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Husk nu at sætte dit kryds den 16. november!
Af Morten Kyst, seniorkonsulent i Spifo og SPIA

Den 16. november afholdes der valg til Kommunalbestyrelser/Byråd/Regionsråd i landets 98 kommuner
og 5 regioner. For os er det især Kommunalvalget der er interessant og påkalder sig opmærksomhed. Det
er jo Kommunalbestyrelserne, der lægger serviceniveauet og har det overordnede ansvar for
dagtilbudsområdet.
Men 2,5 måned før kommunalvalget så danskerne generelt ældreområdet og kommunens forvaltning af
økonomien som vigtigere lokalpolitiske emner end dagtilbudsområdet. Det har en måling foretaget af
Epinion for Altinget vist. Det kan måske hænge sammen med, at i kraft af bl.a. den statslige styring af
situationen omkring Covid-19 og den indgåede politiske aftale om indførelse af minimumsnormeringer, så
tænker mange, herunder også kommunalpolitikere, at spørgsmålet om dagtilbud i al væsentlighed ligger i
Folketingets og de centrale myndigheders hænder.
Ulrik Kjær, kommunalvalgsforsker ved Syddansk Universitet, har til Altinget forklaret det på bl.a. denne
måde: ”Det kan dræbe et emne i en valgkamp, hvis der er tilstrækkeligt mange af kandidaterne, som
skyder problemet videre til Christiansborg. Det gør emnet mindre egnet til en kommunal valgkamp, hvis
uenigheden forsvinder ud og det i for høj grad bliver en historie om, at den overordnede beslutning er
taget”.
Lad os sammen gøre en indsats for at vise at dagtilbuds og børns rammer og vilkår betyder rigtigt meget i
kommunalpolitik. Det er vigtigt, at vi alle bruger vores demokratiske ret til at stemme, men inden vi når
dertil er der jo også mulighed for ved vælgermøder, i pressen og de sociale medier, at gøre opmærksom
på, at børnenes forældres og dagtilbudenes vilkår er et meget vigtigt parameter for fremtiden i
kommunerne. Herunder, at der også fremover vil være mangfoldighed og valgmuligheder for forældrene i
form af selvejende og private daginstitutioner
Og husk nu at kommunalpolitik kan noget særligt, da samarbejdet mellem røde og blå partier fungerer
helt anderledes frugtbart mange steder på kommunalt niveau, f.eks. i Københavns Kommune, hvor
selvejende daginstitutioner har fået en særlig opbakning fra både blå og rød side.
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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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ARBEJDSMILJØPULJE PÅ 105 MILLIONER KR. ÅRLIGT
- KAN

SØGES AF SELVEJENDE OG PRIVATE DAGININSTITUTIONER

Private virksomheder med op til 50 ansatte kan løbende søge tilskud til projekter, der forebygger fysisk
og psykisk nedslidning og arbejdsulykker. Der kan søges til arbejdsmiljørådgivning, fysisk træning og
afprøvning af tekniske hjælpemidler. Arbejdsmiljøpuljen administreres af Arbejdstilsynet, men
ansøgning foretages via ”Tilskudsportalen”. Selvejende institutioner, der kan få hjælp igennem
kommunens arbejdsmiljøindsats kan dog desværre ikke komme i betragtning til puljen. Det gælder
f.eks. selvejende institutioner, der kan benytte Arbejdsmiljø - København.
Før man går i gang med at søge om tilskud fra Arbejdsmiljøpuljen, er det vigtigt, at man har indhentet
tilbud fra de konsulenter eller rådgivere, som skal være med i projektet og/eller fra de leverandører, der
skal udleje de hjælpemidler, der skal afprøves. Tilbuddene skal vedhæftes ansøgningen til puljen og
indgå i budgettet.
Arbejdsmiljøpuljen er godt i gang. Der har været lidt usikkerhed om, hvem der kan søge, men nu er det
på plads: Puljen kan søges af alle private og selvejende institutioner med op til 50 fuldtidsansatte.
Der er afsat 105 millioner kr. årligt frem mod 2023. Midlerne kan bruges som tilskud til projekter, der
forebygger psykisk og fysisk nedslidning, arbejdsulykker og til at fremme sundhed på arbejdspladsen, i
form af fysisk træning. Der bevilges 80% i tilskud til at hyre en arbejdsmiljørådgiver, eventuel leje af
tekniske hjælpemidler eller til en konsulent, der kan hjælpe med fysisk træning på arbejdspladsen.

