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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.
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Kære alle

Af Annette Foltmann, direktør, SPIA

Dagene er mørke, julen nærmer sig og året går på hæld. 2018 har været endnu et travlt år med meget
nyt. Nye principielle sager, nye love, nye kurser og nye institutioner. Vi bliver holdt til ilden på alle mulige
tænkelige måder, men vi har også en værdifuld sag, der er værd at kæmpe for.
For vi tror på, at en mangfoldig institutionskultur kan bidrage til værdifulde fællesskaber, med
forældreindflydelse og kultur, som er godt for børnelivet. At de selvejende og private daginstitutioner har
noget særligt at byde på, vidner Morten Kyst`s og daginstitutionslederes fine institutionsportrætter om,
som man kan læse i SPI-Nyt.
I år har Spifo afholdt flere kurser og arrangementer, som har været velbesøgte og værdsatte; Debatmøde
med nyvalgte kommunalpolitikere i København, årsmøde, temadag om børn og seksualitet, tema-kurser
om de nye styrkede læreplaner og bestyrelseskurser på både sjælland og flere steder i Jylland.
I SPIA er nye institutioner kommet til. Vi kan sige velkommen til Dragebakken i Holbæk, og Nordstjernen,
Thorsanna og Settlementet i København. ☺
2019 står for døren og hermed årsafslutningen med regnskaber og revision. Det er den travleste tid på
året for vores administration, hvor de selvejende institutioner skal godtgøre overfor kommunerne, at vi
forvalter deres offentlige tilskud korrekt og med omtanke. Hvis vi er lidt langsommere med at tage
telefoner eller besvare mails, er det derfor.

I februar 2019 flytter SPIA i Vanløse til nye og bedre kontorlokaler. Vi bliver stadig i Vanløse, men flytter
over på den anden side af Jernbane Allé lige over for stationen for enden af Frode Jakobsens Plads. Vi
flytter i uge 7, fordi der ofte er stille i den uge pga. vinterferien. I vil få nærmere besked, i begyndelsen af
året.
Jeg ønsker en glædelig jul og et godt nytår til alle Jer ildsjæle derude, som hver dag gør en kæmpe indsats
for vores børn.
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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 54, 3.
2720 Vanløse
Tlf.: 61711467
Mail: info@spifo.dk
Læs alt om Spifo på www.spifo.dk

Kontakt:
SPIA, Jernbane allé 54, 3.
2720 Vanløse
Tlf.: 22209030
Annette Foltmann, mob. 22209035
Mail: spia@spia.dk
Læs alt om Spia på www.spia.dk

Side
2

Mor udsmykkede Lærkehusets garderobe
Lærkehuset, en privat daginstitution på Djursland som SPIA administrerer, har været i lokalavisen
(Adresseavisen Syddjurs) i anledning af fernisering på en fantasifuld udsmykning af institutionens
garderobe – udført af en mor til to af børnene i Lærkehuset.
Rhian Wright, der er mor til Elliot og Eliza, er
illustrator og tilbød sine kreative evner til at
udsmykke garderoben i Lærkehuset.
"Før var det spejdergrønt og mørkt, og når det
ikke er pænt, behandler man det også
derefter. Nu er det første indtryk, man får, når
man træder ind ad døren, at hey, her er noget
med en masse fantasi," siger daglig leder
Timothy Munslow.
Fugle med personligheder
Rhian Wright har nu shinet væggene i
Lærkehusets garderobe op, så man bliver
mødt af farverige, sjove og søde fugle, når
man træder ind i børnehaven Lærkehuset.
Mange af børnene har allerede udpeget sig
deres favoritfugle. Rhian Wright håber, at
børnene også kommer til at give dem
fantasifulde navne.
Rhian Wright har malet fugle, fordi de er
populære dyr, som er nemme at give
personlighed. De er i mange farver og har små
hatte og andre detaljer. "Jeg har givet dem
forskellige personligheder, så børnene kan
tale om dem og finde deres favoritter.
Min yndlings er den med det prikkede
tørklæde," fortæller kunstneren på engelsk til
Adresseavisen Syddjurs. – Rhian er nemlig fra
Skotland, men flyttede med familien til
området for tre år siden.
Og hører man børnene, så har de også
allerede fundet deres favoritter. Bjørn kan
godt lide den blå fugl med hatten på, og Karla
er vild med både den gule og den "pinke".
Rhian Wright har udsmykket garderoben over
flere dage, når hun havde et par timer fri.
Fortsættes...
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Leder Timothy Munslow byder velkommen til ferniseringen.
Fotos er venligst udlånt af Lærkehuset.
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...fortsat:
Forældre gør børn stolte
Der er en god kultur i Lærkehuset for, at
forældre hjælper til. Både til arbejdsdagene
eller, som Rhian Wright, ud over
arbejdsdagene.
Børnene har nysgerrige kunnet følge med i
tilblivelsen af udsmykningen.
"Det er noget, vi i bestyrelsen lægger vægt
på, at børnene ser deres forældre bidrage.
Det giver en tættere kontakt mellem
institution og hjem," siger
bestyrelsesformand Cecilie Astrup Nielsen.

