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Kære alle!
Af Morten Kyst, seniorkonsulent i Spifo og SPIA

Som det fremgår af journalist Gry Brøndums fine reportage (s. 3) fra Spifo`s debatmøde i maj måned, var
der på mødet i særlig grad fokus på de private daginstitutioners vilkår og situation. Det skyldes den
megen turbulens som de private daginstitutioner har været ude i, i det sidste 1½ års tid - i kølvandet af de
politiske aftaler omkring indførelse af minimumsnormeringerne.
Især de privatejede private daginstitutioner har været på gyngende grund med udsigt til, med deres
nuværende status, at blive slettet fra landkortet. Heldigvis lykkedes det i starten af året at få de Radikale
til at trække sig fra den politiske aftale, hvorefter der fortsat er et eksistensgrundlag for de privatejede
privatinstitutioner. Gry Brøndum var tovholder for Facebook-gruppen ”Vi bakker op om private
daginstitutioner og pasningsordninger”, og det var ikke mindst denne gruppes fortjeneste, at det lykkedes
at få de Radikale til at ændre holdning.
Der udestår dog stadig at blive løst nogle knaster i forhold til alle detaljer i lovgrundlaget for private
daginstitutioner. Men det samme gælder for de selvejende med driftsoverenskomst med kommunen.
Mange selvejende institutioner med driftsoverenskomst oplever at blive forskelsbehandlet i forhold til
kommunens egne institutioner, og dermed ringere stillet. Det kommer til udtryk på mange forskellige
måder i f.eks. i tildelingen af coronamidler, i budgetmodeller og i den generelle manglende
gennemsigtighed i kommunernes beregning af administrationsbidraget og andre tilskud. Der mangler
klare lovregler på området, der kan beskytte såvel de private - som de selvejende daginstitutioner.
I 2005 blev det efter en lang forberedelse forankret i lovgivningen, at selvejende daginstitutioner har ret
til egen administration, og at administrationsprocenten skal udgøre 2,1 % - eller ligge på det, som den lå
på før 2005. Derfor er det uforståeligt og urimeligt, at nogle kommuner, heriblandt Hvidovre, nu forsøger
at barbere administrationstilskuddet ned til et helt urealistisk lavt niveau på 1,5%. Det er en sag, som SPIA
allerede har brugt en del krudt på, og som vi vil forfølge.
I ønskes alle en rigtig god sommer !
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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.

”Spia” står for Selvejende og Private
Institutioners Administrationsselskab,
som tilbyder professionel og sikker
administration uafhængigt af
værdigrundlag og foreningsloyalitet.

Kontakt:
SPIFO, Jernbane allé 45 G, 1. sal
2720 Vanløse
Seniorkonsulent Morten Kyst
Tlf.: 20417164 Mail: info@spifo.dk

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

Læs alt om Spifo på www.spifo.dk
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Fra SPIFO`s debatmøde den 18. maj:

Private institutioner oplever lovløshed
i kampen for lige tilskud til børnene
Danske børn er ikke ligestillet i prisen på deres pasning, og forskelle på tusindvis
af kroner fra kommune til kommune skaber hovedbrud hos de private dagtilbud,
der klager over nærmest lovløst land i kampen for tilskud