Nedenfor er beskrevet en række generelle eksempler på aktiviteter, som man kan søge tilskud til:
•
Projekter, der styrker virksomhedens viden om nedslidning, og gør den i stand til at organisere
arbejdet, så det kan udføres på en forebyggende og sundhedsfremmende måde. Det kan
eksempelvis gøres gennem kompetenceudvikling af ledere eller nøglepersoner.
•
Projekter, der styrker virksomhedens viden om forebyggelse af ulykker og værktøjer hertil. Det kan
f.eks. være ved implementering af et analyseredskab til analyse af ulykker og nærved hændelser og
opfølgning på resultater af disse.
•
Rådgivning til at igangsætte og styre aktiviteter, hvor man f.eks. indfører nye metoder eller
tilgange, der skal styrke virksomhedens ergonomiske eller psykiske arbejdsmiljø.
Det er værd at bemærke, at man igennem det faglige system kan få midler til at hyre en
arbejdsmiljørådgiver, der kan hjælpe med at skrive ansøgningen. - Det er noget som FH (Fagbevægelsens
Hovedorganisation) og fagforeningerne får på plads og vil formidle i dette efterår. Der henvises til BUPL/
FOA i forhold til dette.
Eksempler på konkrete projekter, som daginstitutioner kunne ansøge om midler til, kunne være:
•
•
•
•

Øget trivsel ved at definere og tydeliggøre den pædagogiske kerneopgave
Styrkelse af arbejdsfællesskabet efter Corona
Forebyggelse af fysisk nedslidning og samtidig styrkelse af børnenes deltagelsesmuligheder
Afprøvning af nye redskaber, der kan reducere løft og dårlige arbejdsstillinger

Du kan læse mere om Arbejdsmiljøpuljen på Arbejdstilsynets hjemmeside:
https://at.dk/arbejdsmiljoearbejdet/arbejdsmiljoepuljen/
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Børnehaven Jordkloden
fejrede sine første 100 år
med en stor gadefest
En farverig gadefest i det flotteste
sensommervejr lørdag den 4/9-21 fra kl. 11-21
Med masser af musik, madboder,
børneloppemarked, ansigtsmaling, workshops
med dans, teater og fodboldturnering.
Sådan blev Jordkloden`s 100 års jubilæum
fejret i Tibirkegade og på Guldbergs Plads på
Nørrebro i København.
Arrangøren var ”Børnehaven Jordklodens
Venner”, og gadefesten havde fået titlen:
”100 års børneliv på Nørrebro”
Et element i festligholdelsen var også
udgivelse af en jubilæumsplakat, som du kan
læse mere om her på siden.

Arrangementet var økonomisk støttet af
Nørrebro Lokaludvalg, Dansk Artistforbund og
SPIA og Spifo.
Dette nyhedsbrevs ”Portræt af en
daginstitution ” omhandler netop Børnehaven
Jordkloden. Læs det på side 5,6 og 7.

Jordklodens Jubilæumsplakat
Plakaten er trykt lokalt på Nørrebro af det koorperative
trykkeri, X-Skolen. Den er trykt i seks forskellige flotte
farver, med motiver som er tegnet og skraveret af
børnene i Jordkloden
Plakaten er lavet i et samarbejde mellem billedkunstner
og grafiker Jacob Darfelt og børnene fra Jordkloden.
De yngste børn (årgang 2018) har lavet skraveringer af
asfalt foran børnehaven, årgang 2017 har lavet
skraveringer af mursten på vores facade, årgang 2016
har lavet skraveringer af blade fra vores forhave, årgang
2015 har skrevet bogstaver, tal og lavet tegningerne.

To ansigtsmalede piger deler popcorn foran
Gadefestens indbydende udsalgssted med
drikkevarer til de voksne.
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Plakaten kan købes ved indbetaling af 50 kr. + porto til
Børnehaven Jordklodens konto: Reg.nr 8401 kontonr.
0001073644 - skriv “plakat” i tekstfeltet.
Kan også efter aftale hentes i institutionen:
Børnehaven Jordkloden
Tibirkegade 19, st. tv., 2200 Kbh N
Mobil: 22 54 78 11
Mail: 35471@buf.kk.dk
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Portræt af en daginstitution:

Børnehaven Jordkloden
I Tibirkegade på det indre Nørrebro i København blev der i november 1920 etableret en
Folkebørnehave. Institutionen, der siden tog navneændring til ”Jordkloden” har i denne måned fejret
sit 100 års jubilæum. Kirstine Bagger Rødvig er Jordklodens blot fjerde og nuværende leder, og hun
tegner her, via svar på Spi-NYT`s spørgsmål, et portræt af den hæderkronede institution, der er en flot
repræsentant for den danske børnehave-tradition.
Redigering: morten@spifo.dk - Fotos: udlånt af Børnehaven Jordkloden
Hvad er institutionens historie?
Folkebørnehaven i Tibirkegade blev oprettet af Ellen Caroline Mari Andersen, også kendt som Frøken.
Andersen blev ansat som den første børnehaveleder, og arbejdede her frem til 1960.
I 2006 blev jeg ansat som pædagog i Jordkloden, siden som souschef og i 2013 som leder. Da jeg blev
leder, opløste jeg stueopdelingen og indførte i stedet familiegrupper. Dette betød, at der nu blev arbejdet
tættere sammen omkring alle børn, samt, at børnene i højere grad end tidligere kunne lege på tværs af
alder.

Litteratur med relation til ”100 års børneliv på Nørrebro”.
Bogudstilling i Jordklodens vindueskarm.

Børn i forskellige størrelser lytter koncentreret til koncert med
børnejazzbandet ”De onde”

I 2013 begyndte vi at arbejde mere normkritisk, hvilket blandt andet betød at personalet fik en ny faglig
viden og praksis, omkring emner som køn, krop og seksualitet. Jordkloden blev som verdens første
dagtilbud certificeret, som et dagtilbud, hvor der arbejdes bevidst med køn. I dag er Jordkloden forsat et
dagtilbud som er meget søgt, blandt andet p.g.a. sin lille størrelse og den kønsreflekterede pædagogik.
Hvordan kan man beskrive Jeres nærområde?
Da jeg startede som pædagog i Jordkloden tilbage i 2006, så området anderledes ud i forhold til
beboersammensætningen. Dengang boede mange familier i 2 værelseslejligheder med 4-5 børn. Ca.
halvdelen af børnene kom fra minoritetsfamilier og mange kom hjemmefra og havde ikke gået i
vuggestue eller dagpleje. I løbet af relativt få år blev Nørrebro gentrificeret, og som konsekvens af dette
måtte mange familier med lavindkomst flytte til andre bydele. De små lejligheder blev lagt sammen til
større og de mange lejelejligheder forsvandt og blev erstattet af andels- og ejerlejligheder. Det har haft
betydning for brugersammensætningen og i dag er de fleste børn fra familier med en højere økonomisk
indkomst og en længere uddannelsesmæssig baggrund.
Fortsættes….
spi-NYT, nr. 3-2021
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...Fortsat
Hvordan er Jeres struktur?
Der er 32 børn i alderen 2, 10 – 6 år, og i løbet af én dag er børnene delt op i mindre grupper. Fx. holder
børnene morgensamling i aldersopdelte grupper og vi spiser sammen i familiegrupperne. En
familiegruppe består af 8 børn i forskellige aldre. Vi opdeler også børnene i mindre legegrupper, hvor
børnene leger på tværs af alder og køn. Det at vi arbejder så meget i mindre grupper, betyder at vi har en
meget velfungerende børnegruppe. Børnene har flere venner og alder og køn er ikke en barriere for gode
venskaber. Vi laver løbende observationer og børneinterviews, som giver personalet en vigtig viden
omkring, hvad der rører sig i børnegruppen, og om der er relationer der skal støttes op om. Som leder er
jeg selv en del af dagligdagen, og er sammen med kollegaer og børn hver dag. Det har en stor betydning
for sammenhængskraften og for, at vi lykkes så godt med at skabe gode børnemiljøer og et tæt
forældresamarbejde. Som leder i en selvejende institution er det gode samarbejde med forældrene i
bestyrelsen altafgørende.
Hvilke særlige muligheder og udfordringer giver det at være en børnehave midt i København?
Jordkloden er en bybørnehave, men et af vores fokusområder er natur og udeliv. Vi har vores egen
forhave og en kolonihave, hvor vi sammen med børnene dyrker grøntsager, og sår spiselige blomster. Vi
har et insekthotel og sørger for, at der er blomster i haven til vores insekter. Vi bruger meget tid på at
grave efter regnorme, lede efter bænkebiddere, og vi har små fuglekikkerter til børnene. Vi bor ved siden
af ByOasen som er en naturlegeplads med høns, kaniner, geder, en voliere med småfugle, vandrende
pinde og slanger. Det bedste er de naturvejledere, der er ansat på legepladsen, som hjælper os med at
lægge døde dyr i forrådnelseskassen eller lade børnene være med, når slangerne skal fodres med
marsvineunger fra fryseren.
Da børnehaven ligger i en lille stuelejlighed, har vi været nødt til at tænke kreativt. Vi er ude med en
gruppe børn i forhaven eller i gården allerede fra morgenstunden, for at skabe bedre plads til gode
afleveringer og for at bevare et lavt støjniveau. I løbet af dagen er der altid en gruppe ude og lege eller på
tur. Det betyder at vi er rigtig meget udendørs, også i alt slags vejr. Under corona-pandemiens første fase,
flyttede halvdelen af børnehaven ned i vores kolonihave og vi lånte et stort hyggeligt Orangeri til at spise
frokost i. Det var en fantastisk tid for børn og voksne. At være en by-børnehave betyder også, at vi altid
skal holde os gode venner med vores mange naboer. Det er der også meget fin læring i for børnene.