"Hvor mange af jer, synes det er blevet flot?"

Det "varmer også en gammel mands hjerte",
at se børnene være så stolte over deres
forældre, lyder det fra Timothy Munslow.
"Når man ser, hvor stolte børnene er af
deres forældre til arbejdsdagene, hvad enten
de hamrer søm i eller vasker vinduer... Det er
ikke noget, man kan købe sig til.
I dag har forældre ofte arbejde langt væk fra
børnene, så børnene ved ikke altid, hvad
deres forældre laver og kan se op til det,"
slutter Timothy Munslow.
morten@spifo.dk Leder Timothy Munslow overrakte som tak en stor buket blomster fra
børnehaven Lærkehuset til den ”malende” mor, Rhian Wright

Den Frie Børnehave Lærkehuset
Egedalsvej 3, 8400 Ebeltoft
Tlf.: 86346843

Leder: Timothy Munslow
E-mail: boernehave@dfb-laerkehuset
Hjemmeside: http://www.dfb-laerkehuset.dk
Til ferniseringen var der feststemning og chips.
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Portræt af en daginstitution:

Den integrerede institution Langebro
Med en unik beliggenhed i den vestlige ende af Christianshavns vold på Kalvebod Bastion,
ud mod Københavns Havn og ved foden af Langebro ligger Den integrerede institution
Langebro. Gennem svar på Spi-NYT`s spørgsmål tegner leder Christina Trolledahl Clausen et
portræt af institutionen D.I.I Langebro:
Hvad er institutionens historie:
På adressen Langebrogade 2, 1411 Kbh. K. ligger Den integrerede institution Langebro. Og det har den
gjort i over 45 år. Lokaliteternes historie daterer sig dog helt tilbage til 1909: Dengang som et
dagsanatorium for dårligt stillede turberkuloseramte børn. Bygningerne blev grundigt raseret af tyskerne
under 2. verdenskrig, og efter en ombygning i 1951 kom der en egentlig børnehave til. I 1973 blev
Turberkulosesanatoriet lukket og udflyttet til Sundholmen. De gamle nedslidte bygninger blev
nyrenoverede og blev genåbnede i 1990; Nu som en integreret selvejende daginstitution, driftet af
Københavns Kommune med plads til 11 vuggestuebørn og 20 børnehavebørn. I dag er ”D.I.I. Langebro”
en levende og moderne selvejende daginstitution.