Af Gry Brøndum, journalist

De selvejende og private institutioners forening, SPIFO, inviterede onsdag aften den 18. maj til debataften
med fokus på forskelsbehandling og bedre rammevilkår for de frie vuggestuer og børnehaver i Danmark.
Fokus i debatten blandt de omkring 15 fremmødte deltagere, blev hurtigt den manglende
gennemsigtighed i de kommunale budgetter og graden af vilkårlighed i kommunernes tildeling af tilskud,
som betyder, at lederne i de private institutioner ikke har mulighed for reel klarhed over deres ret til fra
kommunerne til varetagelse af børnenes behov.
Som direktør for administrationsselskabet SPIA for selvejende og private børnehaver, jurist Annette
Foltmann udtrykte det, så er der basis for at spørge, om dagtilbudsområdet er ved at udvikle sig til et
mere eller mindre lovløst område:
“I den ene kommune giver man et stort bygningstilskud per barn - andre steder giver
man ikke en krone. Nogen steder sætter man tilskuddet til administration så lavt, at
man reelt udsulter institutionerne,” siger Annette Foltmann, der som jurist i SPIA senest
har set, at Hvidovre Kommune har givet afslag på aktindsigt, hvorefter Ankestyrelsen
har sagt nej til at tage sagen op: “Og når vi så ikke kan få aktindsigt og klage over regnemodellen, så giver det altså en form for lovløshed,” konkluderer Annette Foltmann:
“Regelgrundlaget skal være meget mere specifikt. Vi har simpelthen brug for, at
lovgivningen bliver meget mere skarp på, hvordan man beregner de her tilskud i
kommunerne.”

Annette Foltmann,
Direktør, SPIA

Dokumentation
Annette Foltmanns konklusion bakkes op af en analyse fra Dansk Industri fra november 2021, der viser, at
forskellen i driftstilskud pr. barn pr. måned i kommunerne er op til 7.000 kroner. En forskel som ikke kan
forklares, og afspejler sig i bygnings- og administrationstilskud per barn fra kommunerne.
Det betyder altså, at private vuggestuer og børnehaver modtager vidt forskellige tilskud per barn alt efter,
om de kommer fra den ene eller anden hjemkommune, hvilket gør det vanskeligt for institutionslederne
at få overblik over, om de faktisk får det udbetalt, de skal.
“Hvis der var nogle helt klare retningslinier fra statens side, så kommunerne ikke fra sag til sag skal sidde
og forvalte tilskuddene, så ville det være lettere for alle parter”, konkluderede SPIFO’s sekretær Morten
Kyst på debatmødet, hvor appellen fra institutionslederne var klar: “Vi bruger ufatteligt meget tid på de
her kampe. De er endeløse.”
Fortsættes...
spi-NYT, nr. 2-2022
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...Fortsat:
Kamp for kompensation
Én af dem, der ærgrer sig over, at god tid med børnene skal gå på
kampe med kommunen, er børnehaveleder Denice Valentin, som i
sin lille Steiner-institution i Gladsaxe Kommune har måttet kæmpe
hårdt for at få udbetalt den ekstraordinære corona-kompensation:
“Det tog to år og gik først i orden, da vi truede kommunen med at
gå til pressen med historien. Så fik vi endelig udbetalt de 140.000
kroner, de skyldte os ifølge corona-løfterne fra Christiansborg,”
fortæller Denice Valentin, der også i dette ekstraordinære tilfælde
manglede klare retningslinier for, hvem der skulle betale hvor
meget.
Ulige adgang til ressourcer
Et andet eksempel på forskelsbehandling af de private tilbud
sammenlignet med de offentlige er adgangen til fælles ressourcer.
Som sekretær Morten Kyst fra SPIFO oplyser, stiller kommunerne
en del ressourcer til rådighed for landets børn i dagtilbud: PPR,
AULA, tilfredshedsundersøgelser, sprogstøtte, gratis adgang til
kommunale svømmehaller og museer m.v.
Men her oplever private og selvejende dagtilbud, at ydelserne i
nogle kommuner trækkes tilbage, så institutionerne selv skal
betale for dem: “Det betyder jo så, at vi som skatteborgere
pludselig ikke har samme adgang til velfærden,” siger Morten Kyst.
Alliancer der kan sætte dagsorden
Én af deltagerne på debatmødet hos SPIFO, journalist Steen
Houmark fra OPS Indsigt - et nyhedsbrev under Danmarks førende
samfundsøkonomiske medie NB Økonomi - bidrog til debatten
med et par refleksioner om, hvordan dagtilbuddene sammen med
hjemmeplejen kan få held med at sætte spot på kommunernes
tilskud til de private leverandører:
“I de kommende år kommer der både flere pasningskrævende
børn og ældre i kommunerne. Vi skal lære af bevægelser som
#enmillionstemmer, der taler handicappedes vilkår, og appellere til
pårørende til børn og ældre. Hvis vi kan mobilisere dem og kræve
lige adgang til velfærd for alle, så vil der være politikere, der
lytter,” vurderer Steen Houmark, der følger området med private
velfærdsleverandører tæt.
Men det betyder ikke, at dagtilbuddene ikke kommer til at skulle
nytænke deres forretningsmodel:
“Som demografien og økonomien ser ud, så tror jeg ikke, at vi
kommer uden om, at man skal drøfte forretningsmodellen mere.
Det offentlige bliver ikke en sikker kunde i fremtiden, for der vil
blive færre penge til velfærd i morgen, end der var igår,” siger
Steen Houmark fra OPS Indsigt.
Fortsættes...
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Journalist Gry Brøndum var oplægsholder
og facilitator på Spifo`s debatmøde den
18/5-22 på Hyltebjerggaard i Vanløse