Klargøring til genbrugs fiskedam.

Der sælges billetter og jubilæumsplakater i Tibirkegade.

Fortsættes...
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...Fortsat
I er kendt for at arbejde meget med normkritik og kønsreflekteret praksis.- Hvad ligger der i det?
Personale får en faglig viden og en professionel tilgang til at arbejde med normer og køn. Det betyder
blandt andet en bevidsthed omkring de strukturer vi indgår i og skaber. Det har f.eks. en betydning, at vi
sammensætter børnegrupper på tværs af køn, så børnene får øje på hinanden og oplever, at kønnet ikke
har betydning for om man kan lege godt sammen. Det handler om at få øje på de mere usynlige
strukturer og mønstre - som f.eks. hvilke børn har adgang til hvilke rum. Hvem er det der melder sig til at
dække bord og hvem er det der altid har boldburet og puderummet. Hvis vi ikke er opmærksomme på
disse mønstre, så får vi ikke brudt med de mange kønsopdelte aktiviteter. At personalet har dette blik for,
hvornår det kønnede er på spil, betyder, at alle børn får mulighed for at lege vildt, indtage rum, øve sig i
at give plads til andre, får fordybet sig og lærer at sætte ord på følelser, og i at hente hjælp.
Det kræver også at de voksne er reflekterende over deres egen rolle, over det sprog der bruges, og har
metoder til at udvide forforståelser omkring køn. Alt dette kræver en faglig viden og, at man tør at
arbejde med sig selv og med hinanden. Vi arbejder meget med aktionslæring i det daglige og tør at være
kritisk overfor egen praksis og tør at gøre noget nyt.
Hvilke udfordringer er I mest optaget af lige nu?
Vi har de seneste år arbejdet med børnemiljøet og Den nye styrkede læreplan. Vi har særligt haft fokus på
børnenes leg og, hvordan vi bedst faciliterer de gode legemiljøer. Det er forsat det vi er meget optaget af,
og forsøger også at inddrage forældrene i dette. Derudover er vi, sammen med vores netværk af
selvejende institutioner på Nørrebro, i gang med at etablere et sprognetværk, hvis formål er at skabe
endnu bedre læringsmiljøer for børnenes sprog.
Hvordan ser du Jordklodens fremtid, om f.eks. 10 år?
Jeg har af Jordklodens historie lært, at vi skal planlægge så lidt som muligt ud i fremtiden og i stedet se på
de børn, vi har i hænderne netop nu. Når det er sagt, så har mange børn, forældre og naboer efterspurgt,
hvornår vi holder den næste store gadefest. Så hvem ved, måske bliver det når vi fylder 110 år.

FAKTA om:

Børnehaven Jordkloden
Tibirkegade 19
2200 København N
Tlf.: 22547811
Email.: 35471@buf.kk.dk
Leder: Kirstine Bagger Rødvig
32 børn i alderen 2,10 – 6 år
Driftsform: Selvejende daginstitution med
driftsoverenskomst med Københavns
Kommune