Hvordan kan man beskrive Jeres lokalitet og har I særlige muligheder og udfordringer gennem Jeres
beliggenhed midt i København?
Vi har en stor grund som byder på mange forskellige udefaciliteter/områder og herigennem forskellige
muligheder. Ved vores indgang har vi et haveområde, hvor vi har højbede som giver os mulighed at dyrke
vores forskellige afgrøder i det små. Her har vi ligeledes en mindre boldbane samt areal med forskellige
niveauer, æbletræ og natur. Vores store legeplads er i to niveauer. ”Øverst” er der store og små
sandkasser, legehuse og masser af mulighed for fysisk udfoldelse. ”Nede” er der kørebane til cykler,
løbecykler mv. Sidst men ikke mindst har vi vores naturområde som vi kalder ”bakken”. Det er et meget
stort naturfredet område som flugter Christianshavns vold. Her har vi mange kvadratmeter rå natur samt
bålhus og endnu et legepladsområde med blødt underlag. Alt dette giver os rig mulighed for at arbejde
med naturen og årstiden, dens indvirken på vores hverdag og med dyrene, fuglelivet omkring os, haven,
maden mv. Vores inde-areal er i to længer i en fredningsbevaringsværdig bygning, en til vuggestuen og en
til børnehaven. De mindre spændende udfordringer, som kommer sig af, at ligge midt i city, er
uvedkommende gæster i vores lukketid. Vi er desværre stadig plaget af, at folk udefra ulovligt skaber sig
adgang til vores grund. Deres efterladenskaber efter ophold er et irritationsmoment og unødig
arbejdsopgave, som vi gerne vil være foruden. Her er vi meget glade for det gode samarbejde, vi har med
”Gårdmandskorpset”, som dagligt hjælper os med opgaven.
Fortsættes...
spi-NYT, nr. 4-2018
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...Fortsat
Hvordan er institutionens struktur?
Vi er fysisk opdelt i vuggestue (0-2,10 år) og børnehave (2,10-6 år). Dagligt er alle børn sammen om
morgenen og om eftermiddagen. Resten af dagen er vi opdelte, med hver vores ugeplan. Ligeledes er vi
fælles til traditioner og begivenheder i institutionen. Vi arbejder udfra/med den styrkede læreplan
gennem vores års/traditionshjul. Vi har madordning med eget køkken og køkkenpersonale. Vi er to
pædagoger og en medhjælper på hver stue.
Hvad er I kendt for – og har I en særlig pædagogisk profil?
Min oplevelse er, at vi er kendt for at være en af de få små institutioner tilbage (her tænkt i positiv
forstand.) Og så for vores brug af naturen. Vi tilbringer mange timer af dagen i uderummet hele året
rundt, hvad enten det er på matriklen, i nærmiljøet eller på lidt længere ture i naturen.
Vi er meget optaget af Udeliv og krop og bevægelse, aktiviteter i naturen/science. Vores tilgang er at lære
børnene at forstå naturen – give dem rum og bevægelsesfrihed til at udforske den, det grønne og alle
småkriblerier, der findes i vores område. Børnene opmuntres til nysgerrighed, forståelse og respekt for
naturen. Børn og voksne planter og passer egne afgrøder i det små, en proces ”fra jord til bord”, som
traditionen tro afsluttes med en lille høstfest hvor egne frugter og grøntsager nydes.
Vi ser et stort privilegie i at have tilgang til et udeareal som vores. Herigennem er der store muligheder
for læring i mange forskellige læringsrum, som ikke ellers vil være i spil på samme niveau.

