
 

 
 
Referat fra Spifo`s Årsmøde den 11/6-2020, kl. 18 – 19 i Spifo, Vanløse 
 
Deltagere: Fra Bestyrelsen deltog Denice Valentin, Jette Saltoft, Annette Foltmann og Morten Kyst. Torben 
Jensen havde på forhånd pr. mail tilkendegivet, at han stemte for vedtagelse af de fremlagte nye vedtægter 
for Spifo. Udover Bestyrelsesmedlemmerne deltog der ingen medlemmer af Spifo i dette Årsmøde, hvortil 
man – på grund af Corona-situationen – på forhånd skulle tilmelde sig pr. mail. 
 

1 - Gennemgang af SPIFOs aktiviteter 2019 og 2020 
 

Bestyrelsesformand Denice Valentin henviste til den skriftlig beretning, som på forhånd var udsendt til 
mødedeltagerne. Beretningen blev taget til efterretning, og til orientering udgør den et bilag til referatet.  
 
2- Forslag til aktiviteter og initiativer 
 

Årsmødet overlod det til bestyrelsen at komme med forslag.  
 

Jette Saltoft foreslog, at vi følger op på forhandlingerne om minimumsnormeringer, og arbejder med, 
hvordan alle kan lære af de mange vigtige og brugbare erfaringer fra tiden med Corona-epidemi. Til 
gengæld er der efter Jettes opfattelse ikke ude i institutionerne særlig stor interesse for at komme på 
kursus og til andre arrangementer.  
Mange aspekter af Corona-perioden blev drøftet.  

 
Mulige samarbejdspartnere til en eventuel konference på Christiansborg, om primært børne- og 
familiepolitik, blev drøftet, og bestyrelsen vil arbejde videre med dette.  
 
3- Forslag om helt nye Vedtægter for Spifo 

 

Vedtægtsforslaget, der på forhånd var udsendt til mødedeltagerne, blev fremlagt og sat til afstemning i 
sin helhed. Vedtægtsforslaget blev énstemmigt vedtaget.  
 
4- Valg af medlemmer til Spifo´s Bestyrelse 

 

Idet vedtægtsforslaget iht. pkt. 3 var blevet vedtaget, skulle valget ske iht. disse nye vedtægter, hvor det 
af vedtægternes § 5, stk. 1 fremgår, at Spifos bestyrelse udpeges/vælges således: 

- Et medlem udpeget ved foreningens stiftelse. Dette medlem er selvsupplerende. 
- To medlemmer udpeges af administrationsselskabet SPIA 
- Tre generalforsamlingsvalgte medlemmer.  
 

Årsmødet valgte Torben E. Jensen, Jette Saltoft og Pia Steffen som bestyrelsesmedlemmer for de næste 3 
år.  

 
SPIA v/ direktør Annette Foltmann udpegede Denice Valentin og Morten Kyst som 
bestyrelsesmedlemmer i Spifo for de næste 3 år.  

 
Det selvsupplerende bestyrelsesmedlem er Spifo`s stifter, Annette Foltmann. 

 
Som suppleant for det kommende år valgtes Christel Agerbek. 
 
5- Eventuelt 
 

Intet. 
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POLITISK INTERESSEVARETAGELSE 
 
SPIFO følger med, og når der fra Folketinget/Ministerier kommer forlag til nye love, 
vejledninger eller bekendtgørelser, kigger vi disse efter i sømmene, og indgiver selvstændigt 
høringssvar.  
 
Frem til 2019 var Spifo`s høringssvar uopfordrede, men i 2019 blev vi efter vores begæring 
optaget på listen over høringsberettigede parter, som Ministerier formelt sender ændringer 
der vedr. dagtilbudsområdet ud til høring hos.  
 
I perioden har det bl.a. drejet sige om ændringer i Dagtilbudsbekendtgørelsen og flere 
ændringer af Dagtilbudsloven. Senest et lovforslag om at afskaffe dispensations-muligheden 
i ”Ghetto-lovgivningens” bestemmelser om, at institutioner beliggende i boligområder, der er 
med på ”Ghettolisten” max. må nyoptage 30% børn fra boligområdet i løbet af et år. Spifo 
var – i lighed alle øvrige høringsparter – stærkt uenige i forslaget, som det desværre ser ud 
til, at Regeringen har skaffet flertal for sammen med partier fra den Blå blok.  
 
Spifo har i flere år efterlyst et loft over størrelsen af den driftsgaranti (bankgaranti) som 
kommunerne kan kræve overfor private daginstitutioner. Det er nu heldigvis blevet ændret i 
lovgivningen, således at kommunerne maksimalt kan kræve en bankgaranti svarende til 
1½ måneds driftsbudget. 
 
  
CORONA-KRISEN 
 
Foråret 2020 har i høj grad stået i Coronakrisens tegn – med lukning og efterfølgende 
genåbning af dagtilbuddene. Det har medført store udfordringer for de selvejende og private 
daginstitutioner.  
 
Niveauet for opbakning og støtte til institutionerne er meget forskelligt ude i Kommunerne.  
Fra Folketingets side er der ikke tvivl om, at hjælpepakker og afsatte puljer til Covid-19 
relaterede ekstra omkostninger skal komme såvel kommunale, selvejende og private 
institutioner til gode.  
 
At det så også sker ude i Kommunerne er vi i Spifo pt. meget optagede af.  
 
Private daginstitutioner har også merudgifter som følge af Covid-19. I bestræbelserne for at 
sikre de private daginstitutioner så gode og retfærdige vilkår som muligt, havde Spifo´s stifter 
og bestyrelsesmedlem, Annette Foltmann, den 19/4-20 et debatindlæg i Politiken. 
 
Heldigvis lavede samtlige partier i Folketinget den 22/4-20 en politisk aftale, som imødekom 
ønsket i debatindlægget. 
 
 
HVOR ER DER EN VOKSEN - MINIMUMSNORMERINGER 
 
Er der noget der har præget medierne og debatten i løbet af det forgangne år, er det de 
forskellige forældreorganisationers og pædagogiske fagforeninger med fleres kampagne og 
demonstrationer under mottoet ”Hvor er der en voksen”.  
 
Som alle ved, førte det til en politisk aftale i Folketinget – og efterfølgende lovgivning – der 
gradvist skal indføre ”Minimumsnormeringer” frem mod 2025.  
 
Desværre ser det ud til, at de private institutioner ikke får glæde af de 500 millioner kroner, 
som der til en start mod minimumsnormeringer afsættes til bedre normeringer i 



 

dagtilbuddene i 2020. Men vi er heldigvis mange, der kæmper for de private daginstitutioners 
vilkår, så lad os håbe og tro at dette misforhold – og den forskelsbehandling, det er et udtryk 
for – bliver rettet op senest i 2021. 
 
Det var faktisk Spifo`s stifter, Annette Foltmann, der tilbage i 2005 opfandt ordet 
”minimumsnormeringer”, da hun dengang var aktiv i forældreorganisationen FOLA.  

 
Dette fremgår af en baggrundsartikel i fagbladet ”Journalisten”, som vi 
linkede til i Spi-NYT, nr. 1-2020.  
 
Flere af Spifo`s bestyrelsesmedlemmer deltog i de store demonstrationer 
for minimumsnormeringer, som fandt sted landet over i den sidste halvdel 
af 2019. Til venstre er det Annette Foltmann, der har taget en selfie.  
 
 

 
SPI-NYT 
 
I juni 2017 begyndte SPIFO, i samarbejde med SPIA, at udsende ”Spi-NYT”, som er et 
elektronisk nyhedsbrev der udsendes 4 gange årligt. Målgruppen er selvfølgelig SPIFOs 
medlemmer og SPIAs kunder, men det retter sig i øvrigt til alle med interesse for selvejende 
og private daginstitutioner. Det er vores indtryk, at modtagerne sætter pris på nyhedsbrevet. 
Det mærkede vi f.eks. på en række reaktioner på vores formand, Denice Valentins fine 
lederartikel i Spi-NYT, nr. 1-2020, hvor hun opfordrede politikerne til at se på de private 
daginstitutioner med nye øjne. 
 
 
FOLKETINGSVALGET / FOLKETINGET 
 
I forbindelse med SPIFOs årsmøde i 2017 afholdt vi en kommunalpolitisk debat med 4 af de 
politikere, der sad i Borgerrepræsentationens Børne- og ungeudvalg i Københavns 
Kommune.  Debatten var tænkt som optakt til Kommunalvalget i november 2017 
 
På samme måde valgte vi, i forbindelse med vores Årsmøde i marts 2019, at afholde en 
landspolitisk børnepolitisk paneldebat som optakt til Folketingsvalget der skulle finde sted i 
juni 2019. Der deltog 8 paneldeltagere i form af Folketingskandidater fra flg. Partier: Venstre, 
radikale, Konservative, Liberal Alliance, SF, Enhedslisten, Nye 
Borgerlige. Det blev en konstruktiv debat med mange gode 
indlæg – og i alt deltog ca. 40 personer i dette politiske møde.  
 
Af de 8 folketingskandidater, der deltog i debatten, blev kun 
Jacob Sølvhøj fra Enhedslisten indvalgt i Folketinget.  
 
Spifo forsøger at holde løbende kontakt til strategisk udvalgte 
politikere i både Folketing og Kommunerne, bl.a. ved løbende 
at sende ”Spi-NYT” til dem.  
 
I februar måned 2020 arrangerede vi en lille rundvisning på 
Christiansborg, hvor ordfører og gruppeformand for SF, Jakob 
Mark viste os rundt, og efterfølgende havde afset tid til et 
møde med Spifo`s bestyrelse og en lille håndfuld Spifo-
medlemmer (Det var hvad der var plads til). Dagsordenen for vores snak med Jakob Mark 
var Minimumsnormeringer, Fritidshjem og de selvejende og private daginstitutioners rolle og 
vilkår.  
 



 

 
KURSER OG AKTIVITETER 
 
I perioden har SPIFO, enten alene eller i samarbejde med SPIA, udbudt en række kurser og 
temadage: 
 

- TEMADAG OM DEN STYRKEDE PÆDAGOGISK LÆREPLAN 
- BESTYRELSESKURSER – i København, Valby, Fredensborg, Ullerslev 
- TEMAMØDE OM PÆDAGOGSTUDERENDE I PRAKTIK 
- INFORMATIONSMØDE OM NY FERIELOV 
- FOREDRAG OM FORÆLDRENES BETYDNINGSFULDE ROLLE 

 
På billedet er det Anne Marie Marquardsen der 
underviser på et læreplanskursus i Herning i efteråret 
2019  
 
På grund af Corona-krisen har vores kursus- og 
mødeaktiviteter ligget helt stille siden primo marts 2020 
og frem til i dag.  
 
 
 
 

 
MEDLEMMER 
 
SPIFO er stadig en lille ny (kun 4 år gammel) børnepolitisk forening, der har brug for 
opbakning fra institutioner og ildsjæle. Vi har i perioden ikke modtaget nogle udmeldelser, 
men har heldigvis oplevet en pæn tilvækst i medlemstallet. Dette skyldes ikke mindst, at det 
er et vilkår for institutioner der vil gøre brug af vores forsikringsordning, at de er medlem af 
Spifo.  
 
FORSIKRINGSORDNINGEN 
I perioden er der sket store ændringer i vores forsikringsordning. Den daglige 
samarbejdspartner, Tommy Dohrmann, er den samme, men hvor Tommy Dohrmann 
tidligere var ansat som assurandør i Codan-forsikring, som Spifo-institutionerne havde 
Policer hos, er Tommy Dohrmann i dag partner i forsikringsmæglervirksomheden 
”Søderberg & Partners”, som på vore vegne, og med virkning fra 1/1-2020 indgik en aftale 
med forsikringsselskabet TRYG.  
 
Alle institutionerne i vores forsikringsordningen accepterede overgangen fra Codan til TRYG, 
og vi er i Spifo meget tilfredse med det nye samarbejde. 
 
BESTYRELSEN OG FORSLAG OM NYE VEDTÆGTER 
 
På sidste årsmøde blev bestyrelsesmedlem Flemming Licht afløst af Denice Valentin, der er 
ejer og leder af den private Steiner-institution, Børnehuset Aurora i Gladsaxe Kommune.  
 
På det første bestyrelsesmøde efter Årsmødet i 2019 konstituerede Bestyrelsen sig med 
Denice Valentin som formand og Jette Saltoft, der er leder af den selvejende institution 
Haletudsen i Brønshøj, som næstformand.  
 
Spifo-bestyrelsesmedlem Morten Kyst, blev pr. 1/5-19 ansat som seniorkonsulent og 
foreningssekretær i Spifo. 
 



 

På dette års Årsmøde fremlægger bestyrelsen et forslag til nye Vedtægter for Spifo. De skal 
cementere, at Spifo er en almennyttig organisation og medvirke til en øget demokratisering 
af foreningen.  
 
HUSUM ASYLFORENING 
 
Husum Asylforening har siden 1911 drevet og ejet Husum Børnehave (Der i 2019 ændrede 
navn til ”Det blå univers”), beliggende Frederikssundsvej 298 i Brønshøj. 
 
I oktober 2019 besluttede Husum Asylforening at nedlægge sig selv og overdrage sin 
ejendom og sine forpligtelser til SPIFO.  
  
Det betyder at SPIFOs bestyrelse skal sørge for at vedligeholde ejendommen, og holde 
ejendommen i så god stand som muligt ift. den økonomi der er til rådighed. Spifo har også 
forpligtet sig til at sørge for at understøtte og bevare daginstitutionen ”Det blå Univers” så 
længe som muligt.  
 
Desuden vil SPIFO gennem indhold på sin hjemmeside, og på anden vis, medvirke til 
formidling og fastholdelse af Husum Asylforenings og Husum Børnehaves historie. 
 
Det er alt sammen noget som vi vil vende meget mere tilbage til.  
 
Lige nu bøvler vi desværre med diverse formalia omkring overdragelsen, der skulle have haft  
virkning  pr. 1/1-2020 – men det trækker ud med gennemførelse af tinglysning af ejerskiftet. 
 
FREMADRETTET 
 
SPIFO vil fremover fortsætte med at markere sig som en aktiv børnepolitisk forening, der er i 
løbende dialog med det politiske niveau, bl.a. igennem debatmøder med deltagelse af 
politikere. 
 
Det er vores ambition, at denne del af foreningens aktivitet skal spredes ud til andre 
kommuner/områder i landet. Men relevansen og legitimiteten af dette forudsætter naturligvis 
medlemmer og disses opbakning. Derfor er det essentielt for Spifo, at vi først og fremmest 
arbejder for at få flere medlemmer i foreningen, såvel personlige som institutioner.  
 
Generelt er det SPIFOs målsætning, at vi i de kommende år løbende kan have 
(møde)aktiviteter i mindst 3 af landets regioner (på skift).  
 
Vi vil også fortsat være de selvejende og private daginstitutioners vagthund i forhold til de 
rammevilkår og betingelser, som de underlægges fra Stat og kommuner. Dette vil vi leve op 
til på flere måder, bl.a. ved fortsat udgivelse af nyhedsbrevet Spi-NYT. 
  


