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Af Morten Kyst, seniorkonsulent i Spifo 

 

Vi ved, at mange Folketingspolitikere - på tværs af blokkene - taler varmt for selvejende institutioner, og  

har en forkærlighed for de samskabende værdier, der danner grundlaget for institutionsformen, og det er 

vi mange, der er meget taknemmelige for. Men skåltaler og forkærlighed gør det ikke alene. En række af 

de selvejende institutioners rammebetingelser trænger til en opstramning.  

Derfor håber vi, at partier i det kommende Folketing vil være med til at sikre de selvejende nogle klare 

økonomiske rammer ude i kommunerne.  

Mange selvejende institutioner er truet, fordi der hersker en sejlivet myte i kommunernes forvaltninger 

om, at de selvejende institutioner er dyrere end de kommunale og derfor bliver de presset  økonomisk 

indtil de bliver kommunaliseret, privatiseret eller lukker. Også selv om et flertal af kommunale politikere 

grundlæggende støtter op om de selvejende institutioner.   

Derfor er der behov for nogle klare lovregler, der kan sikre, at kommunerne beregner tilskuddet til de 

selvejende ud fra de reelle udgifter, som kommunen selv bruger på en gennemsnitlig kommunal 

institutionsplads. Hvor der tages udgangspunkt i direkte og indirekte omkostninger, ud fra samme 

metodemæssige tilgang, som der f.eks. er beskrevet i den (nu historiske) lov om kommunernes budget og 

regnskabsvæsen. Vi kan ikke se, at der er en lignende detaljeret lov, der har afløst den gamle.  

Loven er meget lang og detaljeret, men værdifuld. F.eks. Beskriver, hvordan kommunerne skal beregne 

omkostningerne for en vuggestueplads i en aldersintegreret institution. 

I sidste måned havde SPIA`s direktør, Annette Foltmann, et længere debatindlæg i Altinget.dk. Det 

beskriver i detaljer problemerne med kommunernes beregning og fastsættelse af administrationsbidraget 

til selvejende daginstitutioner. Du kan læse indlægget på side 2-3. God læselyst! 

 

-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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Spifo / SPIA mødtes med Børne– og 
ungdomsborgmesteren i København  
 

Spifo / SPIA mødtes på den sidste dag i september med Jakob Næsager, der siden årsskiftet har været 
konservativ Børne– og Ungdomsborgmester i Københavns Kommune. Mødets fokus var København 
Kommunes samarbejde med de selvejende daginstitutioner og disses administratorer. Vi mødte en 
yderst venlig, vidende og velforberedt borgmester, for hvem det selvejende område ligger meget på 
sinde. Vores delegation bestod af undertegnede og Annette Foltmann, direktør i SPIA, og stifter af og 
bestyrelsesmedlem i Spifo. 
 

Af Morten Kyst, seniorkonsulent og bestyrelsesmedlem i Spifo 
 

Da mødet var kommet i stand efter ønske fra Spifo / SPIA, var det os der fik lov at sætte dagsordenen.  
De emner vi kom omkring var bl.a. :  
 

Økonomisk indrapportering af månedsvise forbrugstal, hvilket opleves som en overflødig og besværlig 
administration for administrationens skyld. I og med der udarbejdes grundige kvartalsvise prognoser med større 
validitet i stedet for forbrugstallenes øjebliksbillede, der kan variere fra måned til måned.  Jakob Næsager mente, 
at det økonomisystem ”Kvantum”, som kommunen anvender, også stilles til rådighed for de selvejende 
institutioner / deres administratorer, hvilket efter borgmesterens opfattelse kunne lette væsentligt på opgaven. Det 
er et spørgsmål, som vi nu undersøger og følger op på.  
 

Løn som ledelsesredskab (eller mangel på samme). Annette Foltmann gav udtryk for mange bestyrelsers 
frustrationer over, at Københavns Kommune udhuler arbejdsgiverkompetencen ved ikke reelt at give mulighed for, 
at de selvejende institutioner selv kan bevilge løntillæg til ledere, der har gjort en ekstraordinær indsats i 
institutionen og har løftet en svær opgave igennem længere tid, med gode resultater til følge.  
 

Manglende ensartede retningslinjer for områdekontorernes samarbejde med de selvejende institutioner, som 
giver de selvejende og private institutioner en ulig behandling indenfor samme kommune.  
 