FAKTA:
Den integrerede institution Langebro
Langebrogade2-1411 københavn K
Leder: Christina Trolledahl Clausen
Email: inst.langebro@mail.dk
Tlf.:32 57 64 23
Antal ansatte: 4 pædagoger, to pæd.medhjælpere, en
køkkenpersonale, en leder.
Driftform: Selvejende daginstitution med
driftsoverenskomst med Københavns kommune.
Hjemmeside: www.diilangebro.dk
Fortsættes...
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...Fortsat
Hvilke projekter og udfordringer er I mest optaget af lige nu?
Vi er faktisk lige blevet udpeget til at være en ”Fyrtårsinstitution” i Projektet ” Kom med Ud”, og det har
gjort, at vi er ekstra fokuseret og reflekterende på vores arbejde.
”Mange børn tilbringer en stor del af dagen sammen med pædagoger og lærere. Det er derfor af stor
betydning for arbejdet med aldersgruppen 0 – 6 år, at vi kender til de dele af institutionernes praksis, som
omhandler inddragelse af udeområder og naturområder i den daglige pædagogiske praksis.
På den baggrund startede projekt ”Kom med Ud”. Projektet retter sig mod at videreudvikle og promovere
dagtilbuddenes naturaktiviteter for de yngste børn. Projektet skal arbejde målrettet med at udvikle
dagtilbuddenes brug af naturen. Forskning viser, at aktiviteter i naturen har positiv betydning for børns
fysiske og mentale sundhed og for deres læring og motorik. Alligevel peger flere undersøgelser på, at
danske børn er betydelig mindre i naturen end deres forældre, og at de dermed går glip af oplagte
muligheder for at udvikle krop og sind. Også ind i voksenlivet.
Projektet har nu lavet en kortlægning af brugen af naturen i landets mange dagtilbudsinstitutioner. Næste
fase er at indsamle yderligere dokumentation og formidling af praksiserfaring. Efterfølgende skal en
udviklings- og formidlingsindsats over for institutionerne og professionshøjskolerne bringe denne erfaring i
spil. På baggrund af kortlægningen udvælges 35 ”fyrtårnsinstitutioner” i hele landet, hvis praksis formidles
til alle institutioner. Det vil både være børnehaver, vuggestuer og integrerede institutioner, og både
institutioner, der ser sig som naturinstitutioner samt institutioner, der bruger naturen meget uden at
identificere sig som naturinstitution.
Alle kommuner kan drage nytte af arbejdet.
Projektets resultater og anbefalinger udsendes til alle
kommuner således, at alle landets institutioner kan drage
nytte af arbejdet. Mere konkret får alle kommuner tilsendt
en artikel, der formidler undersøgelsen, et overblik der viser
betydninger og effekter af pædagogers arbejde med børn i
naturen, og et materiale, der formidler særligt inspirerende
vuggestuer og børnehaver fra hele landet
(”fyrtårnsinstitutioner”). Dette materiale distribueres
direkte til alle institutioner i kommunen.”
-Og det er her vores institution kommer i spil. Vi er blevet
udvalgt som en institution som IKKE har en naturprofil,
men arbejder meget med og i naturen. Super spændende
at få lov til at være en del af dette! Et samarbejde med
Lektor Thorleif Frøkjær fra Københavns
professionshøjskole, som vi sætter stor pris på.
Projektet ”Kom med ud” er placeret i Center for Børn og Natur, og VIA University College er hovedansvarlig for
projektet. Projektet ledes af Niels Ejbye-Ernst, som kan kontaktes på VIA University College, e-mail: nee@via.dk og
tlf. 21 20 32 36.
Om Center for Børn og Natur
”Center for Børn og Natur er støttet af Nordea Fonden med ca. 25 millioner kr. Centeret er et murstensløst
samarbejde mellem Københavns Universitet, VIA University College, Syddansk Universitet, Danmarks Pædagogiske
Universitet og Friluftsrådet. Over de næste fem år skal projekter i regi af centeret og i samspil med praksismiljøer
udvikle og understøtte børns aktiviteter, ophold og leg i naturen. Læs mere om centeret på www.boernognatur.dk

Fortsættes...
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...fortsat
Et andet vigtigt læringsrum som vi har erfaret i naturen, og er optaget af, er sprogstimulering /
sprogudvikling. Vi har observeret en positiv synlig udvikling i børnegruppens sprogudvikling/ordforråd,
efter vores megen færden i naturen. Dette i kraft af børnenes egen nysgerrighed og spørgen-ind til
forskellige begreber, ord som kan gøre dem endnu klogere på, hvad der lige optager dem (barnets
nærmeste udviklingszone), med afsæt i den nysgerrighed som naturen og de voksne omkring dem vækker/
skaber…

Hvad lægger I mest vægt på ved at være en selvejende daginstitution?
Oplevelsen af at have større indflydelse/frihed og mulighed for at forvalte økonomien, så den giver bedst
mening for at skabe en institution med et miljø, hvor der er mulighed for udvikling, trivsel og faglighed.
At arbejde på en sund nok økonomi, trods pålagte besparelser, til at kunne forblive en lille institution, som
vi ser som noget, der skal værnes om.
At bestyrelsen i højere grad kan være med til at præge hvilken retning vi som institution vil gå, og på
områder har det endelige ansvar. Dette kalder også på en forældregruppe, som ved hvad det indebærer at
være en selvejende institution.
Hvordan ser du ”Langebros” fremtid om f.eks. 10 år?
Jeg har en ide og håb om, at den vil være i tråd med hvordan den er nu. Og måske endda mere til. I og med
at området er fredet, har dets levetid en naturlig udløbsdato. Man må antage, at den ikke vil komme i spil
og ryddes af vejen for eventuelt nybyggeri pga. manglende boliger, inst., etc.. Samtidig er natur og udeliv
kommet rigtig meget i fokus jævnfør projektet ”Kom med Ud”, og jeg tænker, at det er kommet for at
blive. Så, så længe D.I.I Langebro eksisterer vil udelivet blive aktivt tilvalgt.
- - - ooOoo- - spi-NYT, nr. 4-2018
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Efter afgørelse i appelsag i Østre Landsret:

En selvejende daginstitutions
ejendomsret er ukrænkelig
Med mindre parterne har aftalt andet i driftsoverenskomsten, så besidder en selvejende daginstitution
den fulde ejendomsret til sin kapital, ejendom og inventar. Det er kort fortalt konklusionen af en
Landsretsdom i Østre Landsret (20. afd. nr. B-2457-17) i en sag mellem Blågårds Sogns Børneinstitution og
Københavns Kommune.
Stridspunktet var, om Københavns Kommune var berettiget til at ”beordre” institutionen til vederlagsfrit
at overdrage sit inventar til andre daginstitutioner i Københavns Kommune i forbindelse med, at
institutionen skulle lukkes som følge af betalingsstandsning/konkursbegæring.
Hvis institutionen havde kunnet råde over sit eget inventar, ville et salg af dette have kunnet formindske
gælden med salgsværdien, hvilken af en skønsmand i sagen var ansat til en værdig på imellem 50.000 og
250.000 kr., der således ville have kunnet været delt mellem kreditorerne i konkursboet.
Selve den 20 sider lange dom kan rekvireres i Spifo ved mail til morten@spifo.dk
Men lad os hér springe alle de juridiske mellemregninger og argumenter over, og hoppe til selve
Landsrettens afgørelse: Københavns Kommune skal betale 100.000 kr. for det bortgivne inventar og
betale 80.000 kr. i sagsomkostninger til institutionen.
Af Landsrettens ”begrundelse og resultat” fremgår bl.a. dette interessante uddrag:
”Der er ikke i dagtilbudsloven fastsat regler om ejendomsretten til det inventar, som en selvejende
daginstitution erhverver. Spørgsmålet om, hvem der havde ejendomsretten til det omhandlede inventar,
må derfor afgøres på grundlag af almindelige formueretlige regler.
Det kan lægges til grund, at Blågård Sogns Børneinstitution i eget navn har indgået aftale om køb af det
inventar, der blev anvendt og befandt sig i daginstitutionen, og at daginstitutionen har betalt herfor med
egne midler. Landsretten finder på denne baggrund, at Blågårds Sogns Børneinstitution havde
ejendomsretten til inventaret, og det er efter bevisførelsen ikke godtgjort, at kommunen efterfølgende
skulle have erhvervet ejendomsret hertil.
Indholdet af driftsoverenskomsten, herunder §14, stk. 3, kan ikke føre til en anden vurdering af disse
forhold. Københavns Kommune har derfor ikke kunnet kræve inventaret udleveret i medfør af
konkurslovens §82.”
Sagen er principiel og glædelig, da den vil danne præcedens for lignende situationer i fremtiden, hvor
selvejende daginstitutioner har behov for at påberåbe sig den fulde ejendomsret til sit inventar og andet i
forbindelse med nedlæggelser, konkurs eller overgang til at blive privatinstitution.

