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SPI-NYT = Nyt til Selvejende og Private Institutioner  

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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Af Annette Foltmann, direktør, SPIA  og stifter af Spifo 

Sommeren er forbi, og i SPIA og Spifo har vi fuld damp på kedlerne; Med nye institutioner, forestående 
personaleseminar, implementering af og undervisning omkring den nye ferielov, GDPR, budgetkontroller, 
personalesager, udvikling af en endnu bedre forsikringsordning, planlægning af vinterhalvårets kurser og meget 
andet.  
 

Midt i alt det administrative og driftsmæssige, er vi meget optaget af børnepolitiske emner, hvilket i vid 
udstrækning varetages gennem vores tilhørende børnepolitiske forening Spifo. Og hér er det allermest presserende 
og aktuelle emne, kampen for at bevare muligheden for fritidshjem, drevet i h.t. dagtilbudsloven (i modsætning til 
SFOer, der drives i h.t. Skolelovgivningen).  
 

I Københavns Kommune, som er en af få kommuner, hvor der stadig findes traditionelle fritidshjem, er der hektisk 
debat om et forslag om at nedlægge fritidshjemmene og omlægge dem til Skolefritidsordninger. 
 

Baggrunden for forslaget er et ønske om, at forældrene til de 6-9 årige i fritidsordningerne skal betale en større del 
af kagen. Dét er en mulighed i SFOerne, fordi Skolelovgivningen ikke sætter noget loft over forældrenes betaling, 
hvorimod forældrebetalingen i Fritidshjem i h.t. dagtilbudsloven højst må udgøre 30% af den samlede driftsudgift. 
Hér er der altså tale om en helt igennem meningsløs ulighed i lovgivningerne for hhv. Fritidshjem og Skolefritids-
ordninger. Hertil kommer, at fritidshjem er omfattet af en række indholdsmæssige pædagogiske krav igennem 
dagtilbudsloven, mens folkeskoleloven ikke har en eneste bestemmelse om det pædagogiske indhold i en SFO. 
 

Vi appellerer på det kraftigste til, at Folketinget og Børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil 
snarest muligt kommer i arbejdstøjet, og får ligestillet lovgivningen således, at der for Kommunerne kan blive tale 
om et reelt og indholdsmæssigt valg imellem at have/drive Fritidshjem eller SFOer.  
 

Heldigvis står vi i SPIA/Spifo ikke alene med dette ønske. Et flertal af de Københavnske Kommunalpolitikere, 
Fagforeningerne, BUPL og LFS, Forældreorganisationen KFO og de øvrige paraplyorganisationer på området står 
sammen om vigtigheden i at bevare muligheden for fritidshjem, herunder Fritidshjem som selvejende institutioner.  
 

Lad os stå sammen om at lægge pres på, at de lovgivningsmæssige og økonomiske ”teknikaliteter” kan bringes i 
orden, så fritidshjemmene kan blive bevaret ud fra en vurdering af deres åbenlyse indholdsmæssige kvaliteter: Den 
fine danske tradition for fritidspædagogik, forældreindflydelse gennem en selvstændig forældrebestyrelse, egen 
ledelse med pædagogfaglig uddannelse og en formålsbestemmelse forankret i dagtilbudslovgivningen.  

 

-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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Ny regnskabsmedarbejder: 
Velkommen til Janni Jansberg 
 

SPIA har fra årsskiftet fået tilgang af flere 
administrationskunder, og har derfor øget 
bemandingen på kontoret i Vanløse. Senest er 
Janni Jansberg pr. 1/7 i år blevet ansat som 
regnskabsmedarbejder. 
 
Janni kommer fra et job i Københavns Kommune, 
hvor hun har været ansat i 26 år. 
 
Annette Foltmann er glad for, at have fået Janni 
på holdet, så SPIA fortsat kan sikre en god 
regnskabs– og administrationsservice, selvom der 
er kommet flere institutioner til SPIA.”   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Janni Jansberg, regnskabsmedarbejder, kan 

kontaktes på telefon 22209038 eller mail: 

janni@spia.dk 

 

 

 

 

 

 

SPIA´s stamkort - Nu som 
kønsneutralt i forhold til 
forældre 
 

Vi har på opfordring foretaget nogle ændringer i 
stamkortet. 
 

Dels har vi ændret ”far” og ”mor” til ”Forælder 1” 
og ”Forælder 2”, så stamkortene også kan bruges af 
andre familietyper end den traditionelle far-mor-
børn. 
 

Og dels har vi tilføjet muligheden for at give 
tilladelse til at kontaktoplysninger deles med de 
øvrige forældre i institutionen, så I (fortsat) kan 
have lister, forældrene kan bruge ved legeaftaler 
mm.. 
 

Derudover har vi lavet en samtykkeerklæring til 
bestyrelsesmedlemmer, så de aktivt giver tilladelse 
til at deres kontaktoplysninger deles med de øvrige 
forældre og eventuelt offentliggøres, f.eks. på 
institutionens hjemmeside. 
 

Begge dele kan findes på Spias hjemmeside under 
”Dokumenter”.   
 

Katrine Toft Mikkelsen, faglig konsulent 
kt@spia.dk      

 

 

                               NYT FRA  

SPIA holder personaleseminar 
(og lukket) den 4. oktober 2019 
 

Fredag den 4/10 er alle SPIA`s medarbejdere fra 
kontorerne i både Vanløse, Gentofte og Herning 
samlet til et personaleseminar med efterfølgende 
socialt samvær. - Derfor er kontorerne lukket denne 
dag.  
Henvendelse om helt ekstraordinære/uopsættelige 
sager kan ske pr. sms til Annette Foltmann på 
61711467. 

mailto:janni@spia.dk
http://www.spia.dk/dokumenter
mailto:kt@spia.dk
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Portræt af en daginstitution 

NORDSTJERNEN  

- Rudolf Steiner børnehaven i Valby  
 

For den private daginstitution Nordstjernen – Rudolf Steiner børnehaven i Valby, er det pædagogiske 

indhold, der hviler på Waldorf og Steiner-pædagogikken, i højsædet, men det går hånd i hånd med de 

fysiske rammer. Gennem svar på Spi-NYT`s spørgsmål tegner leder, Ida von Bülow, et portræt af 

institutionen: 

 
 

Hvordan kan man beskrive Jeres lokalitet? 
Vores nye lokaler ligger i et boligbyggeri på Høffdingsvej i Valby. Vi har to store stuelejligheder i to 
forskellige boligblokke. Børnehaven bor i nr. 43 og vuggestuen i nr. 21. Vi har to fantastiske haver som 
ligger for enden af gården, en ved hvert hus. Vi har ikke direkte adgang ud i haven, vi skal ud ad 
hoveddøren og hen til haven. Haverne er aflåste og er kun til os.  
 

Hvilke særlige muligheder og udfordringer giver det at være delt op i to afdelinger med fysisk afstand? 
Der er lidt logistik der skal løses når vi er to huse. For eksempel åbner vi sammen i børnehaven med en fra 
vuggestuen og en fra børnehaven. Køkkenet er i børnehaven, så madfar skal transportere vuggestuens 
mad derover. Frugt bliver leveret til børnehaven, så det skal bæres over til vuggestuen…Bleer er i 
vuggestuens depot, så børnehaven skal hente dem der. Der er en del af den slags ting som skal løses, men 
det er ikke værre end det. Selvom vi er i to forskellige huse, gør vi meget ud af at møde hinanden, både 
børn og voksne. Nogle dage kommer de yngste fra børnehaven ud i den have, hvor vuggestuen er. Vi 
åbner sammen i børnehaven, hvor alle der bliver afleveret mellem 7 og 8 er samlet, både vuggestue- og 
børnehavebørn. Vuggestuepersonalet hjælper børnehaven med at afholde pauser, når børnene får deres 
middagslur. Vi har altid fælles personalemøder.  
Jeg tænker ikke at der er særlige muligheder ved afstanden, men mere at vi bruger det vi har, så godt vi 
kan. At vi arbejder sådan, at det ikke er et problem! 

Fortsættes…. 

Hvad er institutionens historie? 
Nordstjernen er en forældre-skabt 
institution og blev grundlagt for ca. 17 år 
siden. Vi har boet på Gammel Jernbanevej i 
Valby, i en villalejlighed. Da huset blev solgt 
og skulle rives ned, ledte vi efter nye 
lokaler. Dette var meget svært, men vi var 
så heldige at finde dem vi bor i nu på 
Høffdingsvej. Flytningen har skabt en ny 
institution på mange måder, for selvom 
børn og voksne alle fulgte med, har de nye 
rammer givet os en ny måde at organisere 
os på.  
Vi kunne ikke kopiere arbejdet fra det 
gamle hus, for det klingede ikke i de nye 
omgivelser. Vi har derfor set på alle 
detaljer af vores arbejde, fra overgange til 
dags- og ugerytmer, til måden vi bruger 
rummene på. Vi har skabt Nordstjernen på 
ny. Nu har vi boet i vores nye hus i 3½ år, 
og vi er nået dertil, hvor vi er lige præcis 
der, hvor vi skal være. 

Det er muligt at skabe en Steiner børnehave i alle mulige 
huse, men huset har også en levende indvirkning på måden 
man arbejder.  
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...Fortsat 
 
Hvordan vil du kort beskrive det at være en 
Steiner-institution? 
At være en Rudolf Steiner institution betyder, at 
man arbejder med et helhedsbillede af barnet, så 
man tilgodeser både den fysiske krop og også den 
sjælelige udvikling. Vi indretter vores dagligdag 
meget rytmisk, så barnet hurtigt får en oplevelse 
af at kunne mestre det at gå i vuggestue og 
børnehave. Børnene bliver frie til at udvikle sig 
fysisk og socialt, når de ikke behøver bekymre sig 
om, hvad der skal ske hver dag, for det ved de. Vi 
oplever at de er virkelig fantasifulde i deres lege, 
og har en glæde ved at komme ned til os hver 
dag. 
 

Vi arbejder med at være kunstnerisk skabende, 
hvor vi maler, tegner, modellerer, filter, snitter, 
bager… så børnene kan bruge deres hænder.  
Hver dag synger vi sange og fortæller eventyr, 
som relaterer til årstiden hvilket stimulerer sprog, 
fantasi, og fællesskabsfølelsen, og også hjælper 
børnene til at se det rytmiske forløb i årets gang 
på en oplevende måde i modsætning til en 
forklarende.  
En stor del af at være en Rudolf Steiner 
børnehave er også, hvordan man indretter huset 
og haverne. Vi arbejder på at gøre rummene 
æstetiske med farvevalg og de møbler der er.  
 

Da vi overtog vores nuværende hus, havde det 
været en kommunal institution, og haverne var 
dejligt store, men også meget indrettet som 
legepladser og ikke haver. Vi har i samarbejde 
med forældrene gravet en del fliser op, lagt græs, 
plantet buske, og indrettet et blomsterbed. Vi har 
det ønske, at det skal føles som en lille grøn oase 
midt i byen, og vi er meget godt på vej. 
 
Hvilke netværk har I glæde ved at være med i?  
Vi er en del af Sammenslutningen af Rudolf 
Steiner dagtilbud. Det er vigtigt for os, for selvom 
vi er en del Steiner børnehaver i København og 
resten af Danmark, kan vi komme til at føle os lidt 
isoleret. Gennem sammenslutningen møder vi de 
andre børnehaver, og finder ligesindede med 
oftest de samme udfordringer. 
 

Fortsættes... 
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FAKTA: 
 

NORDSTJERNEN  -  Rudolf Steiner børnehaven i Valby  
Høffdingsvej 21 og 43, 2500 Valby 
 

Tlf.: 36170346 / 36176646 
 

Email.: mail@nordstjernen-valby.dk 
 

Leder: Ida Von Bülow 
 

Nordstjernen består af en vuggestue med 12-13 børn og 4 voksne 
(2 pædagoger og 2 medhjælpere), og en børnehave med 28 børn 
og 4 voksne (3 pædagoger og 1 medhjælper), og en madfar der 
laver mad til hele huset. Ud over det faste personale har 
Nordstjernen ofte praktikanter fra Rudolf Steiner Børnehave-
seminariet i Charlottenlund. Alle pædagoger i huset er uddannede 
Rudolf Steiner pædagoger. 
 

Driftsform: Privat daginstitution. 
 

Hjemmeside: www.nordstjernen-valby.dk  

…Fortsat 
 

Hvilke projekter og udfordringer er I mest optaget af lige nu?  
Vi er stadig i proces med at udvikle vores udeareal, og i gang 
med at indrette vores haveskur til et snedkerværksted. Det er 
spændende at få så mange muligheder for håndværk ind i 
børnehaven som vi kan.   
Vores største udfordring lige nu er at kommunikere vores 
pædagogik til nye forældre. Siden vi flyttede, er vores 
venteliste blevet meget lang og vores omtale virkelig god. Det 
er jo rigtigt dejligt, men vi har mange forældre som vælger os, 
fordi vi er en lille institution med god personalenormering, og 
ikke specifikt fordi vi er en Steiner børnehave. Det er jo en 
udfordring vi meget gerne vil tage op, da vi virkelig er 
engageret i vores pædagogiske holdninger. Men, det er også 
en udfordring at bruge så meget krudt på at forklare éns 
arbejde hele tiden. 
 

Hvad lægger I mest vægt på ved at være en privat 
daginstitution? 
Da Nordstjernen blev skabt, var vi en ”storordning”  (en 
udvidet dagpleje). At blive en privatinstitution har været meget 
godt for os. I en ”stor-ordning” er der ikke mulighed for at få 
friplads, og vi har en del forældre der har det behov, så det 
glæder os at de ikke behøver vælge os fra på det økonomiske 
grundlag. Det er også vigtigt for os at have frihed til at sætte 
den pædagogiske dagsorden. 
 

Hvordan ser du ”Nordstjernens” fremtid, om f.eks. 10 år? 
Jeg håber at vi får lov til at blive ved med at være det 
fantastiske sted vi er. 
 
 

 

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! 

mailto:mail@nordstjernen-valby.dk
http://www.nordstjernen-valby.dk
mailto:spia@spia.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: 
Mandag den 23. september 2019, kl. 9 – 11.30, 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 
Inspirations-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,- 

Ny dato! 

https://www.altinget.dk/civilsamfund/artikel/debat-inddragelse-af-civilsamfundet-kraever-ordentlig-ledelse
mailto:morten@spia.dk
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Invitation til Tema-kursus: 
 

Den styrkede pædagogiske læreplan på arbejde  
 

– Få redskaber til at skabe stærke læringsmiljøer  
med udgangspunkt i den pædagogiske læreplan 

 

Den 5. november 2019, kl. 9-12 i København (Vanløse)  
Den 14. november 2019, kl. 10-13 i Herning 

 
Oplæg: 
 

• Hvad er et godt læringsmiljø?  
• Hvordan kan vi arbejde målrettet og konkret med den styrkede pædagogiske læreplan? 
• Hvordan kan vi skabe et stærkt læringsmiljø, der efterlever lovens krav uden at give køb på egne 

værdier og god praksis? 
 

Refleksionsværksted: 
 

Deltagerne sætter oplægget i perspektiv ved at inddrage egen praksis og gennem vidensdeling. 
Pædagogisk værksted – med nedslag i den styrkede pædagogiske læreplan, hvor vi arbejder konkret med et 
af de pædagogiske mål for temaet Krop, sanser og bevægelse – Her formulerer vi tegn på læring samt ideer 

til dokumentation og evaluering - og stiller skarpt på en aktivitet, som kan bruges direkte i egen praksis. 
 

Underviser: 
 

Anne Marie Marquardsen 
Pædagogisk konsulent, forfatter m.m., 
Konsulentfirmaet DEN GODE DAGINSTITUTION 
Læs mere om Anne Marie Marquardsen her: 
https://dengodedaginstitution.dk 
 

Pris: 395 kr. for medlemmer af SPIFO; 495 kr. for andre, inkl. Sandwich, sodavand, kaffe, te og kage. 
 

Bindende tilmelding til Morten Kyst morten@spifo.dk senest én uge før kursus-datoen 
 
 

Spifo har tidligere afholdt dette kursus. Sådan omtalte en af kursisterne efterfølgende kurset: 
 

 ”Det var et rigtigt godt kursus. Meget inspirerende!”  
              Ida von Bülow       

             leder af Nordstjernen - Rudolf Steiner Børnehaven i Valby  

spi-NYT, nr. 3-2019                                                                                                                                                  Side  
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NYT FRA  
 

 
 

SPIFO`s Forsikringsordning 
 
SPIFO vil i løbet af de nærmeste måneder — i samarbejde med assurandør og partner i 
forsikringsmæglervirksomheden Söderberg  & Partners, Tommy Dohrmann, indgå et nyt 
forsikringssamarbejde med et forsikringsselskab, hvorefter vi kan tilbyde både bedre og billigere 
forsikringer til  de institutioner, der er med i Spifo`s forsikringsordning. Alle de omfattede institutioner er 
underrettet, men vi vil senere kontakte alle institutioner om den kommende nye, endnu mere attraktive 
forsikringsordning.   
  
Nye Samhandelspartnere 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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. 

 

KALENDA—tid til det vigtige 

SPIFO har indledt 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 til 

alle slags virksomheder. 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. 

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 rengøringen på SPIA`s kontor i Vanløse, 
og i en række Kommuner og større og mindre virksomheder.  
 

Ring til Thilde Rex, tlf. 27 21 00 58, for et uforpligtende tilbud eller send en  
e-mail til thilde.rex@rexkyoo.com 

mailto:thilde.rex@rexkyoo.com
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SPIA og Spifo holdt Infomøde om pædagogstuderende i praktik 
 

Små 20 deltagere fik den 12/9-19 et informativt oplæg af praktikkoordinator på Københavns Professionshøjskole, 
Gitte Andersen, om at have pædagogstuderende i praktik. Undervejs i oplægget og bagefter var spørgelysten stor, og 
debatten identificerede et par punkter, som Spifo absolut bør arbejde videre med i arbejdet for så gode vilkår som 
muligt for daginstitutionerne. 
 

Af Morten Kyst, seniorkonsulent i Spifo 
 

Katrine Toft Mikkelsen, faglig konsulent i SPIA fortalte i velkomsten, at baggrunden for infomødet var, at SPIA ofte bliver 
kontaktet af institutionsledere der er frustrerede i forhold til en række spørgsmål i forhold til pædagogstuderende i 
praktik.  
 

Gitte Andersen, lektor og praktikkoordinator på Københavns Professionshøjskole (KP) præsenterede sig selv – hun er en 
af flere praktikkoordinatorer på KP. Hun er uddannet pædagog fra Sydhavns Socialpædagogiske seminarium i 1984. 
 

Gitte Andersens oplæg var delt op i følgende 4 hovedpunkter: 
 Om uddannelsen og 2014 bekendtgørelsen  
 Praktikken i uddannelsen  
 Opgavefordelingen (praktiksted – professionshøjskolen – den studerende)   
 Udfordringer  
 

De plancher som Gitte Andersen anvendte kan læses/downloades hér: http://www.spifo.dk/nyheder/ 
 

Desuden orienterede Gitte Andersen kort om ”Praktikportalen” og det materiale, som praktiksteder kan læse/hente på 
KP`s hjemmeside: https://ucc.dk/paedagoguddannelsen/om-uddannelsen/praktik/info-til-praktiksteder/materiale 
 

Gitte Andersen fortalte bl.a. at i 1. og 2. praktik skal praktikken/prøven godkendes, selvom praktiksted og underviseren 
fra professionshøjskolen er uenige i bedømmelsen (tvivlen skal komme den studerende til gode). I 3. praktik vil en 
uenighed blive afgjort af den censor, der deltager i prøven efter 3. semester. 
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Fra oplæg og debatten på Infomødet skal især fremhæves følgende punkter: 
 

• Den nuværende uddannelse mangler fokus på kultur, æstetik og musiske aktiviteter. 
 

• 6 måneders perioderne i lønnet praktik starter efter 2014-bekendtgørelsen hhv. den 
1/6 og 1/12, hvilket er forbundet med en række problemer. F.eks. at praktikken starter 
lige op til sommerferien i en periode med mange medarbejdere og børn på sommer-
ferie. Det er noget rod, og bør ændres – og det vil Spifo forsøge at gøre noget ved. 

 

• Kontakt ml. professionshøjskolen og den studerende/institutionerne SKAL foregå via 
Skype – hvilket giver udfordringer, fordi det ofte ikke virker, og er en sårbar 
kommunikationsform. Eksempelvis i en skovbørnehave, hvor der er ingen eller en svag 
internet-/mobildækning. 

 

• Pædagogstuderende skal have mødt 75 % af tiden i praktikken, for at kunne komme til 
prøve og få praktikken godkendt.  

 

• Der er flere studerende end nogensinde, der bliver afskediget i praktikken.  
 

• Praktiksteder efterlyser de tidligere formøder med deltagelse af en praktikvejleder fra 
uddannelsesstedet. 

 

• Praktiksteder bør ikke acceptere, at den pædagogstuderendes eventuelle studiejob 
(ved siden af praktikken) konflikter med udførelsen af praktikant-jobbet i institutionen. 

  

• Flere deltager udtrykte en generel opfattelse af, at uddannelsen bare er for dårlig på 
flere parametre.  

 

• Mange studerende har problemer med skriftlighed. KP har et skrivecenter, hvor de 
studerende kan få råd og vejledning til det skriftlige (Det er ikke et krav, at udd.steder 
har det, men det har de på det store ”KP”). 

 

• Al praktik (også den ulønnede) er deltagelsespraktik, og det gælder selvfølgelig især 
den lønnede praktik, men ingen praktikanter ”skal bare sidde til pynt”, som Gitte 
Andersen udtrykte det.   

Uddannelseskoordinator, lektor 
Gitte Andersen (t.h.) i kort ord-
veksling med faglig konsulent 
Katrine Toft Mikkelsen  før 
mødestart 

Gitte Andersen ”tegner og 
fortæller” 

http://www.spifo.dk/nyheder/
https://ucc.dk/paedagoguddannelsen/om-uddannelsen/praktik/info-til-praktiksteder/materiale
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Nyt fokus på pædagogisk udvikling 
 

Efterlev lovens krav om kvalitet i det pædagogiske arbejde med 
udviklingsprojektet:  

Et stærkt læringsmiljø hele dagen  
 

Den styrkede pædagogiske læreplan betyder, at vi skal sætte fokus på læringsmiljøet hele dagen, nemlig 
både i rutinesituationer, i planlagte aktiviteter og i børneinitierede lege – samt at vi skal udvikle en stærk 
evalueringskultur.  
 

Dette arbejde kræver tid, systematik og skriftlighed, og her kan et uvildigt fagligt blik samt sparring og 
praktisk bistand være en god hjælp. 
 

SPIAs og Spifo`s nye samarbejdspartner, pædagogisk konsulent Anne Marie Marquardsen kan facilitere 
processen/medvirke til at udvikle praksis og hermed bidrage til at skabe en stærk evalueringskultur. 
Udviklingsprojektet, der tilrettelægges i samarbejde med ledelse og personale, har tre faser:  
Status, Evaluering og Indsats.  

Status  

Anne Marie besøger institutionen som ”en faglig flue på væggen”, der 
observerer/registrerer de tre typer læringsmiljøer og udarbejder et notat. 

Fokus - læreplanstema samt element i det pædagogiske grundlag, aftales 
inden.  

  
Evaluering/ Valg af indsats  

Anne Marie præsenterer den indsamlede dokumentation i relation til et bredt 
mål for det læreplanstema, som vi i forvejen har aftalt, skal have fokus. 

Herefter dialog og evaluering efter metoden Tegn på læring. Valg af indsats.   
 

Indsats 

Personalet udfører det aftalte i praksis – herefter ny status (på baggrund af 
indsamlet dokumentation), evaluering samt valg af ny/revideret indsats… 

Kontakt Anne Marie for en uforpligtende snak om, hvordan udviklingsprojektet giver 

bedst mening hos jer. 
Honorar (baseret på timeforbrug) aftales før projektstart – der gives 5% rabat til 

medlemmer af SPIFO og inst. tilknyttet SPIA. 

 

Anne Marie Marquardsen 
 
Pædagogisk konsulent,  
forfatter m.m., 
 
Konsulentfirmaet  
DEN GODE DAGINSTITUTION 
 
Tlf.:   21912282  
Mail: amm@dengodedaginstitution.dk  

mailto:amm@dengodedaginstitution.dk


 13 

spi-NYT, nr. 3-2019                                                                                                                                                 Side  

Saksede Citater 
Spi-NYT har fra diverse aviser og andre medier sakset disse interessante 

Citater: 

 

Pædagoguddannelsen: 

”Uddannelsen er absolut en af de vigtigste i Danmark, men det afspejles desværre ikke i hverken 

studieintensiteten eller kvaliteten af uddannelsen. Det skal der gøres noget ved. Det skylder vi både børn, 

forældre og ikke mindst det pædagogiske personale.” 

Thomas Gyldal Petersen (S), Formand for Børne- og Undervisningsudvalget i KL, i Altinget.dk 

 

Pædagogmangel: 

”Det er fuldstændig uacceptabelt at sparke minimumsnormeringer og en højnelse af kvaliteten i 

vuggestuer og børnehaver til hjørne, fordi der ikke står mange tusind pædagoger klar nu og her.” 

Elisa Rimpler, Formand for BUPL, på Altinget.dk 

 

Daginstitutioner bag facaden: 

”Når hverdagen er kørt af sporet, bliver det pædagogiske personale afmægtige og udkørte, og 

anerkendelsen og nysgerrigheden på børnenes perspektiver skubbes til side til fordel for rå regulering og 

kontrol”.  

Sine Grumløse, Crisstina Munck og Anja Marschall,  

Lektorer ved Københavns Professionshøjskole, i Altinget.dk 

 

127 millioner til Pædagoguddannelsen: 

”Når vi investerer i pædagoguddannelsen investerer vi i vores børns fremtid. Det er vigtigt for, at 

Danmark bliver verdens bedste land at være barn i. De pædagogstuderende skal have flere 

undervisningstimer, mere feedback og særlig hjælp til de studerende…” 

Ane Halsboe-Jørgensen, Uddannelses- og forskningsminister (S) i Danskekommuner.dk 

 

Mindre kød og mere grønt:  

”Vi blander os ikke i, hvad folk spiser derhjemme, men som kommune må vi gerne have en mening om, 

hvad vi spiser kommunalt”. 

Franciska Rosenkilde, kultur- og fritidsborgmester (Å), København i Politiken 

 

Ulighed: 
”Der er ved at vokse et A-, B-, og C-hold frem på arbejdsmarkedet: Her får vinderne - udover høje 
lønninger - store frihedsgrader i arbejdslivet. Taberne derimod har ofte ufleksible forhold og en løn, de 
har svært ved at leve af”. 

Anders Raastrup Kristensen,  
konsulent og ekstern lektor på Copenhagen Business School til A4 Arbejdsliv 
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Link-service 
Vi bringer her en stribe nyttige links til nogle af de seneste måneders mest interessante undersøgelser 
og artikler 
 
 

●●● 
 
LEDELSE: Vil du være leder? Pædagoger skal blive nysgerrige på ledelse 
Interessen for ledelse skal øges hos pædagoger i dagtilbud og på skoleområdet. Et nyt projekt skal udvikle 
nye initiativer og øvebaner, hvor pædagoger kan prøve sig selv af i lederrollen. 
 
Læs mere i nyhedsbrev fra ”Viden på tværs”: 
 

https://vpt.dk/dagtilbud/vil-du-vaere-leder-nyt-initiativ-skal-hjaelpe-paedagoger-pa-vej 
 

●●● 
 
PÆDAGOGUDDANNELSEN: De pædagogiske dimittender har ikke de forudsætninger, det kræver at 
understøtte den samlede pædagogiske opgave i daginstitutionerne, viser ny analyse fra Tænketanken 
DEA. Det er en udfordring, når dagtilbudslederne efterspørger kvalificerede pædagoger, som kan gå ind 
og være med til at løfte opgaverne på gul stue fra dag ét. 
 
Se mere og læs DEA`s analyse her: 
https://dea.nu/nyheder-blogs/nyheder/ny-analyse-nyuddannede-paedagoger-understoetter-ikke-
samlede-paedagogiske  
 

●●● 
 
TILSKUD TIL PRIVATE DAGINSTITUTIONER: Bygningstilskuddet varierer betydeligt, og er i flere kommuner 
fastsat ekstraordinært lavt. Det indikerer, at tilskuddet i flere tilfælde ikke afspejler de faktiske om-
kostninger, og at private daginstitutioner bliver underbetalt sammenlignet med de kommunale. Det er en 
af konklusionerne i DI`s analyse  
 
Læs hele DI`s analyse her: 
https://www.danskindustri.dk/offentlig-privatsamarbejde/analyser/arkivmappe---analyser/
analysearkiv/2019/8/dagtilbud-pengene-folger-ikke-altid-barnet/  
 

●●● 
 
BABYBOOM: Kommende babyboom med 66.000 flere børn frem mod 2030 skaber behov for markant 
flere daginstitutionspladser. Private daginstitutioner kan imødekomme udviklingen og give et mere 
varieret udbud af daginstitutioner, mens presset på kommunernes økonomi mindskes. Det konkulderer 
analyse fra DI. 
 
Læs DI`s analyse her: 
https://www.danskindustri.dk/offentlig-privatsamarbejde/analyser/arkivmappe---analyser/
analysearkiv/2019/8/babyboom-giver-behov-for-flere-daginstitutioner/  
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https://www.danskindustri.dk/offentlig-privatsamarbejde/analyser/arkivmappe---analyser/analysearkiv/2019/8/dagtilbud-pengene-folger-ikke-altid-barnet/
https://www.danskindustri.dk/offentlig-privatsamarbejde/analyser/arkivmappe---analyser/analysearkiv/2019/8/dagtilbud-pengene-folger-ikke-altid-barnet/
https://www.danskindustri.dk/offentlig-privatsamarbejde/analyser/arkivmappe---analyser/analysearkiv/2019/8/babyboom-giver-behov-for-flere-daginstitutioner/
https://www.danskindustri.dk/offentlig-privatsamarbejde/analyser/arkivmappe---analyser/analysearkiv/2019/8/babyboom-giver-behov-for-flere-daginstitutioner/
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Det er ikke alle, der anerkender vigtigheden af rengøring og dens betydning på arbejdspladsen.  
Samt hvilken betydning den kan have for arbejdsglæden og læringsmiljøet for voksne samt børn. Der kan 
være flere forskellige årsager til, at en grundig rengøring kan have positive effekter på børn og voksne, 
men det afgørende er at man får mere arbejdsglæde og et større overskud. 
 

Hvem er vi? 
RexKyoo er bl.a. godkendt leverandør til Praktisk hjælp i Slagelse Kommune og tilbyder 
erhvervsrengøring til fitness-centre og daginstitutioner. Virksomheden er ejet og drevet af Thilde Rex 
som har over 15 års ledererfaring inden for service branchen.  
 

Motiverede medarbejdere 
Motivation og en fælles ansvarsfølelse er kerneværdierne i RexKyoo, og derfor har Thilde altid en god 
dialog med kunderne og sit personale. Som kunde ved RexKyoo skal du kunne se og mærke, at du bliver 
taget seriøs.  
 

Kvalitetstjek og opfølgning 
Ofte er det institutionens ansatte selv, som sikrer kvalitetstjek af rengøringen, men ved RexKyoo har vi 
mulighed for at fjerne de bekymringer og holder vores kunder løbende opdateret. Det betyder at du kan 
fokusere på egne opgaver og ikke bekymre dig om rengøringen i dagligdagen.  
 
Balancerer du på vippen og overvejer du at skifte rengøringsleverandør, så kontakt os gerne.  

Husk, at rengøring er omsorg! 

Kontakt RexKyoo: 

Mail:  thilde.rex@rexkyoo.com   

Tlf.:  27 21 00 58 

Rengøring er omsorg  
Kender du følelsen af at træde ind ad døren til en rengjort arbejdsplads?  

Du kan mærke en lettelse i kroppen – og du kan fornemme duften af friskt klima. Det er 

omsorg for dig selv og andre! 

 

 
 
    Af Thilde Rex.  

    Direktør i RexKyoo ApS 

    Og bestyrelsesmedlem i Red Barnet Hovedstaden 

 

Kender du følelsen af at træde ind ad døren til en rengjort arbejdsplads?  

Du kan mærke en lettelse i kroppen – og du kan fornemme duften af friskt klima.  
Det er omsorg for dig! 

RexKyoo er en af Spifo`s og SPIAs nye samarbejdspartnere. 

Se også oversigten på side 10 og annoncen på side 14. 

RexKyoo gør rent på SPIAs kontor i Vanløse  

http://www.rexkyoo.com/dk/rengoring


 17 

spi-NYT, nr. 3-2019                                                                                                                                                 Side  

Aktivitetskalender for Spia og Spifo: 
 

Se mere om de mange forskellige kurser og arrangementer på www.spifo.dk  
eller www.spia.dk - eller få yderligere oplysninger via mail til morten@spifo.dk  
- til hvilken adresse I også kan sende tilmeldinger.  
Ved tvivlsspørgsmål: Ring til Spia/Spifo, tlf. 22209030 

DATO: ARRANGEMENT: STED / BEMÆRKNINGER: 
  

23/9-2019, 
kl. 9 – 11.30 

Foredrag:  
”Forældrenes Betydningsfulde rolle”  
V/ Kirsten Birk Lassen. 

København 
(Hyltebjerggaard, Vanløse) 
Deltagelse er gratis! 
  

4/10-19 Internt Personaleseminar i SPIA Vanløse 
SPIA`s kontorer er lukket denne dag 

28/10-19, 
kl. 9 - 12 
  

Temamøde om den nye Ferielov 
V/ Annette Foltmann, direktør SPIA 

København 
(Hyltebjerggaard, Vanløse) 
  

5/11-19, 
kl. 9 - 12 

Kursus: ”Den styrkede pædagogiske 
læreplan på arbejde” 
V/ Anne Marie Marquardsen 
 

København 
(Hyltebjerggaard, Vanløse) 
  

5/11-19, 
kl. 17 - 20 

Temamøde om den nye Ferielov 
V/ Annette Foltmann, direktør SPIA 

København 
(Hyltebjerggaard, Vanløse) 
  

14/11-19, 
kl. 10 - 13 

Kursus: ”Den styrkede pædagogiske 
læreplan på arbejde” 
V/ Anne Marie Marquardsen 

Herning 

Februar 2020 Temamøde om den nye Ferielov 
Og GDPR 
V/ Annette Foltmann, direktør SPIA 
  

Herning 
Dato fastsættes senere 

23/1-20, 
kl. 17.30 – 20.30 
  

Bestyrelseskursus København 
(Hyltebjerggaard, Vanløse) 

Temamøder om den nye Ferielov 
 

På temamøderne den 28/10-19 og 5/11-19  i København og i Herning i februar 2020 vil SPIAs direktør, 

cand.jur. Annette Foltmann orientere om alle udfordringerne og aspekterne ved den nye Ferielov, der 

trådte i kraft den 1/9-19 - med en overgangsperiode frem til udgangen af august 2020.  

Deltagelse er gratis for inst. tilknyttet SPIA og Spifo-medlemmer, men kræver forudgående tilmelding. 

http://www.spifo.dk
http://www.spia.dk
mailto:morten@spifo.dk