Popcornmaskinen var et af flere børnevenlige hits
ved gadefesten
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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
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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 07 - Mail: dv@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
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Saksede Citater
Spi-NYT har fra diverse aviser og andre medier sakset
disse interessante Citater :
Private børnehaver gik glip af millionbeløb fra Skanderborg kommune
”Tilliden til kommunen får absolut et knæk. At man skal sidde som menigmand – jeg er ikke udannet
økonom - og regne ting efter, fordi det ser forkert ud. Det er helt urimeligt”
”Det har absolut betydning for de børn, vi har i Bakkely, og de andre private institutioner. Vi får ikke den
samme pose penge at arbejde med, og det er helt urimeligt”
Evy Rye, leder i Naturbørnehaven Bakkely i Skanderborg, til TV” Østjylland
Børneområdet ligger lavt på vælgernes ønskeliste til lokalpolitikerne
”Det kan dræbe et emne i en valgkamp, hvis der er tilstrækkeligt mange af kandidaterne, som skyder
problemet videre til Christiansborg. Det gør emnet mindre egnet til en kommunal valgkamp, hvis
uenigheden forsvinder ud og det i for høj grad bliver en historie om, at den overordnede beslutning er
taget”.
Ulrik Kjær, kommunalvalgsforsker ved Syddansk Universitet, til Altinget
Børneindragelse
”De kommuner, som arbejder systematisk med børneinddragelse på alle niveauer i organisationen,
oplever en markant forbedret kvalitet i kerneydelserne til børn og unge. Børn og unge bidrager med vigtig
viden, og når vi reelt inddrager, lytter til og samskaber med børn, styrker vi samtidig medborgerskabet og
fundamentet for vores samfundsmodel”.
Agi Csonka og Thomas Gyldal Petersen, hhv. formand for Børnerådet
og formand for KL’s Børne- og Undervisningsudvalg i debatindlæg i KL`s nyhedsbrev
Forældretilfredshedsundersøgelse i dagtilbud rammer skævt
“De vælger at spørge os forældre om forhold, vi ikke kan vide noget om. Vi er ikke primærbrugerne, det
er vores børn. Vi er kun i institutionerne måske 2 X 5 minutter om dagen. Så kan vi altså ikke svare på
spørgsmål om de ansattes indsats. Vi har jo faktisk heller ikke nødvendigvis fagligheden til at kunne
vurdere den.”
Signe Nielsen, formand for FOLA, til FOLA`s hjemmeside
Debatten om stop for at trække overskud ud i Private daginstitutioner
”Der er ingen private dagtilbud, der har trukket store udbytter ud på bekostning af børnene. Det kan
simpelthen ikke lade sig gøre uden at få utilfredse forældre eller medarbejdere.
Forældrene fører tilsyn to gange dagligt. Der udføres pædagogisk tilsyn, legepladstilsyn, arbejdstilsyn,
hygiejnetilsyn, levnedsmiddeltilsyn og revision.
Et eventuelt udbytte ville kun være rimeligt til forrentning af vores investerede private midler, dækning
for den økonomiske risiko, vi reelt påtager os.”
Susanne Falk, direktør, TitiBo-gruppen, i debatindlæg Altinget:BØRN
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Børnehuset Skt. Jakob på Østerbro fejrede sit
150 års jubilæum
Børnehuset Skt. Jakob blev under navnet ”Kronprinsesse
Louises Asyl” indviet den 14. september 1871 i overværelse af
den daværende Kronprins og Kronprinsesse.
Bag oprettelsen stod en række fine bedste-borgere fra
Østerbro. Lokalerne lå i en længe af Lægeforeningens Boliger
også kaldet ”Brumleby”, som tæt på Skt. Jakobs kirke ligger
lidt trukket tilbage fra Østerbrogade. Brumleby blev som en
konsekvens af koleraepidemien i København 1853 bygget på
Østerfælled. Pengene til byggeriet havde Lægeforeningen
indsamlet på privat basis, fordi man ønskede at skabe sunde,
billige boliger til arbejderklassen. I dag er bebyggelsen
omdannet til en meget attraktiv Andelsboligforening.
Senere blev der rejst midler til at bygge en ny og større
børneinstitution med plads til 250 asylbørn – lige ud til
Østerbrogade.
I dag er Børnehuset Skt. Jakob (i de samme fysiske rammer) en
selvejende daginstitution med driftsoverenskomst med
Københavns Kommune. Institutionen er en integreret
institution (vuggestue og børnehave), der er normeret til i alt
63 børn.
Og i september i år kunne børnehuset så fejre sin 150 års
fødselsdag. Denne gang uden besøg af Kronprinsen og
Kronprinsen – men dog af en Mumitrold og forældre og andre,
herunder præster fra Skt. Jakobs Kirke.
At børnehuset er 150 år gammelt afspejler sig bl.a. i de gamle
porcelænskakler, der er blevet bevaret med blåt malede
motiver flere steder, og på de gyldne bogstaver på gavlen af
huset, men kulturen og historien mærkes også hos
medarbejderne i institutionen.
Sanne Hald har været leder i Skt. Jakob i 20 år, og hun var som
studerende også i praktik i institutionen. Ifølge Sanne Hald
betyder det rigtig meget for de ansatte at være i et hus med
en historik, som man skal værne om. - Vi har børn, der bor i
Brumleby og er gode naboer med kirken. Det er unikt at være i
et hus, der har sjæl, siger hun og tilføjer: - Vi kan stadig mærke
sjælen fra dengang, fordi formålet med det her hus var at
bygge et sted, hvor børn har brug for andre børn, samt den
omsorg og kærlighed, man kan få fra andre voksne end sine
forældre. Og sådan er det stadig ifølge Sanne Hald.
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NYT FRA
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.
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.

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

Spia
Jernbane Allé 45 G, 1.
2720 Vanløse
Tlf. 2220 9030
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Link-service
Vi bringer her en stribe nyttige links til nogle af de seneste måneders mest interessante undersøgelser
og artikler

●●●
Indkøring i dagtilbud: Klar kommunikation skaber tryghed
"Vi oplevede, at vores søn fik lov til at blive en del af hverdagen i sit helt eget tempo. Han fik ret frie tøjler
i starten, og først senere begyndte personalet at stille krav til ham, så han langsomt lærte, hvad de
forventede af ham"
Læs EVA`s tema med interview med med pædagogisk leder Maibritt Iversen og Ida, der er mor til en
dreng i dagtilbuddet Stenurten i København:
https://www.eva.dk/dagtilbud-boern/paedagogisk-leder-foraeldrepar-klar-kommunikation-skabertryghed
dforsk småbørnsuniverset her

●●●

Hvorfor rykker forældre deres barn til ny daginstitution?
Ved at se nærmere på omfanget af og årsagerne til institutionsskift, der ikke er bopælsbetingede, kan vi
få værdifuld indsigt i forældreperspektivet på kvalitet og i, hvilke forhold der i forældrenes optik er
markører for kvalitet i dagtilbud...
Læs DEA`s undersøgelse/notat her:
https://dea.nu/i-farver/publikationer/born-der-skifter-daginstitution

●●●
Dagtilbud under COVID-19. Rapport fra DPU
De danske daginstitutioner har været igennem et turbulent år med COVID-19. Det pædagogiske
personale har måttet gå til arbejdet under nogle nye og meget anderledes betingelser, og institutioner
har været udfordret af nedlukninger, genåbninger og konstant skiftende retningslinjer. En ny rapport fra
DPU, skrevet af Kirsten Elisa Petersen, har fulgt en række daginstitutioner hen over et år. Rapporten
tegner et billede af de danske daginstitutioners indsats og betydning under pandemien og de erfaringer,
samfundet bør tage med videre.
Hent hele DPU`s rapport her:
https://edu.au.dk/fileadmin/edu/Udgivelser/E-boeger/Ebog__Danske_daginstitutioners_indsatser_under_COVID-19_pandemien.pdf

●●●
Det gode børneliv - ifølge børnene
Familietid er afgørende for, at børn trives og har det godt derhjemme. Det viser resultater fra en ny,
landsdækkende undersøgelse ”Det gode børneliv – ifølge børnene”. Undersøgelsen er den første af sin
slags i Danmark, og undersøger børnenes egen forståelse og oplevelse af ’det gode børneliv’ på tværs af
alle alderstrin i folkeskolen. Undersøgelsen er udarbejdet af Tænketanken Mandag Morgen i samarbejde
med LEGO Fonden.
Læs undersøgelsen her: https://www.legofoundation.com/en/about-us/news/ny-national-undersoegelse
-tid-tryghed-og-sjov-med-familien-er-afgoerende-for-boerns-trivsel/
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Invitation til:

Bestyrelseskursus
For selvejende og private daginstitutioner
Den 27. oktober 2021, kl. 17.30 – 20.30
Den 10. november, kl. 17.30 – 20.30

Kun få
Ledige pladser

Kurserne afholdes på Hyltebjerggaard,
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 i efteråret 2021 i København 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.
Underviser:
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. 3-2021

Side
15

Spifo`s og SPIA`s egen forsikringsordning:
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