Når ovenstående er sagt (eller rettere skrevet), så skal det også siges, at det konkrete indhold i den
enkelte selvejende daginstitutions driftsoverenskomst kan stille sagen anderledes. I de fleste
driftsoverenskomster indgået eller ændret siden 2004 findes nemlig følgende bestemmelse:
”Ved institutionens ophør tilfalder alt løsøre/inventar, der er finansieret over kommunens budget,
Kommunalbestyrelsen”
Imidlertid fandtes en sådan bestemmelse ikke i driftsoverenskomsten (fra 1978) mellem Blågårds Sogns
Børneinstitution og Københavns Kommune. Driftsoverenskomsten var altså ”tavs” om dette forhold, og
derfor måtte sagen juridisk afgøres ud fra almindelige formueretlige regler.
morten@spifo.dk
spi-NYT, nr. 4-2018
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ENDELIG: Nu nedsættes
Driftsgarantien for privatinstitutioner
Fremover må Kommunerne maximalt kræve en driftsgaranti/
bankgaranti der svarer til en halv måneds kommunalt tilskud +
det antal måneder, som kommunen forudbetaler tilskud.
Da Kommunerne typisk højst forudbetaler drifts- bygnings- og
administrationstilskuddet en måned forud betyder det i praksis at
driftsgarantien højst må være på 1½ måneds kommunalt tilskud
pr. barn i privatinstitutionen. Altså en halvering i forhold til i dag,
hvor kommunerne må kræve en driftsgaranti/bankgaranti på et
beløb, der svarer til 3 måneders kommunalt tilskud.
Ovennævnte fremgår af et udkast til en ny Dagtilbudsbekendtgørelse fra Socialministeren, som Spifo har gennemgået og
indsendt høringssvar til. Den endelige formalisering af indholdet i
den ændrede bekendtgørelse, forventes at være en formalitet.
Som det er fremgået af tidligere udgaver af Spi-NYT, har de
urimelige og konkurrenceforvridende kommunale krav om
bankgarantier overfor privatinstitutioner længe været en torn i
øjet – og en stor barriere for mange initiativtagere til nye private
institutioner.
Derfor var det glædeligt at de politiske aftaleparter i aftalen
‘Stærke Dagtilbud’ fra juni 2017 besluttede, at der skulle kigges
nærmere på problemstillingen. Efter diverse analyser og
udvalgsarbejder fører det nu til en halvering af kravet om
driftsgaranti, hvilket vi hilser meget velkomment.
morten@spifo.dk

Velbesøgte tema-kurser
i Hanstholm og København

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

Nyt oplag!

Spia og Spifo afholdt i samarbejde
i oktober måned temakurser om
de nye styrkede læreplaner - i hhv.
Hanstholm og København.
I kurserne deltog i alt ca. 50
engagerede og aktive deltagere.
Underviseren var Sanni Maria
Korsgaard, der er pædagog ,
cand.pæd. pæd.psyk. m.m..
Sanni Maria har netop på forlaget
Dafolo fået udgivet fagbogen:
”Sæt spor - Natur, udeliv og
science i børnehøjde”
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Saksede Citater
Spi-NYT har fra diverse aviser og andre medier sakset disse interessante
Citater:
Lukkeuger som skjult besparelse:
”Jeg mener, at Københavns kommune har pålagt daginstitutioner at holde ferielukket i 3 uger for at
skjule, at de fjerner yderligere penge fra området.”
Louise Bjerg Pedersen, Pædagog, i debatindlæg i i Avisen.dk

Normeringer:
”Vi skal løfte børn i udsatte positioner. Men vi skal samtidig sikre, at vi ikke selv skaber flere udsatte børn.
Det gør vi ved at investere i dagtilbudsområdet generelt.”
Louise Gjervig Lehn, Formand for FOLA - Forældrenes Landsforening

Kostpolitik:
”Det er jo ikke sådan, at man ikke får noget at spise, hvis man ikke vil have svinekød, så kan man bare
snuppe en rugbrødsmad. Vi vil gerne skabe plads til mangfoldighed på den måde, at børnene får sund
mad og kommer til at smage mange forskellige ting. Men vi kan ikke afholde os fra at servere noget, for
eksempel fisk, fordi der en gruppe, der ikke kan lide det,”
Henrik Thygesen (V), formand for Familie- og Kulturudvalget i Lemvig Kommune

Ghettoplan:
”Gradvist vil grundlaget for at holde en fornuftig institutionsstørrelse blive udtyndet. For jeg tror ikke, at
vi kan få så mange børn udefra”
Ken Engedal, Silkeborg Kommunes børne- og familiechef, til DR.dk

