annette Foltmann og Katrine Toft Mikkelsen,
Hhv. Direktør og specialkonsulent i SPIA
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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

●●●
BUPL: Pædagogmanglen er en bombe under regeringens børnepolitiske ambitioner
Statsministeren bliver nødt til at reagere på pædagogmanglen, hvis vi skal gøre op med den stigende
mistrivsel blandt børn og unge. Det kræver et økonomisk boost af pædagoguddannelsen og en national
plan for rekruttering og fastholdelse af pædagoger, skriver Elisa Rimpler i debatindlæg i Altinget.
Læs debatindlægget her: https://www.altinget.dk/boern/artikel/bupl-paedagogmanglen-er-en-bombeunder-regeringens-boernepolitiske-ambitioner

●●●
En tryg start i børnehaven
Børns Vilkår tilbyder på sin hjemmeside et omfattende og godt inspirationsmateriale om, hvordan man
kan arbejde med tryghed og omsorg, når børn starter i børnehaven. Herunder en film, der kan vises på et
fælles personalemøde og bruges som oplæg til fælles refleksion. Desuden er der samlet de væsentligste
pointer og tre veje til en tryg start, som man kan drøfte med hinanden.
Find materialet her:
https://bornsvilkar.dk/dagtilbud/en-tryg-start-i-vuggestue-og-boernehave/en-tryg-start-i-boernehaven/

●●●
Sådan kan I udvikle en stærk evalueringskultur
KL og BUPL har præsenteret et nyt materiale og en podcast, som er lavet for at inspirere dagtilbud og
forvaltninger til at udvikle og vedligeholde en god evalueringskultur.
Find materialet her: https://vpt.dk/dagtilbud/inspiration-saadan-kan-i-udvikle-en-staerkevalueringskultur?utm_campaign=%20B%C3%B8rn%20f%C3%A5r%20gode%20udviklingsmuligheder%
20med%20en%20st%C3%A6rk%20evalueringskultur.%20Hent%20nyt%
20materiale&utm_medium=email&utm_source=Newsletter

●●●
Tidlig SFO betyder skoleforberedelse for flere og flere børn allerede som 4-årige
En undersøgelse fra Danmarks Evalueringsinstitut, EVA, viser at flere og flere kommuner benytter sig af
tidlig SFO. Det betyder, at børn i en stadigt tidligere alder skal forholde sig til skolen igennem
skoleforberedende aktiviteter i børnehaven. EVA har på sin hjemmeside en række artikler m.m. om
emnet.
Læs mere her:
https://www.eva.dk/dagtilbud-boern/tidlig-sfo-betyder-skoleforberedelse-boern-allerede-4-aarige
spi-NYT, nr. 1-2022
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Spifo`s og SPIA`s egen forsikringsordning:
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SPIFO inviterer til Debatmøde og generalforsamling:
Den 18. Maj 2022, kl. 18.00
på Hyltebjerggaard, Linde Alle´s 33, 2720 Vanløse
PROGRAM for aftenens mødearrangement er:
Kl. 18.00 - 19.45
Oplæg og debat om særlige udfordringer for private og selvejende daginstitutioner
Oplæg v/ journalist Gry Brøndum, der er talskvinde og tovholder for "Vi bakker
op om private daginstitutioner og pasningsordninger" (Facebook-gruppe, m.m.)
Gry vil desuden være facilitator af debatmødet med fokus på, hvordan Spifo og
andre kan medvirke til forbedring af de private daginstitutioners vilkår fremadrettet. Hvor bliver I snydt? Og hvordan kunne jeres samarbejde med kommuner
og myndigheder gøres lettere og bedre og understøtte jeres arbejde og
kvaliteten for børnene”.
Gry Brøndum, der holder
oplæg og faciliterer debatten

Også konsulent Hans-Jørgen Knudsen vil facilitere debatten. Hans-Jørgen er interesseret i at søge fonde
for at kunne tilvejebringe forskning på vores område. Han har erfaring som spindoktor, og har samarbejdet
med flere kommuner omkring forhold og muligheder på sundhedsområdet. Han vil være med til at facilitere
og stille spørgsmål, samt få input, som er brugbare i vores videre arbejde. Hvad kan der for eksempel
forskes på? Måles på? Hvad er erfaringerne fra privat/offentligt samarbejde andre steder?

Kom og bidrag med ideer - og deltag i debatten!
Kl. 20.00 - 21.30
Spifo´s Generalforsamling med dagsorden iht. vedtægternes pkt. 4.6
Spifo`s vedtægter kan læses her: https://www.spifo.dk/bestyrelsen/
Vi byder på en sandwich, vand/øl, kaffe og the.
Tilmelding
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 12/5-22.
Oplys venligst om I deltager i hele mødearrangementet eller kun i debatmødet fra 18.00 - 19.45.
Spørgsmål kan desuden rettes til Morten på mob. 20417164

Med venlig hilsen
Denice Valentin
formand for SPIFO
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