FAKTA
Kommunerne yder administrations-,
bygnings- og driftstilskud målt pr.
barn til de private dagtilbud.
Omkostninger, der skal afspejle
kommunens egne omkostninger.
I en gennemsnitskommune får et
vuggestuebarn 9.512,00 kr./
måneden og et børnehavebarn
5.477 kr./måneden. Men der er
variationer på posterne med op til
7.152 og 3.864 kr./måneden pr.
Barn.
Kilde: “DI Analyse: Uforklarlige
forskelle på kommuners tilskud til
private dagtilbud: Pengene følger
ikke børnene”, udgivet november
2021
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...Fortsat:
Fokus på samskabelse
På mødet udviklede der sig desuden en
teori om, at begreber som
“samskabelse” og “medindflydelse” for
ansatte og forældre i privat regi kan
belyses og definere fælles værdier og
en arbejdskultur i privat regi, som er
gavnlig for børn og voksnes trivsel.
Næste skridt: Videnskabsbutikken
Hans Jørgen Knudsen, der stod for
brainstormen om spørgsmål og emner
til videnskabelig belysning foreslog helt
konkret på mødet, at SPIFO
fremadrettet tog kontakt til
videnskabsbutikken på universiteter,
hvor der forskes i pædagogik,
daginstitutioner og private
velfærdsleverandører.

Hvad nu?
Næste skridt for SPIFO og SPIA i forhold
til varetagelsen af institutionernes
interesser, bliver henover og efter
sommeren at skabe fokus på behovet
for skarpe regler for tilskudsberegning i
kommunerne dels via debatindlæg og
dels via møder med de politiske
ordførere.

Kære politikere: Hjælp os med finansieringen af vuggestuer og børnehaver
Skal vi sikre forældre god pasning, når kommunerne får flere
børn og færre kroner - så hjælp de private til lettere
finansiering af byggeri og opstart
En vigtig appel til beslutningstagere og politikere på SPIFO´s
debatmøde går på at sikre bedre finansieringsmuligheder for
private og forældregrupper, der vil starte private
pasningstilbud i takt med, at flere børn skaber pres på
kommunernes økonomi:
•

Afskaf driftsgarantien. Beløbet på halvanden måneds
institutionsdrift, der i dag skal deponeres hos
kommunen i tilfælde af konkurs, presser
iværksætterne.

•

Etablér en decideret anlægsstøtte, der motiverer
eksempelvis boligselskaber til at bygge dagtilbud, som
forældregrupper og private iværksættere kan leje og
udvikle.