Ghettoplan:
”De kommende grænser for antallet af tosprogede børn betyder nemlig, at hele 19 daginstitutioner i
kommunens udsatte boligområder er truet af lukning. På den måde vil institutionerne i nærområdet
forsvinde for udsatte grupper”
Thomas Medom, børn- og ungerådmand (SF), Aarhus, til DR.dk
Ligestilling begynder i vuggestuen
”Jeg savner politiske initiativer til at ændre på fordelingen af mandlige og kvindelige pædagoger.
Indrømmet: Der har været kampagner for at få flere mandlige pædagoger, men det har ikke lavet om på
tallene.”
Birgitte Conradsen, Næstformand for BUPL, i debatindlæg i Politiken
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Bestyrelseskursus
For selvejende og private daginstitutioner
Den 24. januar 2019, kl. 17.30 – 20.30 i
Hyltebjerggaard aktivitets– og fritidscenter
Linde alle 33, 2720 Vanløse

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 den 24/1-19 i København et bestyrelseskursus for
selvejende og private daginstitutioner. Alle bestyrelsesmedlemmer, suppleanter, ledere og
medarbejdere er velkomne.
Kursets 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 og
Karen Skau Meincke, pædagogisk konsulent m.m.
Bindende tilmelding med oplysning om institutionens navn og deltagernavn(e) sendes til
Morten Kyst morten@spifo.dk senest en uge før kursets afholdelse.
Pris: 250 kr. inkl. kaffe, øl/vand og en sandwich.
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Hvis jeg kunne
bestemme…
Denne gang af Morten Kyst,
næstformand i SPIFO

”Hvis jeg kunne bestemme…”
Er en klumme, hvor vi i hvert nummer af ”SpiNYT” lader et bestyrelsesmedlem, en frivillig
eller en ansat i en af medlems-institutionerne
eller Spia-tilknyttede institutioner komme til
orde med lige præcis sin kæphest eller stærkeste
ønske indenfor daginstitutionsområdet.

Jeg tror, vi er mange, der er trætte af de Danske politikeres stigende trang til at gennemføre Symbol- og
fluebenspoliti, fremfor mere resultatsøgende, pragmatisk og reel politik.
Fluebenspolitik er, når politikerne som reaktion på en problematik eller udfordring vedtager noget, som
på overfladen kan virke som om, at nu har man politisk reageret og handlet, men hvor der reelt ikke gøres
noget effektivt ved det egentlige problem. Lidt ligesom, når en turist hurtigt poserer og tager en selfie ved
en turistattraktion, og så hastigt skynder sig videre til det næste mål på rejsen. Så har man været dér og
kan sætte et ”flueben”. Men man har reelt ikke oplevet noget som helst.
Problemet med ”Fluebens-politik” er bl.a., at det ofte ikke virker i virkeligheden, men at det med garanti
kommer til at koste en masse unødvendige penge for samfundet.
Hvis jeg kunne bestemme, ophørte Folketingets partier med at udøve Fluebenspolitik.
Symbol-politik er, når politikerne uden snusfornuft og sund logik, og ude af økonomiske proportioner,
vedtager love, regler og bevillinger, der på overfladen af den brede vælgerskare kan opfattes som
handlekraftigt og effektivt, men som i realiteten mest er politiske beslutninger, der er truffet for at
signalere, at ”vi gør noget effektivt ved problemerne – vi er ansvarlige – og vi har stærke holdninger”.
Problemet med Symbol-politik er, at det i svær grad er udgiftsdrivende, og sjældent tager fat om
problemets rod. I forhold til vælgerne er det måske mere effektivt med spektakulære beslutninger, der
blæses op i medierne, end mindre farverige endsige ”kedelige” løsninger, der reelt kunne forebygge og
løse problemer.
Hvis jeg kunne bestemme, ophørte Folketingets partier med at bedrive ”Symbolpolitik”.
Symbolpolitik handler ikke kun om afgifter på øl, sodavand og fedt, dyrehegn langs landegrænser,
voldsom grænsebevogtning, nedrivning af gode boliger i ghetto-områder eller et udrejsecenter på en
”øde ø” til en pris á 750 millioner kroner.
Symbol- og fluebenspolitik er også aktuelt gennemført på områder, med store konsekvenser på
dagtilbudsområdet. Ghettoplanen indeholder f.eks. en lovændring, hvorefter der kun må nyindskrives
max. 30% børn med bopæl i udsatte boligområder i daginstitutioner og enheder i daginstitutioner i
boligområdet i løbet af et kalenderår. Ifølge flere borgmestre og ”eksperter” vil det medføre, at ellers
veldrevne daginstitutioner med medarbejdere med stor kompetence i forhold til integration og sociale
problemer, beliggende i glimrende lokaliteter, må lukke – og nye dagtilbud må etableres andre steder.
Hvis jeg kunne bestemme, så vedtog Folketinget en lov, der forbød Symbol- og fluebenspolitik i Danmark.
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Link-service
Vi bringer her en stribe nyttige links til nogle af de seneste måneders mest interessante undersøgelser
og artikler