Manglende respekt og forståelse i Københavns Kommunes ejendomsforvaltning for den tradition og de 
ejerforhold, der ligger bag de selvejende institutioners egne ejendomme, som civilsamfundet har bidraget til for 
at løfte velfærdsopgaven med at passe børn på de lokale  børn. Her ligger en række udfordringer omkring bl.a. 
renovering, vedligeholdelse og forældede lejekontrakter, hvor bestyrelserne oplever at blive presset til at afstå 
deres ejendom til kommunen, for at få et utæt tag repareret eller lignende.   

 

Emnerne blev drøftet sagligt og konstruktivt, og Jakob Næsager var glad for vores input, og bidrog med ideer til 
forbedring af samarbejdet.  

Jakob Næsager 

48 år, gift og har to børn. Født i 
Aalborg, men har boet i 
København siden studiestart. 
 

Uddannet jurist, og har haft 
forskellige stillinger i 
statsadministrationen, herunder 
12 år som kontorchef.  
 

Har været konservativt medlem 
af borgerrepræsentationen i 
Københavns Kommune siden 
2010.  
 

Børne – og ungdomsborgmester 
i København siden 1. januar 2022 
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Ministerie cementerer Spifo`s  fortolkning af reglerne 
om bygningstilskud til private daginstitutioner 
 

I anledning af en tvist imellem Gribskov kommune og de private daginstitutioner i kommunen har Spifo 

tilvejebragt en såkaldt ”vejledende udtalelse” fra Børne- og undervisningsministeriet. Den cementerer, 

at bygningstilskud altid skal beregnes efter lovgivningens ”hovedregel”, hvis der i kommunen er 

selvejende daginstitutioner med driftsoverenskomst. I så fald er det de  selvejende daginstitutioners 

bygningsudgifter, der skal udgøre beregningsgrundlaget ved beregning af bygningstilskuddet til de 

private institutioner.  

Af Morten Kyst, seniorkonsulent i Spifo 

Selv om reglerne om bygningstilskud til private daginstitutioner er både ringe, kritisable og tilfældige, så 

udgør de den gældende ret, og derfor glæder det Spifo, at Børne- og undervisningsministeriet nu har 

bekræftet vores fortolkning. Og det betyder efter vores opfattelse, at Gribskov nu nødvendigvis må 

justere sit bygningstilskud – i opadgående retning! Den vejledende udtalelse fastslår, at kommunerne ikke 

må fifle med reglerne, uanset hvad begrundelsen er.  

Som beskrevet i indledningen er hovedreglen altså, at de selvejende institutioners bygningsudgifter skal 

udgøre beregningsgrundlaget.  

Men lovgivningen indeholder også en Tilbagefaldsregel , som siger, at hvis der ingen selvejende 

daginstitutioner (med driftsoverenskomst) findes i kommunen, så skal bygningstilskuddet til 

privatinstitutioner udgøre hhv. 4,1% og 3,2% af selve driftstilskuddet til hhv. vuggestuebørne og 

børnehavebørn.  

I Gribskov kommune er der en række selvejende daginstitutioner med driftsoverenskomst, hvoraf et par 

stykker har nogle særdeles høje bygningsudgifter (husleje m.m.). Alligevel har Gribskov valgt at beregne 

bygningstilskuddet efter Tilbagefaldsreglen. Det kunne potentielt være fordi kommunen derved sparer 

penge til udgifter til bygningstilskud til de private institutioner.  

Gribskov kommunes spidsfindige begrundelse for at bruge tilbagefaldsreglen og ikke hovedreglen har 

imidlertid været:  

”Vi vurderer, at anvendelse af hovedreglen om beregning af bygningstilskud vil med- 
føre et brud på ligebehandlingsprincippet, da det vil give et større tilskud end tilsva- 
rende institutioner modtager grundet en enkelt institutions særligt høje husleje. Der vil 
derved være tale om støtte over markedslejen. Det medfører en risiko for, at såfremt 
tilskuddet overstiger de reelle udgifter til husleje og er kunstigt højt, kan der være tale 
om offentlig støtte, som kan være i strid med EU-reglerne herom.” 
 
Alle dele af denne begrundelse afvises i Børne- og undervisningsministeriets vejledende udtalelse, der 
konkluderer, at Gribskov kommune bør anvende hovedreglen. Spifo vil nu – i samarbejde med 
privatinstitutionerne i Gribskov forlange bygningstilskuddet reguleret.  
 
Hele den grundige og præcise, 6-siders, vejledende udtalelse fra Ministeriet kan læses her: 
https://www.spifo.dk/ministerie-cementerer-spifos-fortolkning-af-reglerne-om-bygningstilskud-til-private
-daginstitutioner/ 

 

https://www.spifo.dk/ministerie-cementerer-spifos-fortolkning-af-reglerne-om-bygningstilskud-til-private-daginstitutioner/
https://www.spifo.dk/ministerie-cementerer-spifos-fortolkning-af-reglerne-om-bygningstilskud-til-private-daginstitutioner/
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23. august 2022  

Debat  i Altinget:BØRN (og Altinget:Uddannelse) 

Af Annette Louise Foltmann 
Direktør, Spia 

 

En sejlivet myte truer selvejende daginstitutioners eksistens 
 
De fleste politikere har i dag en viden om selvejekonstruktionen, forældrebestyrelsen, nærdemokrati og 
driftsaftalen med kommunen og det har givet mærkbar rygvind. 
 
Men uden økonomi til en selvstændig administration, er de selvejende daginstitutioners overlevelse truet. 
Selvejende institutioner får et tilskud pr. barn ligesom de kommunale, men de har også ret til et 
administrationsbidrag, og det bliver ofte stridens æble ude i kommunerne ved de kommende 
budgetforhandlinger. 
 
Beregning af administrationsbidraget fremgår af dagtilbudsbekendtgørelsen, men lovgivningen er ikke så 
klar formuleret, at det beskytter daginstitutionerne. 
 
Herudover kan kommunerne fastsætte administrationstilskuddet efter aftale, men der er tale om 
"aftalefrihed" mellem to parter, hvor kommunen er den store og magtfulde i forholdet og kan tryne den 
mindre part, hvilket desværre ofte sker.   
 
Flere kommunale forvaltninger har en forestilling om, at de selvejende institutioner er meget dyre for 
kommunen og at de kommunale dagtilbud er væsentlige billigere. Men det er en sejlivet myte, der ikke 
har hold i virkeligheden og derfor er flere selvejende daginstitutioner truet af lukning eller 
kommunalisering. 
 
Det bliver ikke billigere 
I lovgivningen er der en tilbagefaldsregel om, at de selvejende institutioner skal have et 
administrationstilskud svarende til 2,1 procent af driftstilskuddet. 
 
Reglen er sat efter et skøn over, hvad ministeriet fandt rimeligt dengang og bør være et mindstemål for, 
hvad en kommune kan give til administration.  
 
For det beløb forestår institutionen selv al administration, som regnskab, budgetopfølgning, autoriseret 
revision af årsregnskab, bogføring, lønudbetalinger, ansættelser, afskedigelser, ledelses- og 
bestyrelsesrådgivning med mere. Det er svært at sætte præcise tal på, hvor meget denne administration 
vil koste, hvis kommunen selv står for alle opgaverne, men kommunerne tager normalt mellem 5-10 
procent i administrationsgebyr, når de skal varetage administration af opgaver og projekter. 
 
Der kan derfor ikke være tale om en ekstraudgift, som kan bespares ved at flytte opgaven over til 
kommunen. 
 
Til sammenligning kan nævnes, at KL i forbindelse med forhandlingerne om minimumsnormeringer 
udtalte, at det ville koste kommunerne 20 procent af omkostningen at administrerer sådan en ordning. 
 
Fortsættes…. 
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...Fortsat: 
 

Hvis man ser på, hvad hjælpeorganisationer - der traditionelt har en lav administrationsandel - bruge på 
administration, så lå følgende i 2020: 
 

• Folkekirkens Nødhjælp: 5,9 procent 
• SOS Børnebyer: 5,3 procent 
• Røde Kors: 5 procent 
• Dansk Flygtningehjælp: 5,2 procent 
• Kirkens Korshær: 3 procent 
 

Alligevel anses de selvejende daginstitutioners administrationsbidrag for at være et oplagt 
besparelsesobjekt for mange kommuners økonomiforvaltninger, og det betyder en langsom - men sikker - 
økonomisk kvælning af de selvejende daginstitutioner. 
 

Som et eksempel fra virkeligheden kan nævnes, at økonomiforvaltningen i Hvidovre kommune siden 2015 
årligt har anbefalet besparelser på de selvejende institutioners administrationsbidrag i deres 
budgetforslag for det følgende år. 
 

De første år blev forslaget taget af bordet, fordi en kommunalisering af administrationen var ulovligt i 
henhold til dagtilbudsloven. Herudover hvilede beregningen af den påståede besparelse på 
udokumenterede tal. 
 

I 2018 blev administrationsbidraget i kommunen nedsat til 1,5 procent, da kommunen påstod, at den 
kunne klare administrationen meget billigere, endda til 1,08 procent. 
 

I budgetforslaget fra 8. august i år (for perioden 2023-2026) forslår økonomiforvaltningen at kommunen 
kan opnå en besparelse ved helt at kommunalisere de ni selvejende daginstitutioner i kommunen. (Da der 
næppe kan være tale om en reel besparelse, må der være hensynet til forvaltningens ønske om en central 
styring af dagtilbudsområdet, der har vejret tungest.) 
 

Forslaget er reelt en nedlæggelse af de ni selvstyrende institutioner, som med rette opfatter forslaget som 
en fjendtlig overtagelse, der reelt ødelægger den særlige institutionskultur og de værdier, der er opbygget 
igennem mange års tæt samarbejde mellem forældre og medarbejdere. 
 

Lederne og det faste pædagogiske personale vil opsige deres stillinger, institutionskulturen vil smuldre, og 
bestyrelserne vil degraderes til et mindre kompetent organ under kommunen, som bliver arbejdsgiver og 
driftsherre.  
 

Brug for konkrete regnemodeller 
I en tid med massiv mangel på pædagogiske ledere og pædagogisk personale, er forslaget risky business. 
Det kommer til at tage lang tid at bygge tilsvarende velfungerende pædagogiske fyrtårne til institutioner 
op igen, hvis det da nogensinde lykkes. For de frihedsgrader, der er i selvejende institutioner, handler om 
ejerskab, reel indflydelse og meningsfuldt samarbejde. Det der som bekendt er grundlaget for trivsel og 
arbejdsglæde. 
 

Hvad kan de selvejende daginstitutioner bruge den politiske rygvind til, når de samtidigt er truet 
økonomisk? Der er i høj grad brug for konkrete regnemodeller i lovgivninger, der giver selvejende 
daginstitutioner en hjelmet rettighed til tilskud, der svarer til kommunernes egne udgifter for en 
daginstitutionsplads ud fra princippet om, at pengene skal følge barnet. 
 

For eksempel med udgangspunkt i ’lov om kommunernes budget og regnskabsvæsen’, hvor der er et 
glimrende skema, der skal bruges på at beregne omkostningerne ved en vuggestueplads i en integreret 
daginstitution. 
 

Det vil være en klar forbedring af retssikkerheden på området og modvirke den lovløshed der hersker på 
området. Det samme gælder for de private daginstitutioner. 

—oo0oo— 
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Ofir`s ”Pædagog og lærer Jobanalyse” 2022 
 

SPIA og Spifo har en rammeaftale med Ofir.dk, der kan hjælpe daginstitutionerne med billigere og 
bedre rekruttering efter nye medarbejdere.  Fra Ofir har vi modtaget årets ”Pædagog og lærer 
jobanalyse”, som vi gerne må dele med institutionerne. Her bringer vi analysens konklusioner - og link 
til hele analysen, og til beskrivelsen af vores Rammeaftale med Ofir: 
 
”Ofir anvendes af hovedparten af alle Danmarks kommuner og er den  
førende jobportal for lærere og pædagoger. Med vores indsigt på  
området har vi gennem flere år udarbejdet en årlig analyse, der sætter  
fokus på jobsøgning og jobtilfredshed blandt lærere og pædagoger.  
 

Formålet er at afdække, hvad regeringen, kommuner og private aktører  
kan gøre for at tiltrække og fastholde lærere og pædagoger.  
 

Analysen er udarbejdet på baggrund af besvarelser fra 386 lærere og  
343 pædagoger fra hele landet indsamlet via relevante faglige fora på  
Facebook og LinkedIn. Besvarelserne er dermed ikke indhentet fra Ofirs  
egne brugere. Analysens besvarelser anses for at være repræsentative  
for faggrupperne. 
 

Konklusion  
I analysen har vi gjort os en række bekymrende fund, herunder at 64,5 % af lærerne er utilfredse med 
tidsforbruget, der skal bruges på administration, og at 41,7 % overvejer at forlade faget på månedlig basis. 
Det fremgår tydeligt af analysen, at lærerne bl.a. efterspørger mere og/eller fleksibel tid til 
undervisningsforberedelse, mulighed for faglig udvikling og maks. 30 min. transporttid til arbejdspladsen 
fra hjemmet.  
 

Hos pædagogerne overvejer hele 46,4 % månedligt at forlade faget. De ønsker højere løn, mulighed for 
faglig udvikling, bedre normeringer og varierende arbejdsopgaver.  
 

Med analysen kan vi konkludere, at der generelt er en bekymrende høj andel af utilfredshed blandt de 
danske pædagoger og lærere. Der ligger en opgave på de forskellige arbejdspladser i at skabe bedre vilkår 
med de ressourcer, der er til rådighed, hvis særligt pædagogerne skal fastholdes. Samtidig ligger der et 
ansvar hos politikerne om at sikre, at alle arbejdspladser har de nødvendige ressourcer, hvis vi vil sikre en 
god grunduddannelse til vores børn i fremtiden såvel som en god start på livet i daginstitutionerne.  
 

Og der er ingen tegn på, at det bliver nemmere at rekruttere og fastholde lærere og pædagoger i 
fremtiden. I 2022 er der optaget 15 % færre på pædagoguddannelserne og 11 % færre på 
læreruddannelserne end i 2019. Udviklingen er dybt bekymrende og kommer på toppen af en allerede 
meget svær situation, som kan blive en bombe under vores velfærd.  
 

Læs mere i analysen om, hvorfor lærerne og pædagogerne overvejer at forlade faget, hvad du kan gøre 
for at forhindre det, og hvordan du rekrutterer lærere og pædagoger i fremtiden.” 
 

Karsten Vikke, adm. direktør, Ofir   

Læs hele analysen her 
 

Læs om SPIA`s og Spifo`s rammeaftale her:  http://www.spia.dk/rammeaftale-mellem-ofir-og-spia-find-de

-jobsoegere-der-ikke-finder-jer 

https://www.ofir.dk/virksomhed/paedagog-og-laerer-analysen-2021/
http://www.spia.dk/rammeaftale-mellem-ofir-og-spia-find-de-jobsoegere-der-ikke-finder-jer
http://www.spia.dk/rammeaftale-mellem-ofir-og-spia-find-de-jobsoegere-der-ikke-finder-jer
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Helle blev fejret fik fortjenstmedalje for  
40 års tro tjeneste i Mælkebøtten 
 

Helle Tofte Jensen blev fejret af, børn, forældre og kollegaer da hun midt i august kunne fejre 40-års 

jubilæum som pædagog i den selvejende Børneinstitution Mælkebøtten i Svallerup i Vestsjælland. 

Helle Tofte Jensen fik også en hilsen fra kongehuset i form af en fortjenstmedalje i sølv. 
 

Midt i august var det 40 år siden, at Helle Tofte Jensen blev ansat som pædagog i den selvejende 

vuggestue og børnehave Mælkebøtten i Svallerup og det blev fejret lige fra morgenstunden. Mange af 

forældrene til børnene i børnehaven og hele personalet var samlet til morgenbord og taler. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

”Helle du skal vide, at det er fantastisk at arbejde sammen med en person som dig, selv om du har været 

her i 40 år så er du åben for nye tiltag, villig til at tage nye uddannelser for at følge med udviklingen, man 

ser dig sjældent have nej-hatten på, men du kan godt have spørge-hatten på, og det bliver vi andre jo 

også klogere af. Jeg håber du tager mange år endnu her i Mælkebøtten,” sagde My Marianne 

Christensen, leder af Mælkebøtten. 

Eliza Korre, der som tidligere leder i Mælkebøtten ansatte Helle Tofte Jensen for 40 år siden, og som 

nåede at arbejde sammen med hende i 33 år, var også mødt op for at sige tillykke og for at holde en tale 

for  jubilaren: 

”Din allerstørste kompetence er din empati, du har en evne til at fornemme ”hvordan er det lige at være 

barn i den her situation”? Du kan sætte dig i børnenes sted og se situationen fra flere sider, du råber ikke 

højt, nej det er dit temperament slet ikke til, du undersøger, spørger ind til, og så handler du, det er gode 

egenskaber at have,” sagde Eliza Korre, bl.a.. 

 

Helle Tofte Jensen fik også en hilsen fra Kongehuset i 
form af en fortjenstmedalje i sølv. Den blev overrakt af 
institutionens bestyrelsesformand Flemming W. Licht. 

Helle blev fejret lige fra morgenstunden. Mange af 
forældrene til børnene i børnehaven og hele 
personalet var samlet til morgenbord, taler og gaver. 
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Invitation til: 

Bestyrelseskursus 
For selvejende og private daginstitutioner 

 

I København (Hyltebjerggaard, Linde Allé 33, 2720 Vanløse): 

Den 26. oktober 2022, kl. 17.30 – 20.30  

Den 16. november 2022, kl. 17.30 – 20.30 
 

I Herning (i Børnehuset Stjernen, Gilmosevej 20, 7400 Herning): 

Den 29. marts 2023, 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.  

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 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 

mailto:simi@simi-as.dk
mailto:benjamin.mellerup@ofirjob.dk
http://www.troldebørn.dk
mailto:Troldeboern@hotmail.com
mailto:tommy.dohrmann@soderbergpartners.dk
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Saksede Citater 
Spi-NYT har fra diverse aviser og andre medier sakset  
disse interessante Citater : 

 
Minimumsnormeringer 
”Det er vigtigt for os, at vi får indført minimumsnormeringerne på institutionsniveau. Det vil vi presse 
hårdt på for, når vi som aftalt skal drøfte det spørgsmål mellem aftalepartierne. Vi vil samtidig arbejde for 
en ændring af opgørelsesmetoden, så minimumsnormeringerne kommer til at afspejle det faktiske 
forhold mellem børn og voksne i institutionernes hverdag. 
Vi skal have minimumsnormeringer i børnehøjde, og det skal selvfølgelig ikke være sådan, at den 
sygemeldte pædagogiske medarbejder og lederen på kontoret tælles med, når normeringerne gøres op.” 

Jakob Sølvhøj (EL), børneordfører, i debatindlæg i Altinget:BØRN 
 

”Der spares stadigvæk ret uhæmmet på vores børn. Lov om minimumsnormeringer er ikke trådt i kraft 
endnu, så det virker lidt som om, de lige vrider området en sidste gang, før fælden klapper. Det er faktisk 
ubegribeligt. Om lidt er det ikke lovligt mere, det glæder jeg mig virkelig til,”  

Signe Nielsen, formand for FOLA, i pressemeddelelse  
 
Rekrutteringsproblemer i velfærdsinstitutioner 
”Der er simpelthen ikke pædagoger nok at ansætte. Og problemet bliver kun større de kommende år. Det 
er ganske enkelt mangel på rettidig omhu at ignorere de massive rekrutteringsudfordringer i en finanslov. 
Stadig flere børn og unge mistrives, er ensomme og har mentale helbredsproblemer. Det kalder på stærk 
faglighed og pædagoger, som har tid til dem. Noget, der er for lidt af, fordi pædagogerne alt for ofte må 
se langt efter uddannede kolleger. Det påvirker arbejdsmiljøet og er derfor en ond, selvforstærkende 
spiral.” 

Elisa Rimpler, formand for BUPL i debatindlæg i dk.nyt 
 
"Det gælder på ældreområdet, hvor vi har hårdt brug for sosu-assistenter og sygeplejersker. Men vi har 
også store problemer med at skaffe lærere til vores skoler og pædagoger til daginstitutionerne.  
Samtidig er vi påvirket af, at uddannelsespladser flytter væk fra København, og at det er dyrt at bo i 
København. Vi er så at sige ramt over hele linjen,"  

Sophie Hæstorp Andersen, overborgmester i København, til Altinget 
 
Ny brugertilfredshedsundersøgelse 
”Helt grundlæggende glæder jeg mig på vegne af alle landets forældre over den nye 
brugertilfredshedsundersøgelse – den er tiltrængt og længe ventet. Men jeg har dog én alvorlig anke: De 
private daginstitutioner er ikke inkluderet i undersøgelsen. Forældre til børn i landets 553 private 
daginstitutioner og mange private pasningsordninger er dermed ikke blevet hørt. Det drejer sig om 
forældre til 33.500 børn, der i 2019 blev passet i et privat alternativ til de kommunale dagtilbud. 
Forældrenes selvbestemmelse svækkes, når informationsgrundlaget tilsløres ved at negligere de private 
dagtilbud”. 

Jakob Scharff, branchedirektør, Dansk Industri, i debatindlæg i Altinget:BØRN 
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 Dansk Pædagogisk Historisk Forening 
 
”Du skal kende din fortid – for at forstå din nutid – og forme din fremtid” tog Dansk Pædagogisk Historisk 
Forening som sit motto, da foreningen blev stiftet i 1988. 
 
Af Birgit Boelskov 
 
I Danmark har vi en lang tradition for daginstitutioner. Den første var Dronning Caroline Amalies Asyl, oprettet i 
1828. Nogen kender måske Asylet fra bogen om Tude Marie.  
Var det den sorte Skole? Ja, vil nogen mene. Børn skulle sidde stille og høre efter. Men Grundtvig, der var til stor 
inspiration for Dronning Caroline Amalie, var fortaler for, at kvinder kunne høre forelæsninger på Universitetet. Og 
Ingemann digter i ”Gud ske tak og lov, vi så dejligt sov” om at alle vævre tunger små fik mæle, om ikke at skulle lede 
efter fristed og om kærlighedsasylet. 
 

Så kom de Frøbelske halvdagsbørnehaver. De var for den velhavende del af befolkningen og blev rost i Emma Gads 
Takt og tone.  
Hov! Sagde en kommunelæge på Vesterbro, og så kom der Folkebørnehaver til omkring 1918, så børn ikke skulle 
stå bundet hjemme til sengestolpen, medens mor var på arbejde. 
 

Samfundet, kvinders stilling og synet på børn udviklede sig, og i dag er der ikke ret mange børn, der ikke går/har 
gået i daginstitution. 
 
Det kan være vanskeligt at gennemskue sin nutid.  
Ideer og institutionstyper bliver fremsat med forførisk veltalenhed. 
De fleste ideer og institutionstyper har dog ofte før været afprøvet, måske i en lidt anden form. Når man lader 
nutidens diskussioner spejle sig i fortidens realiteter, bliver det nemmere at skelne skidt fra kanel. 
 

Diskussionerne og dilemmaerne er de samme: Leg eller læring? Sidde artigt og stille eller tumle rundt? Planlægge 
dagen eller gribe dagen alt efter, hvordan børnenes interesser og stemning er? Forberede eller leve i nuet? Lade 
børnene bestemme – eller i det mindste få indflydelse eller selv som uddannet pædagog vide bedst? Eller bare 
gøre, som læreplanerne tilskriver?  
 

Jens Sigsgaard, den første modtager af foreningens Erna pris, karakteriserede børnehavepædagogik som det, altid 
at kunne ryste en historie ud af ærmet. Det kan jo forstås på flere måder. 
 
Alle institutioner kan have glæde af et fagligt fællesskab, hvor pædagogikken er i centrum. 
Når man besøger samlingen på Borgbygård, Englandsvej 358, 2770 Kastrup bliver man grebet af stemningen. Vi har 
rødder. Noget at bygge på. I næsten 200 år har vi haft en tradition for at tage os af alle børn - - - ikke kun vores 
egne og naboens. 
 

Er dette et reklameopslag for Dansk Pædagogisk Historisk Forening? Ja. Det må jeg indrømme. Som menigt medlem 
reklamerer jeg for, at man melder sig ind og giver sit bidrag til - og nyder stemningen i fælles, pædagogisk interesse. 
Deltager i udviklingen og bevarelsen af foreningen. Nyder udstillinger og foredrag. Evt. får et foredrag til inspiration 
på et personalemøde. 
 
Hvad koster det? 
Årlig kontingent er fra 2020: 
For enkeltmedlemmer: 165 kr. 
For par: 230 kr. 
Foreninger og institutioner: 500 kr. 
Studerende fra pædagoguddannelsen  
betaler under studierne 0 kr. 
 