Kan vi bevise, at privat pasning skaber
trivsel?
SPIFO´s debatmøde havde også fokus på dokumentation af
effekten af pasningen i private og selvejende pasningstilbud
via forskning i feltet.
Deltagerne foreslog følgende spørgsmål til videnskabelig
belysning:
•
•
•
•
•
•
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Hvordan er børns tilknytning og trivsel i skolesystemet,
når de har gået i et privat pasningstilbud?
Hvordan er de privates evne til at skabe trivsel og
fastholde personale?
Hvordan udvikler de private og selvejende tilbud
samskabelse med familierne?
Hvilken effekt har det på børnene, at familierne er
involverede i institutionen på forskellig vis?
Hvad siger tilsynsrapporterne om børnenes trivsel? Er
rapporterne sammenlignelige?
Er det kun rige folks børn, der går i private
institutioner? Hvordan ser den socioøkonomiske
fordeling af familier ud i de private og selvejende tilbud
sammenlignet med de almene tilbud?
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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. 2-2022

Side
6

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. 2-2022
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Saksede Citater
Spi-NYT har fra diverse aviser og andre medier sakset
disse interessante Citater :
BUPL om pædagogmangel: Lønniveauet er en skuldertackling til rekrutteringsindsatsen
”I rekrutteringskrisen må vi plukke de lavthængende frugter med merituddannelsen og bedre mulighed
for at gå op til fuld tid. Men mange pædagogdrømme kvæles også af fagets lønefterslæb, og det trækker
prestige væk fra jobbet”
Elisa Rimpler, formand for BUPL i debatindlæg i Altinget
Andelstanken
”Foreningerne blomstrer som ingen andre steder. Det er dem, der til efteråret vinder Europa League og
ikke staten. Og det sker under DBU´s herlige motto "En del af noget større".
Der er så mange i Danmark, der gerne vil være en del af noget større, og som ikke ønsker alle opgaver
løst ved kommunale og statslige foranstaltninger. Dem skal vi i højere grad satse på.”
Bertel Haarder, MF (V) i debatindlæg i Altinget
Frihedsforsøg i Kommunerne
”Jeg håber, at den utroligt positive energi, vi har set i de to første kommuner, også bliver til virkelighed
hos de andre steder, der kommer med om bord.”
Pernille Rosenkrantz-Theil, Børne- og undervisningsminister, (A) på KLs børnetopmøde
”Skoleledelsen føler, at ledelsesopgaven nu er deres, og de føler sig meget mindre topstyret. Der er også
begejstring hos medarbejdere, der føler sig mere involveret, og hos elever, der på en helt anden måde
bliver bedt om at forholde sig til den undervisning, de får,” siger borgmesteren.
”Eleverne er jo i skolen en kæmpe del af deres vågne tid. Uanset om man er barn, ung eller voksen, får
man bare en bedre hverdag, hvis man har indflydelse på, hvordan den er skruet samme”.
Christina Krzyrosiak Hansen (S), borgmester i Holbæk Kommune, til Altinget
Nordjysk mor har lavet 'Trustpilot' for børnehaver og vuggestuer (voressmaa.dk)
”Kommunens hjemmeside var indviklet, og jeg kunne ikke rigtig læse mig frem til, hvad der var godt og
skidt. Derfor følte jeg, at det var forældres fulde ret at have sådan en hjemmeside her.
På hjemmesiden er der i alt ti spørgsmål, som skal besvares. Sammen med bedømmelserne og eventuelle
kommentarer, kan det være med til at gøre andre forældre klogere”.
Mette Topholm, uddannet sygeplejerske og stifter af voressmaa.dk, til DR
”Faldgruberne er helt sikkert, at man ikke kan vide, hvem der sidder og skriver derinde. Det, der kan være
god kvalitet for den ene familie, er ikke nødvendigvis god kvalitet for den anden familie – og så går det
skævt. - Det bliver subjektivt, for det bliver ud fra min egen oplevelse og ikke ud fra en faglig vurdering af
den pågældende vuggestue eller børnehave.”
Signe Nielsen, formand for FOLA, til DR
Pædagogmangelen - mulige løsninger
Der er lige nu 1.225 medhjælpere og pædagogiske assistenter, der opfylder både erfarings- og
uddannelseskriterier, for at blive meritpædagoger, blot i København. Jeg tror fuldt og fast på, at
løsningen på rekrutteringskrisen på kort sigt ligger i meritpædagog- og sporskiftemodellen
Emil Sloth Andersen (R), børneordfører, medlem af BR i København, i Altinget
spi-NYT, nr. -2022

Side
8

Forsikringsordningen hos SPIA / Spifo
I sidste måned afholdt vi det årlige statusmøde med kundechef Tommy Dohrmann fra
forsikringsmæglervirksomheden Söderberg & Partners, der for os har forhandlet de nuværende
forsikringsaftaler med TRYG på plads. Tommy Dohrmann har været vores tætte og faste forsikringssamarbejdspartner igennem alle årene, hvor vi har tilbudt en forsikringsordning.
Antallet af institutioner, der er med i forsikringsordningen stiger stille og roligt år for år, og både vores
forsikringsmægler og vi er meget tilfredse med samarbejdet, som vi er overbevist om, til institutionerne
tilvejebringer forsikringer med gode dækninger og vilkår til yderst konkurrencedygtige priser.

Naturbørnehaven Gl. Tølløse får
halveret sine forsikringsudgifter
Forsikringsmægler Tommy Dohrmann kunne på
vores statusmøde fortælle, at den private
daginstitution Naturbørnehaven Gl. Tølløse A/S
på Midtsjælland har valgt at takke ja til et tilbud
om at indtræde i Spifo`s forsikringsordning, og
derved næsten kan halvere sine
forsikringsudgifter.

Husk løbende at meddele
ændringer i antal medarbejdere
Det er vigtigt, af hensyn til arbejdsskadeforsikring m.m., at
institutionerne løber meddeler ændringer i antallet af
medarbejdere.
Det kan ske ved at sende en mail til Tommy Dohrmann:

Lederen af institutionen, Elisabeth Fink, bekræfter
overgangen og den store besparelse.

Tommy Dohrmann
Kundechef
Mail: tommy.dohrmann@soderbergpartners.dk
Kundeservice: +45 9189 7900
Mobil: +45 7196 9826
Forsikringsmæglervirksomhed
Hjemmeside: www.soderbergpartners.dk

Elisabeth oplyser, at hun blev gjort opmærksom
på muligheden for et ”forsikringsskift” af Peter
Ring, administrationschef i SPIA, i forbindelse med
at SPIA overtog institutionens bogføring i januar
2022.

Trygfonden kan yde tilskud til
førstehjælpskurser og
hjertestartere

Elisabeth oplyser også, at det er jo i princippet er
den samme forsikring, da institutionen også
havde Tryg før, nu bare til en bedre pris, når den
tegnes under Spifo`s forsikringsordning.

Husk, at I som kunder i vores forsikringsordning
har særlig adgang til at gøre brug af Trygfondens
tilbud. I får automatisk udbetalt bonus af årets
forsikringspræmier. Og man kan f.eks. opnå
tilskud til førstehjælpskurser og hjertestartere.

Elisabeth Fink afslutter med, at vejledning og
service har været rigtig god – der blev hurtig fulgt
op på aftalerne, og man har altid mulighed for at
ringe til Tommy Dohrmann.
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Læs alt om Trygfonden og dens muligheder her:
https://www.tryghed.dk/
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Pædagogisk kursus:

Natur, udeliv
og sciencepædagogik
Den 6. oktober 2022, kl. 17 - 20,

På Hyltebjerggaard, Linde 33, 2720 Vanløse
Kom og hør om det nye science-begreb og få en
introduktion til en bæredygtighedspædagogik, hvor
der arbejdes bredt med børns Naturdannelse.

SPIA`s 6-siders pjece om Bestyrelsesarbejdet i praksis:
”Bestyrelsesarbejdet i selvejende
og private, bestyrelsesledede daginstitutioner
Oplægget vil være en vekslen mellem teori, refleksion
– i kort version, om rammer, rettigheder og faldgruber”
og praktiske konkrete bud på en naturpædagogik i
er netop blevet redigeret og tilføjet et par nye afsnit.

praksis med fokus på det 0-6 årige barn.

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

Sanni Maria P. Korsgaard
Er cand.pæd.pæd.psyk., og
freelance konsulent for DLO og Spia,
samt ansat som Naturformidler i
Børn, natur og miljø i Afdelingen for
bæredygtig udvikling,
Københavns Kommune.
Pris:
395 kr. for medlemmer af SPIFO; 495 kr. for
andre, inkl. Sandwich, sodavand, kaffe, te og
kage.
Bindende tilmelding:
Pr. mail til Morten Kyst, morten@spifo.dk
senest den 29/9-2022
Spia
Jernbane Allé 45 G, 1.
2720 Vanløse
Tlf. 2220 9030

spi-NYT, nr. 2-2022
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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

●●●
Forældretilfredshed:
Siden oktober 2021 har over 120.000 forældre deltaget i Danmarks Statistiks undersøgelse af
tilfredsheden med landets kommunale og selvejende daginstitutioner samt kommunale dagplejer.
Resultaterne viser, at forældrene overordnet er godt tilfredse: 86 pct. af forældrene svarer, at de samlet
set er tilfredse eller meget tilfredse med deres børns dagtilbud. Tilfredsheden varierer dog, særligt
mellem de enkelte dagtilbud. Det er muligt at dykke ned i resultaterne i hver enkelt kommune og hvert
enkelt dagtilbud.
Se Landsrapporten her: https://im.dk/nyheder/nyhedsarkiv/2022/jun/se-tilfredsheden-med-dit-barnsdagtilbud

●●●
Tid til faglig fordybelse:
Faglige refleksioner og dybere snakke om børnesyn må ofte vige pladsen for praktikaliteter på
dagtilbudsområdet. Men der skal findes tid, for et fælles fagligt udgangspunkt gavner både børn og
voksne. VPT (”Viden på tværs”) har samlet god inspiration på nogle temasider.
Læs mere her

●●●
Trygge fællesskaber i dagtilbud
hvordan kan pædagogisk personale i dagtilbud støtte børns samspil, så alle børn bliver en del af
fællesskabet? Hvordan kan man som voksen i dagtilbud finde balancen mellem nærvær og uforstyrret
leg? Og hvordan kan voksne i dagtilbud med kropssprog, stemmeleje og dialog skabe den fælles
opmærksomhed, så alle børn oplever at være en del af fællesskabet? - Det har børns vilkår samlet tre
artikler om.
Se dem her

●●●
Stressværktøjer har virket
Ledere og medarbejdere i den integrerede institution Bifrost i Skanderborg Kommune har afprøvet
dialogværktøjer, der skal forebygge stressrelaterede sygemeldinger. Det har givet dem mere selvindsigt
og et sprog for, hvordan de kan tale om, hvordan de reagerer i pressede situationer.

Læs ”VPT´s” temasider om emnet

●●●
spi-NYT, nr. 2-2022
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Invitation til:

Bestyrelseskursus
For selvejende og private daginstitutioner
I København (Vanløse):
Den 28. september 2022, kl. 17.30 – 20.30
Den 26. oktober 2022, kl. 17.30 – 20.30
Den 16. november 2022, kl. 17.30 – 20.30

I Herning:
Den 29. marts 2022, kl. 17.30 - 20.30
At være bestyrelsesmedlem i en selvejende/privat institution 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 i efteråret 2022 i København og i foråret 2023 i Herning
fire bestyrelseskurser for selvejende og private daginstitutioner. 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 medvirker jeg til, at skabe den bedste institution?

I programmet for aftenen vil der også være afsat tid til ”netværk” og erfaringsudveksling.
Undervisere:
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.
spi-NYT, nr. 2-2022
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