●●●
LUKKEUGER: Pædagog i opråb til forældre: I kan gøre en forskel.
Læs pædagog Louise Bjerg Pedersen debatindlæg i Avisen.dk:
https://www.avisen.dk/kommunen-boer-tage-ved-laere-af-egne-fejl_527559.aspx

●●●
ADMINISTRATION: Store forskelle i kommunernes udgifter til administration og ledelse
Benchmarkinganalyse viser, at der er betydelige forskelle i kommunernes udgifter til administration. Det
gælder både for de samlede administrationsudgifter, og når der ses på forskellige administrationstyper.
Læs alt om Benchmarkinganalysen hér:
https://oimb.dk/analyser/administration-og-tvaergaaende-emner/benchmarking-af-kommunernesudgifter-til-administration-og-ledelse/

●●●
SYGEFRAVÆR: Ledelseskommissionen: Nedbring sygefravær og få 2.150 flere på arbejde.

Læs artikel fra ”Danske Kommuner” her:
http://www.danskekommuner.dk/Nyhedsarkiv/2018/Juni/18/Ledelseskommissionen-Nedbringsygefravar-og-fa-2150-flere-pa-arbejde/

●●●
BØRNS UDVIKLING: Underviser: Sandkassen er vigtigere end alfabetet i vuggestuen.
Læs debatindlæg af Maria Kaare Petersson, Underviser på Københavns Professionshøjskole, i Altinget.dk
hér:
https://www.altinget.dk/artikel/underviser-sandkassen-er-vigtigere-end-alfabetet-i-vuggestuen?
ref=newsletter&refid=29289&SNSubscribed=true&utm_source=nyhedsbrev&utm_medium=email&utm_campaign=altingetdk#comments

●●●
DAGTILBUDSPORTAL: Dagtilbudsportalen skal give forældre et nemt overblik over normeringer, andel
uddannet personale og frokostordninger i kommunernes dagtilbud.
Du kan tilgå dagtilbudsportalen hér:
https://www.uddannelsesstatistik.dk/dagtilbud
spi-NYT, nr. 4-2018
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Aktivitetskalender for Spia og Spifo:
Se mere om de mange forskellige kurser og arrangementer på www.spifo.dk eller rekvirer få yderrligere
oplysninger via mail til morten@spifo.dk - til hvilken adresse I også kan sende tilmeldinger. Ved
tvivlsspørgsmål kan I også ringe til Spia/Spifo, tlf. 22209030

DATO

INDHOLD

MÅLGRUPPE

24/1-2019 BESTYRELSESKURSUS i København
V/ Annette Foltmann og Karen Skau

Bestyrelsesmedlemmer og
ansatte i Selvejende og Private
daginstitutioner

Bestyrelseskurser
”Hjemme hos Jer”
Udover fælles udbudte
Bestyrelseskurser på faste tidspunkter
og steder, tilbyder SPIFO også at lave
Bestyrelseskurser for den enkelte
institution, eller grupper af
institutioner, hjemme hos Jer selv, på
en aften, der passer Jer.

Prisen for et sådant kursus af 3 timers
varighed er 2.900 kr.

Yderligere oplysninger hos Morten
Kyst, morten@spifo.dk

I 2018 har vi lavet sådanne kurser i
Kalundborg, Tønder og Herning.
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SPIA og Spifo ønsker
alle vore kunder,
medlemmer og
samarbejdspartnere
en glædelig jul og et
godt nytår!
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