 
 
 
Gå ind på hjemmesiden http://www.paedhist.dk og læs mere eller kontakt mig på birgit@boelskov.dk  

http://www.paedhist.dk
mailto:birgit@boelskov.dk
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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  

Spia 
Jernbane Allé 45 G, 1. 
2720 Vanløse 
Tlf. 2220 9030 

 

SPIAs Bestyrelseshåndbog 
 

SPIAs bestyrelseshåndbog har til formål at 

give bestyrelsesmedlemmer forståelse for 

institutionens juridiske fundament og ramme 

på en enkel og letforståelig måde.  
 

Håndbogen gennemgår hvilke forpligtelser, 

rettigheder og ansvar bestyrelsesarbejdet 

indebærer og hvilke kompetencer 

bestyrelsen har i forhold til daginstitutionens 

leder m.v. 
 

Håndbogen er let og overskuelig, illustreret 

og er på 40 sider.  
 

Bestyrelseshåndbogen koster 50 kr. + moms 

og fragt, og kan bestilles hos SPIA på 

spia@spia.dk 

 

 

mailto:morten@spia.dk
mailto:spia@spia.dk
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Link-service 
Vi bringer her en stribe nyttige links til nogle af de seneste måneders mest interessante undersøgelser,  
artikler og udgivelser 
 
 

●●● 
 
1,3 millioner danskere til regeringen: Skaf flere pædagoger nu     

Efter pres fra BUPL opfordrer en samlet fagbevægelse nu regeringen til at styrke rekrutteringen til blandt 
andet pædagogfaget. Et gennembrud kan være på vej: Både regeringen og kommunerne er åbne for at 
forhandle.  
 
Læs artikel fra BUPL.dk her: https://bupl.dk/boern-unge/nyheder/13-millioner-danskere-til-regeringen-
skaf-flere-paedagoger-nu 
 
●●● 
 

Børnehaveklassebørn er mindre skoleparate end for fem år siden 
Antallet af børn, der får udskudt skolestarten, fortsætter med at falde, og i en ny undersøgelse fra 
Danmarks Lærerforening svarer seks ud af ti børnehaveklasseledere, at børnene er blevet mindre 
skoleparate end for fem år siden. Folkeskolen.dk har besøgt børnehaveklasseleder Marianne Giannini.  
 
Læs artiklen her 
 
●●● 
 
Ny pædagogisk litteratur 
”Sanselige legeprojekter med 0-2 årige. - Fra forberedelse til fordybelse”.  
Ny bog af cand.pæd. i pædagogik, foredragsholder m.m., Alice Kjær,  
undersøger de 0-2 åriges appetit på livet. 
 
Læs mere og bestil bogen her 
 
 
 
 
●●● 
 
Undersøgelse af Rammer for pædagogfaglig ledelse 
IT-opgaver og opgaver i forbindelse med arbejdstidsregistrering opleves som de mest forstyrrende 
opgaver af de fleste pædagogfaglige ledere i kommunale dagtilbud i Aarhus Kommune. Men også 
praktiske opgaver vedrørende bygningerne og det at indgå i normeringen opleves af mange af lederne 
som forstyrrende for den faglige ledelsesopgave. Det viser en undersøgelse af rammerne for den 
pædagogfaglige ledelse som VIVE har lavet for BUPL Århus.  
 
Læs undersøgelsen her 

spi-NYT, nr. 3-2022                                                                                                                                                  Side  

https://bupl.dk/boern-unge/nyheder/13-millioner-danskere-til-regeringen-skaf-flere-paedagoger-nu
https://bupl.dk/boern-unge/nyheder/13-millioner-danskere-til-regeringen-skaf-flere-paedagoger-nu
https://www.folkeskolen.dk/bornehaveklasse-bornehaveklassen-corona/bornehaveklasseborn-er-mindre-skoleparate-end-for-fem-ar-siden/4674329
https://www.frydenlund.dk/paedagogik/daginstitutioner/sanselige-legeprojekter-med-0-2-arige-15548
https://vpt.dk/dagtilbud/inspiration-saadan-kan-i-udvikle-en-staerk-evalueringskultur?utm_campaign=%20B%C3%B8rn%20f%C3%A5r%20gode%20udviklingsmuligheder%20med%20en%20st%C3%A6rk%20evalueringskultur.%20Hent%20nyt%20materiale&utm_medium=email&utm_source=Newsl
https://www.vive.dk/da/udgivelser/rammer-for-paedagogfaglig-ledelse-18064/
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Spifo`s og SPIA`s egen forsikringsordning: 
 
 
 
 

 


