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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 Morten Kyst, seniorkonsulent i Spifo og SPIA 

Vi er mange, der havde håbet, men måske ikke helt troede på, at dagligdagen kunne vende tilbage til 
daginstitutionerne efter sommerferien.  Sådan er det desværre ikke gået, for smittetallene er her i 
efteråret begyndt at stige, og restriktionerne bliver løbende justeret og strammet.  
 
Efter genåbningen af daginstitutionerne i april har der været mange hensyn at tage og mange 
ekstraudgifter til Covid-19 relaterede ekstraudgifter. Både ude i institutionerne og i SPIA har vi haft travlt 
med møjsommeligt at opgøre disse udgifter.  
 
Fra  Centralt hold - Folketing og ministerier - har meldingen om, at den statslige kompensation for disse 
udgifter ville skullle komme både de kommunale, selvejende og privatinstitutioner tilgode.  
 
I nogle kommuner ved vi, at det også bliver tilfældet, men på de første udmeldinger om kompensationen 
fra andre  kommuner kan vi se, at de faktiske merudgifter så langt fra vil blive dækket. Et eksempel her på 
er Syddjurs Kommune, som vi ud fra privatinstitutionen ”Lærkehuset”`s oplevelser beskriver i en artikel 
på side 9. -  Meget tyder på, at det bliver nødvendigt med en massiv indsats for at påvirke Folketinget til 
at rette op denne store udfordring. Den indsats til Spifo deltage i.  
 
En anden stor udfordring er de politiske forhandleringer om den nærmere udmøntning af 
Minimumsnormeringerne, som netop er gået i gang. Nogle af Regeringens støttepartier kræver, som 
betingelse for, at de private daginstitutioner skal have andel af de ekstra bevillinger i 2021 og fremover, 
at der lukkes ned for muligheden for at udtage profit til ejerne af private daginstitutioner.  
 
Muligheden for at lave profit i privatinstitutionerne er der potentielt i lovgivningen, men den udnyttes i 
ekstremt lille grad i Danmark, hvor der er en bred folkelig forventning om, at de offentlige tilskud 
anvendes til formålet.  
 
Det er utroligt vigtigt, at de private daginstitutioner ikke igen snydes for pengene til 
minimumsnormeringer, for børn skal være lige for loven, og forældrene til børn i alle typer 
daginstitutioner er skatteborgere med en forventning om, at der ikke gøres negativ forskelsbehandling.  

 

-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 

To store udfordringer 

mailto:info@spifo.dk
http://www.spifo.dk
mailto:morten@spia.dk
mailto:spia@spia.dk
http://www.spifo.dk
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Portræt af en daginstitution: 

Vuggestuen Smørhullet 
For ti år siden var Smørhullet en kommunal vuggestue på Østerbro i København, der netop var 

”presset” med ind den nye Klyngestruktur i Københavns Kommune. Dér fandt institutionen sig dårligt 

tilrette og i 2013 påbegyndte man bestræbelserne på at løsrive sig fra Klyngen og blive til en selvejende 

institution. Det lykkedes og i sommeren 2015 kunne man med en reception fejre vuggestuens nye 

status som selvstændig og selvejende daginstitution.  Via leder Pernille Bak Holt`s svar på Spi-NYT`s 

spørgsmål tegner vi et lille portræt af Smørhullet. 

Hvad er institutionens historie?  
Vuggestuen er 21 år gammel. Vi bor i lokaler der har været brugt som laboratorium før i tiden. Vores 
forældre siger bl.a. at vores hus emmer af god stemning, og at de oplever at blive taget godt imod. Vi er 
en gruppe af medarbejdere, der har været her i mange år, yngre, ældre, uddannede og ikke uddannede. 
 
Hvordan kan man beskrive Jeres lokalitet?  
Vi bor på en stille gade tæt på Østerbrogade med en skøn legeplads, som er ret rummelig med bl.a. gamle 
frugttræer, som vi spiser af i efteråret. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hvilke særlige muligheder og udfordringer giver det at være en vuggestue midt i København?  
Vi bruger flittigt vores nærmiljø. Vi går ture ned til Svanemøllen st. og ser på toge, ser på busser på 
Østerbrogade. Vi bor tæt på fælledparken og Kildevældsparken. