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Af Annette Foltmann, direktør, SPIA  og stifter af Spifo 

Den første halvdel af 2019 er ved at være gået, og der er sket rigtig meget i SPIA; Vi har været så heldige at kunne 
tage imod nye institutioner til fuld administration i både Holbæk og Københavnsområdet. I Københavns kommune 
har vi tilmed medvirket til, at det helt nye og store ”Børnehuset Fælleden” på Bryggen på Amager er blevet 
etableret som en selvejende daginstitution med driftsoverenskomst. 
  

Det er bestemt ikke hverdagskost, at der i København nyetableres en selvejende daginstitution. Der er grund til at 
være stolte af, at det er lykkedes lokale kræfter og eksisterende selvejende institutioner i området, i samarbejde 
med os, at få påvirket Københavns Kommune til at vælge den selvejende driftsform og samtidig at lette på hatten i 
respekt for, at Københavnske Kommunalpolitikere og Kommunens forvaltning har truffet de beslutninger, der har 
gjort det muligt, at man nu er i fuld gang med at få anlagt Børnehuset, der indtil videre er flyttet ind i midlertidige 
pavilloner.  
 

Tilgangen af nye institutioner i SPIA har betydet, at vi har måttet mande op i SPIAs administration, hvor vi har ansat 
yderligere en medarbejder i både løn- og regnskabsafdelingen. Samtidig er vi flyttet til nye, større, lyse og 
nyistandsatte kontorlokaler i Vanløse. 
 

Også i SPIFO er der sket meget i 2019; Et årsmøde, hvor vi fik sammensat en ny bestyrelse med den nyvalgte 
Denice Valentin i spidsen. Med valget af Jette Saltoft som næstformand har vi nu et formandskab bestående af 
daginstitutionsledere, der til daglig har de varme hænder nede i daginstitutionsområdets virkelige hverdag og 
aktuelle udfordringer. Det tror jeg vil bidrage til, at vi kan målrette foreningens aktiviteter til de mest aktuelle og 
relevante behov, hvilket vil blive understøttet af, at vi også i SPIFO har mandet op, idet Morten Kyst er blevet 
fuldtidsansat som seniorkonsulent og foreningssekretær. 
 

Nu står sommeren og sommerferieperioden for døren, og når vi tager fat på andet halvår med fornyet energi, er 
der masser at gå i gang med.  
 

Forældresamarbejdet – både samarbejdet med hele forældregruppen og det, der udspiller sig i Bestyrelsen, der 
altid består af et flertal af forældre – er et evigt aktuelt og meget vigtigt opmærksomhedspunkt. Ofte ligger fokus 
både hos os og ude i institutionerne på det mere formelle: Rammer, regler, ansvar og kompetence.  Men med et 
andet fokus i forældresamarbejdet vil der være store fordele at opnå; Involvering, sammenhæng mellem familier 
og institution, fællesskabsfølelse m.m.m. – I erkendelse af dette investerer SPIA og Spifo i et inspirations-foredrag 
med Kirsten Birk Lassen fra ”Følgeskabet”, som vi tror vil være alletiders inspiration for institutionerne op til 
efterårets ”valg til bestyrelsen”.  I kan læse mere om arrangementet på side 8 og 9! 
 

Jeg ønsker Jer alle en rigtig god sommer! 

 

 

 

 

-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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Pelle Dragsted: Privat velfærd er helt fint – men 
der må ikke være et profitmotiv 
 

For Enhedslistens mangeårige chef ideolog går der et skarpt skel mellem ideelle virksomheder, hvis 
formål er at drive institutionen bedst og billigst, og andre aktører, som er der for at tjene penge. 
Pelle Dragsted tager gerne imod civilsamfundets bidrag til velfærden, så længe man ikke trækker 
penge ud til o verskud i private virksomheder, for velfærd er ikke kun en opgave for det offentlige.  

Hvad mener den yderste venstrefløj om, at flere 
børn går i private børnehaver og privatefolkeskoler, 
og flere ældre bor i privateplejeboliger? - Det må 
jo nærmest lyde som et mareridt for en 
inkarneret venstreorienteret socialist. 

“Mandag Morgen” har i et interview, der også har 
været bragt på Altinget.dk, stillet spørgsmålet til 
Pelle Dragsted, der siden 2015 har repræsenteret 
Enhedslisten i Folketinget, og i ti år forinden 
arbejdede på indfydelsesrige poster for 
Enhedslisten på Christiansborg. 

Pelle Dragsted: ”Det vigtigste for os er, at 
man ikke kan tjene penge på velfærd”. 
(Foto: Steen Brogård)  

 

Om udviklingen, hvor markant flere børn går i en privatinstitution, i en friskole, og der bygges flere 
friplejeboliger til ældre, siger Pelle Dragsted til Mandag Morgen: 
 
"Vi skal være glade for, at nogle borgere slutter sig sammen, at foreninger eller selvejende fonde driver en 
børnehave, en skole eller et ældrecenter. Det er der ikke noget som helst galt i, så længe det ikke sker for at 
trække penge ud som overskud til nogle ejere eller aktionærer. Der må ikke være et profitmotiv, det er det helt 
afgørende for mig. For mig går der et skarpt skel mellem ideelle virksomheder, hvis formål er at drive 
institutionen bedst og billigst, og andre aktører, som er der for at tjene penge." 
 
Og hvorfor er det så så afgørende for Pelle Dragsted og Enhedslisten, at aktørerne ikke må tjene penge på 
deres aktiviteter? Til Mandag Morgen uddyber han: 
 
"Hvis vi for eksempel tager en friskole, så har ejerkredsen, brugerne og samfundet den samme interesse, 
nemlig at de penge, der afsættes, bruges bedst muligt og giver den bedst mulige service. I det øjeblik man får 
private virksomheder ind, skal de også trække penge ud i overskud. De penge kan kun komme et sted fra, og 
det er fra bevillingerne til den opgave, der skal løses. Nogle af pengene går til aktionærerne og ikke til en ekstra 
pædagog eller lærer." 
 
Det værste er udliciteringer 
I Danmark skyldes udviklingen på velfærdsområdet ikke udliciteringer af kommunale børnehaver, skoler eller 
plejecentre, den er mere en konsekvens af borgernes frie valg og Civisamfundets aktive engagement. Til 
det siger Pelle Dragsted i interviewet:  
"Vores værste mareridt har været udliciteringer af velfærd, sådan som vi har set det i Sverige og Norge. 
Her forvandler finansielle giganter offentlige skattekroner til profit”, og han henviser til, at store 
kapitalfonde driver velfærdsinstitutioner som for eksempel plejeboliger i Sverige. 

Fortsættes... 
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...Fortsat (Pelle Dragsted) 

 

Sådan er det dog ikke gået I Danmark, og det er Pelle 
Dragsted meget tilfreds med. Han havde ellers 
forventet og frygtet en offensiv for at fremme en 
udvikling som i Sverige. 
 

I Danmark er friskoler pr. definition “non-profit”, 
hvorimod det faktisk er en mulighed at trække 
overskud ud til ejerne af private daginstitutioner, 
medmindre de private daginstitutionerne drives 
som selvejende eller foreningsdrevne 
institutioner, hvilket er tilfældet for langt 
hovedparten af de lidt over 600 private 
daginstitutioner, der indtil videre finds I 
Danmark.  
 

Så kunne man tro, at det gør Enhedslisten og 
Pelle Dragsted tryg I forhold til den fremtidige 
udvikling. Men det er ikke helt tilfældet. Til 
Mandag Morgen siger han: 
 

"Det er ikke helt så enkelt. Det vigtigste for os er, 
at man ikke kan tjene penge på velfærd. Det kan 
man med private børneinstitutioner og private 
plejecentre, men ikke med friskolerne. Det er ikke 
sket mange steder, men det må heller ikke ske 
fremover. Derfor arbejder Enhedslisten for at 
samle et flertal for en lovgivning for 
daginstitutioner og plejecentre, der ligner 
lovgivningen for friskolerne. Så ville vi effektivt 
udelukke den type aktører, som man i mine øjne 
har haft så dårlige erfaringer med i Sverige."  
 

Pelle Dragsted tror ikke på, at det kun må være 
staten, regionerne eller kommunerne, der driver 
velfærdens institutioner. Vi lader dette citat fra 
ham afrunde denne artikel: “Lad tusind 
blomster blomstre – og lad os holde øje med 
konsekvenserne." 

morten@spifo.dk 
 

CV - Pelle Dragsted  
 

• født 13/4 1975 i København, søn af læge Niels 
Dragsted og socialrådgiver Lone Lyager. 

• Folketingsmedlem for Enhedslisten 18. jun. 2015. 
Udtrådt af Folketinget 6/6-19 i h.t. Enhedslistens 
rotationsprincip. 

• Master i retorik og formidling, Aarhus Universitet 
2011-2016. 

• Bachelor i historie, Københavns Universitet 2001. 

• Politisk rådgiver, Enhedslisten 2011-2015. 

• Presseansvarlig, Enhedslisten 2009-2011. 

• International sekretær, Enhedslisten 2005-2009. 

• Pædagogmedhjælper, tilkaldevikar, Den integrerede 
institution Kongehatten 1997-2000 

 

              NYT FRA  

 

 
 
Ny lønkonsulent: Velkommen 
til Dorit Volck Hansen 
 

SPIA har fra årsskiftet fået tilgang af flere 
administrationskunder, og har derfor øget 
bemandingen i lønafdelingen.  
 

SPIA har derfor den 1. april ansat Dorit Volck 
Hansen som ny lønkonsulent. Dorit har arbejdet 
med løn i rigtig mange år og kom direkte fra en 
lignende stilling i Landsorganisationen Danske 
Daginstitutioner. Dorit er således godt inde i 
lønforhold for selvejende og private  
daginstitutioner. Dorit bor i Københavnsområdet og 
kan derfor nu cykle til arbejdspladsen i Vanløse.  
 

Annette Foltmann er glad for, at have fået Dorit 
med på holdet, så SPIA fortsat kan sikre en god 
service på lønområdet, selvom der er kommet flere 
institutioner til SPIA.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Dorit Volck Hansen, lønkonsulent, kan kontaktes på 

telefon 2220 9032 og mail: dorit@spia.dk 

 

mailto:morten@spifo.dk
mailto:dorit@spia.dk
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Hobitten fejrede sin 50-års fødselsdag 
Gørlevs første børnehave Hobitten, kunne onsdag fejre 50-års fødselsdag. Mange forældre, 
tidligere ledere, medarbejdere og nuværende og forhenværende bestyrelsesmedlemmer 
kikkede forbi for at være med til at fejre dagen. 
 

Tekst og billeder stillet til rådighed af Hobitten v. leder Berit Westi 
 
 
 ”1969 er i verdenshistorien et skelsættende år 
med en masse begivenheder, bl.a. satte det første 
menneske fødderne på månen, da Apollo 11 
landede, og her lokalt blev Gørlevs første 
børnehave indviet d. 15. maj 1969, derfor kan vi 
fejre 50-års fødselsdag i dag,” sagde 
bestyrelsesformand Niels Erik Jørgensen i sin tale. 
 
Den Selvejende institution Hobitten i Gørlev er en 
lille børnehave med 40 såkaldte enheder som det 
hedder på forvaltnings-dansk, og hvor mere end 
1000 børn er passeret gennem lokalerne i de 50 
år. Institutionen ligger i byen Gørlev i 
Vestsjælland. Gørlev var tidligere en selvstændig 
Kommune, men er i dag en del af Kalundborg 
Kommune. 
 
Med til fødselsdagen var også børnehavens første 
leder, Anni Sørensen og forhenværende 
amtsborgmester Søren Eriksen, og sidstnævnte 
fortalte om hvordan børnehaven var blevet til, og 
om de mange år han havde været en del af 
bestyrelsen. 
 
Også Kalundborg kommunes borgmester Martin 
Damm kikkede forbi. Han har også siddet i 
børnehavens bestyrelse, og fortalte at det 
egentligt var hans kone som var valgt ind, men at 
hun fortrød, derfor overtog Martin Damm posten 
i bestyrelsen og blev kasserer, længe før den 
politiske karriere startede. 
 
Efter de officielle taler var der kaffe og kage, inden 
Anna Spejlæg tog over for at underholde børnene 
med sanglege. 
Som en lille overraskelse til børnene kom en is-bil 
forbi inden festen var slut. 
 

SPIA`s økonomichef Ivan Jeppesen-Skjold deltog i 
fødselsdagsfesten og havde medbragt en lille gå-
cykel som fødselsdagsgave.  

Hobittens første leder, Anni sørensen i samtale med (fra 
højre)  Kalundborgs borgmester Martin Damm, 
bestyrelsesformand Niels Erik Jørgensen og tidl. Gørlev-
borgmester Jørgen Arnam-Olsen 

Anna Spejlæg underholder Hobitten-børnene 

Der var kø ved is-bilen fra Enø Is 
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Portræt af en daginstitution 
 

Børnegården Blistrup 
 
I den lille by Blistrup, 5 kilometer syd for Nordsjællands kyststrækning ud til Kattegat, ligger den private 
daginstitution ”Børnegården Blistrup”. Vi har bedt lederen, Jens Ole Clausen, om at svare på nogle 
spørgsmål, der tilsammen tegner et lille portræt af institutionen.  
 
 

 
Børnegården blev drevet som selvejende institution med driftsoverenskomst indtil 1. januar 2010, hvor 
den overgik til privat institution. Indtil 1. marts 2019 lejede institutionen sig ind hos Gribskov kommune.  
1. marts købte den selvejende institution Børnegården bygningerne. 
 
Hvordan kan man beskrive Jeres lokalitet? 
Institutionen ligger i en længe af Blistrup gamle skole. Der er 3 længer i alt. De andre længer indeholder 
medborgerhus og gymnastiksal. Gymnastiksalen bruger Børnegården 2 formiddage om ugen. 
 
Vi har en stor dejlig legeplads, med masser af muligheder og gode udfordringer. Blistrup er en lille by med 
kun 1200 indbyggere. Alligevel har byen skole og 2 daginstitutioner. Det skyldes at byen er samleby for et 
stort sommerhusområde og de tre småbyer Rågeleje, Smidstrup og Udsholt. 
 
Hvilke særlige muligheder og udfordringer giver Jeres beliggenhed i Blistrup tæt på Nordsjællands 
skønne natur? 
Vi tager ofte på stranden, enten med bus eller med vores ladcykler. Vi bruger også meget Gribskov, som 
kun ligger 10 km. væk. Vi har mange muligheder for gode gåture til skolen og forskellige legepladser i 
området. 
 
 

Fortsættes…. 

Hvad er institutionens historie?  
Børnegården blev oprettet af Sct. 
Georgs fonden i 1978. Instituti-
onen blev oprettet som 
selvejende institution med 
driftsoverenskomst med Græsted
-Gilleleje kommune. Baggrunden 
for oprettelsen var, at der 
manglede daginstitutioner. 
Børnegården blev oprettet med 3 
børnehavestuer. I 2002 blev 
institutionen tilført en vuggestue, 
da der var efterspørgsel på vugge-
stuepladser. I 2011 blev der 
omkonverteret en børnehave -
stue til en vuggestue, så der nu er 
2 vuggestue grupper og 2 
børnehave grupper. 

Om institutionens udearealer siger leder Jens Ole Clausen: ”Vi har en stor 
dejlig legeplads, med masser af muligheder og gode udfordringer.”  
(foto: udlånt af Børnegården Blistrup) 
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…Fortsat 
 

 

 

FAKTA: 
 

Børnegården Blistrup 
Helsingevej 64 C, 3230 Græsted 
 
Tlf.: 48716392 
 
Email.: jensole@bornegaardenblistrup.dk 
 
Leder: Jens Ole Clausen 
 
63 børn i alderen 0-6 år 
 
Antal ansatte: 11 
 
Driftsform: Privat daginstitution 
 
Hjemmeside: www.bornegaardenblistrup.dk  

Hvordan er institutionens struktur? 
I børnehaveafdelingen har vi hver formiddag 
aktiviteter for de forskellige aldersgrupper eller 
stuer. 2 gange om året i 3-4 uger laver vi 
projekter. f.eks. bondegården, Havet, krible 
krable, bevægelse. Her er alle 
børnene med på hver deres niveau. 
 

Hvad er I kendt for – og har I en særlig 
pædagogisk profil? 
Vi er kendt for at have dyr, høns, kaniner og 
vagtler. Vi er også kendt som et stabilt sted at 
sende børnene i daginstitution. Mange af os har 
været her i mange år, og synes stadig det er sjovt 
at finde på nye spændende ting med børnene. Vi 
er også kendt for vores projekter, især vores 
cirkus projekt, med cirkustelt, som vi afholder 
hvert 3. år. 
Vi har 3 nøgleord, som vores pædagogik måles op 
i mod. De 3 ord er: Nærvær, fællesskab og 
alsidighed. Nærvær, da vi mener at det en meget 
vigtig ingrediens for alle børn. Fællesskab, fordi vi 
gerne vil lære børnene at være en del af et 
fællesskab. Alsidighed, fordi vi mener at det er 
vigtigt, at vi har alsidige pædagogiske aktiviteter, 
så alle børn bliver udfordret, og har nogle 
aktiviteter de er glade for. 
 

Hvilke udfordringer er I mest optaget af lige nu?  
Vi er optaget af at finde ud af, om vi får den tildel-
ing fra Gribskov kommune, som vi er berettiget til. 
Det gælder især tildeling af bygningstilskud. Som 
det er lige nu, kan tildelingen ikke dække vores 
udgifter til bygningerne. 
 

Hvad lægger I mest vægt på ved at være en 
privat daginstitution? 
At have frihed til at gøre tingene som vi gerne vil. 
 

Hvordan ser du Børnegården Blistrups fremtid, 
om f.eks. 10 år? 
Vi arbejder lige nu på at få lov til at købe en længe 
mere af den gamle skole. Det vil give os nye 
muligheder, bl.a. for at lave en lidt større 
vuggestue. Det vil på langt sigt betyde, at vi bedre 
selv kan fylde vores børnehavepladser op. Vi har 
pt. rigtig lang venteliste til vores vuggestue, så det 
ville være dejligt, at der var lidt flere pladser, og vi 
dermed ikke skulle sige nej til så mange. 

mailto:jensole@bornegaardenblistrup.dk
http://www.bornegaardenblistrup.dk
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SPIA og SPIFO indbyder til gratis inspirations-foredrag om: 

Forældrenes betydningsfulde 
rolle i daginstitutionen 
 

Foredragsholder: Kirsten Birk Lassen, ejer af ”Følgeskabet” 

Tid og sted: 
Torsdag den 19. september 2019, kl. 9 – 11, på:  
Hyltebjerggaard 
Linde Allé 33, 2720 Vanløse  
(Tæt på Metro og fri parkering i området) 
 
Målgruppe: 
Ledere og souschefer i daginstitutioner tilknyttet SPIA og Spifo 
 

 
Kom og hør om helt nye vinkler, perspektiver og muligheder i forhold til forældresamarbejde og 
bestyrelsesarbejdet i Jeres institutioner.  
 

Det handler om, at forældre og bestyrelsesmedlemmer skal føle sig som en del af et fællesskab. De voksne 
kan sammen komme meget længere med børnenes trivsel, læring og udvikling, hvis de ved, hvad de er 
sammen om.   
 

Den gode forældreinvolvering betyder, at forældrene bliver medskabende med det de har – stort som småt. 
 

Der er så meget, forældrene kan byde ind med. Netop fordi de er forældre. Forældre er tæt på børnene, de 
øvrige forældre, på kerneopgaven, på lokalområdet og oplever hverdagen og organisationen fra andre 
vinkler, perspektiver og forforståelser. – Det er en kæmpe ressource og samskabelsens potentiale, men det 
skal hjælpes på vej. Kom til inspirationsforedraget og hør hvordan! Foredraget vil også komme ind på flg.: 
• Inspiration og argumenter til et videre forpligtende samarbejde/partnerskab med forældrene 
• Indblik i forældresamarbejdet i et børneperspektiv 
• Værktøjer til hvordan man får bestyrelsen engageret og involveret i at skabe en aktiv og deltagende 

forældrekultur 
• Et konkret forslag til en 2020-årsplan for bestyrelsens arbejde – herunder også forældresamarbejdet 
 
”Følgeskabet: Styrk den civile ledelse i involveringens navn”  
Det er overskriften på en bragende god kommentar af Følgeskabets ejer Kirsten Birk Lassen (tidl. Olsen), 
som blev bragt på Altinget.dk i marts måned. Hvis du er i tvivl om, om du skal tilmelde dig det gratis 
Inpirations-foredrag, så anbefaler vi, at du læser Kommentaren, som du kan finde på dette link: 
https://www.altinget.dk/civilsamfund/artikel/debat-inddragelse-af-civilsamfundet-kraever-ordentlig-ledelse 
 

Tilmelding: 
Det er som nævnt gratis at deltage, men der kræves forudgående tilmelding, som sendes pr. mail til: 
morten@spia.dk    - Ved udeblivelse faktureres et gebyr på kr. 250,- 

GRATIS 

FOREDRAG! 

https://www.altinget.dk/civilsamfund/artikel/debat-inddragelse-af-civilsamfundet-kraever-ordentlig-ledelse
mailto:morten@spia.dk
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NYT FRA  
 

 
 

SPIFO - Nu med egen medarbejder 
 
Arbejdsopgaverne i Spifo er hidtil primært blevet løst ved hjælp af frivilligt arbejde, eller ved at Spifo har 
lånt eller ”lejet” lønnet arbejdskraft i SPIA. Men fra 1. maj 2019 har Spifo nu sin egen medarbejder / 
foreningssekretær, idet Morten Kyst er blevet fuldtidsansat som seniorkonsulent. Morten skal primært 
varetage opgaver for Spifo, men skal også i mindre omfang, og efter aftale, løse arbejdsopgaver for SPIA.  
 
Referat fra Spifo´s Årsmøde 2019  
 
Du kan downloade et referat fra Spifo´s årsmøde den 21/3-2019 på dette link:  
http://www.spifo.dk/invitation-til-aarsmoede-med-debat-med-folketingskandidater/  
 

Bestyrelsens konstituering 
 
På Spifo`s første bestyrelsesmøde efter Årsmødet i marts,  
konstituerede Spifo`s nyvalgte Bestyrelse sig den 8/5-19 med  
Denice Valentin som Bestyrelsesformand. Denice, der er ejer og  
leder af Steinerinstitutionen, Børnehuset Aurora i Gladsaxe,  
afløser Torben Jensen som formand, men Torben fortsætter som  
Bestyrelsesmedlem i Spifo.  
 
Som næstformand valgtes Jette Saltoft, der er leder i den  
selvejende institution Haletudsen i Brønshøj. Jette afløser som  
næstformand Morten Kyst, der dog fortsætter som bestyrelses- 
medlem i Spifo.  
 
Med denne konstituering tilføres Spifo´s politiske ledelse yngre 
kræfter, der til daglig står midt i den pædagogiske og ledelsesmæssige hverdag derude i hhv. en privat og 
en selvejende daginstitution.  
 
Spifo`s stifter, Annette Foltmann, rettede på det konstituerende møde en stor tak til Torben Jensen for 
hans engagement og støtte igennem Spifo´s fire første leveår som forening. 
 
Høringssvar til ny bekendtgørelse om dagtilbud 
 
Spifo har for nylig - fra Børne– og socialministeriet - haft et udkast til en ny bekendtgørelse om dagtilbud 
til høring. Udkastet drejede sig om to ændringer i bekendtgørelsen om hhv. økonomiske forhold vedr 
børn i obligatoriske læringstilbud og justering i regler om bygningstilskud til private daginstitutioner. Vedr. 
det sidste pegede Spifo på nogle mangler/huller i reglerne.  
Vores høringssvar kan læses her: 
http://www.spifo.dk/invitation-til-aarsmoede-med-debat-med-folketingskandidater/  

Spifo´s nyvalgte bestyrelsesformand, 

Denice Valentin 

http://www.spifo.dk/invitation-til-aarsmoede-med-debat-med-folketingskandidater/
http://www.spifo.dk/invitation-til-aarsmoede-med-debat-med-folketingskandidater/
http://www.spifo.dk/invitation-til-aarsmoede-med-debat-med-folketingskandidater/
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Boganmeldelse  

Huset 
Anne Marie Marquardsen skriver fint i sit forord, 
indledning  og læsevejledning til bogen, hvad der er 
intentionen med bogen. Det er et fint værk med mange 
vinkler, der sammenkæder dialogisk læsning med et af 
temaerne fra de gamle læreplaner. Jeg mener sagtens, at man 
kan lægge flere vinkler på, og dermed også bruge den i 
forbindelse med de nye styrkede læreplaner. 

 

Bogen er meget grundig, og jeg tænker, at den snildt kan 
bruges som en form for skabelon, inspiration eller vejledning 
til at komme i gang med dialogisk læsning. Den giver mange 
ideer. Ideer som man så kan gradbøje, alt efter hvilken 
børnegruppe man står med, og hvor deres interesse vender 
sig hen. 
 

Bogen giver mange ideer til aktiviteter, som man kan bruge på 
mange måder. 

Anmeldt af: Diana Holmgaard 
 

”Huset—dialogisk læsning i børnehave og skole”, 200 sider. 
Kan bestilles på www.saxo.com 

 

Pressemeddelelse (3. maj 2019) fra Københavns Vestegns Politi:  
 

Opfordring til ejere af legepladser om tjek af gynger 
 
På baggrund af en tragisk dødsulykke på en legeplads i Ballerup opfordrer Teknologisk 
Institut til, at alle ejere af legepladser tjekker legepladsernes gynger 
 
Opfordringen kommer nu, fordi Københavns Vestegns Politi i dag har modtaget et notat om ulykken fra Teknologisk 
Institut. I notatet skriver Teknologisk Institut, at gyngestativets fire ben ikke var tilstrækkeligt forankret.  
Teknologisk Institut har assisteret Københavns Vestegns Politi i efterforskningen af ulykken, hvor en 31-årig kvinde 
blev dræbt, da et gyngestativ væltede ned over hende lørdag den 27. april. Instituttet skriver videre i deres notat: 
 
”På baggrund af den konkrete sag opfordres der til at undersøge og vurdere forankringen på tilsvarende 
legeredskaber. Nye legepladser skal have byggetilladelse fra kommunen jvf. Bygningsreglementet for 2018, BR18. 
Her er relevante standarder nævnt i vejledningen.  
 
Teknologisk Institut opfordrer ejerne til at få kigget deres legeplads efter en ekstra gang, så risikoen for lignende 
ulykker formindskes.”  
 
”Vi kan kun støtte Teknologisk Instituts opfordring om, at alle legepladsejere tjekker forankringen af deres 
gyngestativer og andre bevægelige legeredskaber. Relativt tidligt i efterforskningen meldte vi ud, at der var 
indikation på manglende forankring, og det er nu slået fast, siger politiinspektør Mogens Lauridsen.  
 

Politiet vil nu rette kontakt til landets kommuner og boligselskaber i forbindelse med Teknologisk Instituts 
opfordring.  
 

Københavns Vestegn Politi efterforsker fortsat, om der er grundlag for at pålægge et strafferetsligt ansvar i 
forbindelse med ulykken. 

http://www.saxo.com
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SPIAs 
Bestyrelseshåndbog 
 

SPIAs bestyrelseshåndbog har  
til formål at give bestyrelses-
medlemmer forståelse for 
institutionens juridiske 
fundament og ramme på en  
enkel og letforståelig måde.  
 
Håndbogen gennemgår hvilke 
forpligtelser, rettigheder og 
ansvar bestyrelsesarbejdet 
indebærer og hvilke kompe-
tencer 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! 

Flere børn og ældre bliver  
passet af private 
 
Flere og flere børn går i private børnehaver og privat– og friskoler, og flere 

ældre bor i private plejeboliger  

I løbet de seneste 10 år er der sket en stille privatisering af velfærden. Flere 

børn går i private børnehaver og private skoler, og flere ældre bor i private 

plejeboliger.  

Det viser en analyse af udviklingen på de store velfærdsområder for børn og 

ældre, som Ugebrevet Mandag Morgen har foretaget. 

Forandringerne er sket lidt efter lidt uden den helt store opmærksomhed i 

medierne og uden dramatiske politiske slagsmål, skriver mediet. 

Private leverandører har sat sig på en stadig større del af markedet for 

velfærdsopgaver og dermed rykket kraftigt på balancen for, hvor meget den 

private velfærd fylder. 

Flere end 30.000 børn går i private institutioner eller privat pasningsordning, 

andelen af børn på private skoler er steget med næsten 50 procent, og hver 

syvende nybyggede plejebolig til ældre er privat. 

Det er vel at mærke ikke ISS eller andre private velfærdskoncerner, der 

driver udviklingen frem, men typisk forældre, pædagoger og organisationer, 

som står bag oprettelsen af nye privatinstitutioner og privatskoler for børn.  

På ældreområdet ligger selvejende organisationer som Danske Diakonhjem 

helt i front med bygningen af de nye friplejeboliger til ældre. 

Der har været en epoke fra slutningen af Anden Verdenskrig, hvor velfærd 

først og fremmest blev opbygget i det offentlige og var skattefinansieret.  

Det påpeger professor og leder af Center for forskning i offentligt-privat 

samspil på Roskilde Universitet, Ole Helby Petersen. 

- Nu svinger pendulet langsomt men vedholdende den anden vej, siger han 

til Mandag Morgen.  

- Der er klare tegn på, at vi er på vej ind i en ny epoke, hvor den private 

velfærd vil fylde mere, siger en af landets førende eksperter på området, 

siger han. 

For Venstre er det frugten af en årelang kamp for borgernes frie valg. For 

Enhedslisten viser udviklingen, at kræfter i civilsamfundet i stigende grad 

bidrager til udviklingen af velfærden. 

Der er ikke noget galt i, at borgere slutter sig sammen, og at foreninger eller 

selvejende fonde for eksempel driver en børnehave, lyder det fra 

Enhedslistens Pelle Dragsted. 

- Så længe det ikke sker for at trække penge ud som overskud til nogle ejere 

eller aktionærer. Der må ikke være et profitmotiv, det er det helt afgørende 

for mig, siger han til Mandag Morgen. 

 

mailto:spia@spia.dk
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Saksede Citater 
Spi-NYT har fra diverse aviser og andre medier sakset disse interessante 

Citater: 

Hvem passer vores børn?: 
”...pædagogerne er trukket væk fra børnene for at holde møder, skrive handleplaner, tale med 
konsulenter, være på kursus, taste screeningsresultater og navigere i it-systemer, som er udviklet af 
mennesker, der ikke har deres daglige gang i en daginstitution”. 
 
”Efter 14 år som leder af en vidunderlig børneinstitution giver jeg op. Jeg kan ikke længere forsvare de 
forhold, politikerne tvinger os til at byde børnene.”  
 

Tina Brandt, tidl. leder af daginstitutionen Hurlumhej i kronik i Politiken  
 
”Vi er på småbørnsområdet i gang med det største sociale eksperiment i historien. Vi ved meget lidt om, 
hvad konsekvensen er af, at vi i Danmark har verdensrekord i, hvor meget og hvor tidligt vi 
institutionaliserer vores børn”  

 

Professor Per Schultz Jørgensen til Berlingske 
 

”Man kan se vuggestuebørn, der går rundt alene og græder uden at søge hjælp hos nogen. Det kan være 
tegn på, at børnene allerede har gjort sig den erfaring, at der ikke altid er nogen voksne at gå hen til. Og 
det bør være en alarmklokke, der bimler”  

Lektor i pædagogik, Lone Svinth, til Politiken 
 
Daginstitutionsstruktur: 

”Når man har en klyngestruktur som den københavnske, hvor en leder er ansvarlig for flere matrikler, kan 

det betyde, at lederne ikke ser, hvad der foregår på stuerne.” 

Thomas Medom, Rådmand i Aarhus Kommune til dknyt.dk 

 

New Public Management: 

”Når antallet af regler og proces- og metodekrav vokser indsnævres muligheden for at udøve fagligt skøn 
og foretage en professionel vurdering af, hvilken løsning der er brug for. Samtidig bruger 
frontlinjepersonalet mere og mere tid på registrering og dokumentation, og der er en stor risiko for, at 
den omsiggribende kontrol demotiverer medarbejderne, som oplever, at der ikke er tillid til deres villen 
og kunnen.” 

Jacob Torfing, professor, Roskilde Universitet i Denoffentlige.dk 

 

Minimumsnormeringer: 

”Det handler ikke kun om antallet af hænder i den enkelte institution – det handler lige så meget om, 

hvad disse hænder laver. Papirarbejde, dårlig ledelse og sygefravær sluger uhyggeligt meget tid fra 

børnene, og det problem bliver ikke løst af at hæve normeringen med et par decimaler.” 

Amalie Lyhne, politisk kommentator, skribent og foredragsholder i klumme i Berlingske 

https://www.denoffentlige.dk/dokumentationskrav
https://www.denoffentlige.dk/tillid
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Allerede i det tidlige forår kom forholdene i de danske daginstitutioner i fokus og fik rigtig meget plads i 
medierne takket være en række almindelige forældres kampagne på især de sociale medier 
#HVORERDERENVOKSEN og https://www.hvorerderenvoksen.dk/. 
 

Man skulle næsten tro, at det var koordineret – og det var det måske også indirekte – da en dokumentar i 
DR, ”Hvem passer vores børn”, yderligere satte gang i debatten og i stort omfang fik politikerne og 
Folketingskandidater til at tage tråden op. Stor var forargelsen over, hvor travlt medarbejderne i de 
medvirkende daginstitutioner havde, og hvor dårlige arbejdsvilkår de havde. Fra flere partiers side blev 
der bakket op om forslaget om minimumsnormeringer, der dog ikke var flertal for i Folketinget, hvor SF 
havde fremsat forslaget.  
 

Lørdag den 6. april havde de aktive forældre så fået organiseret demonstrationer og marcher i 56 byer 
rundt omkring i landet, hvor kravet var indførelse af ”Minimumsnormeringer” for at sikre ordnede og 
tålelige forhold for børnene i dagtilbud. Opbakningen var enorm, og også Spifo var repræsenteret ved 
demonstrationen i København, v. foreningens stifter Annette Foltmann, der hjembragte et selfie og par 
andre billeder fra demoen.  
 

Senere, søndag den 2. juni  
kun 3 dage før Folketings- 
valget - blev der fulgt op  
med endnu en omgang  
demonstrationer/marcher  
over hele landet. 
 

Havde DR´s dokumentarud- 
sendelse sat sindene i kog,  
så gjorde den efterfølgende  
dokumentar på TV2  
”Daginstitutioner bag facaden”  
et endnu større indtryk på  
landets forældre, bedsteforæl- 
dre og politikere – ja stort set på  
alle voksne. For det var skræmmende at se de forhold, som TV-billederne, der var optaget med skjult 
kamera, fremstillede. 
 

Hvis jeg kunne bestemme, så satte et flertal i det nyvalgte Folketing handling bag ordene og gjorde noget 
effektivt for at højne kvaliteten og sørge for flere varme hænder i vores daginstitutioner.  Uden 
økonomiske ressourcer går det nok ikke, men man kunne jo starte med at tage en række initiativer, der 
ikke koster ret meget: Væk med al det overflødige bureaukrati og kontrol og den kommunale overstyring 
– Genindfør den mere nære ledelse og lav en kampagne, der kan genrejse respekten om det 
pædagogfaget og pædagoguddannelsen, så vi bedre kan rekruttere de mange flere pædagoger der er 
behov for, dels i forhold til den ønskede og nødvendige forbedring af normeringerne og dels som følge af 
de store børneårgange der kommer i de kommende år.    

”Hvis jeg kunne bestemme…” 

Er en klumme, hvor vi i hvert nummer af ”Spi-

NYT” 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.   

Hvis jeg kunne  
bestemme… 
 
 
Denne gang af Morten Kyst, 
Seniorkonsulent i SPIA og Spifo    
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SPIAs direktør Annette Foltmann, der også er stifter af Spifo, luftede sin Spifo-kasket 

ved den store demonstration på Christiansborg Slotsplads de, lørdag den 4/4-19. 
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Link-service 
Vi bringer her en stribe nyttige links til nogle af de seneste måneders mest interessante undersøgelser 
og artikler 
 
 

●●● 
 
 

LEGERELATIONER: 7 gode råd fra legeforskeren: Sådan kan I styrke børnenes legerelationer 
 
Læs legeforsker Ditte Winther-Lindqvists syv bedste råd til at styrke børnenes leg i jeres dagtilbud: 
https://www.eva.dk/dagtilbud-boern/7-gode-raad-legeforskeren-saadan-styrke-boernenes-legerelationer 
 

●●● 
 
FORSKNINGENS DØGN: Her kan du bl.a. gratis låne en formidlingskuffert på 125 biblioteker rundt omkring 
i landet.  Det er en del af børnehaveprogrammet, der har til formål at give børn indsigt i 
naturvidenskabelig forskning og lære dem at tænke som forskere. Læs mere hér: 
http://forsk.dk/laeringsunivers/bornehaveprogram/bornehaveprogram#cookieoptin 
 

●●● 
 
INKLUSION Hvorfor lykkes ledere og forvaltninger med inkluderende fællesskaber?  
 
Professor Charlotte Ringsmose fortæller i video på ”Viden på tværs” om, hvilken rolle ledelsen og 
forvaltningen spiller i de virkningsfulde dagtilbud: 
video fra viden på tværs 

 

●●● 
 
ANALYSE FRA BØRNERÅDET: Voksne skal være nærværende - ikke kun i nærheden. 
 
Læs om Børnerådets undersøgelse blandt 1278 børnehavebørn: 
https://www.boerneraadet.dk/nyheder/nyheder-2019/boernehaveboern-voksne-skal-vaere-
naervaerende-%E2%80%93-ikke-kun-i-naerheden  

 

●●● 
 
FORÆLDREINDFLYDELSE: Forældre er en kæmpe ressource og samskabelsens potentiale, men det skal 
hjælpes på vej gennem civil ledelse. 
 
Læs Kirsten Birk Lassen`s (tidl. Olsen) debatindlæg på Altinget.dk: 
https://www.altinget.dk/civilsamfund/artikel/debat-inddragelse-af-civilsamfundet-kraever-ordentlig-
ledelse https://www.altinget.dk/civilsamfund/artikel/debat-inddragelse-af-civilsamfundet-kraever-
ordentlig-ledelse  
 

●●● 
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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 

 

 

Indenfor det seneste års tid har vi  

lavet sådanne kurser i Kalundborg, 

Tønder, Herning og Nyborg. 

 

 

Alle SPIAs kunder,   

SPIFO`s medlemmer og  

Spi-NYT`s læsere ønskes  

en god, varm sommer! 

 

 

 

Spi-NYT 

Udkommer næste gang 

i september måned 

 

mailto:morten@spifo.dk

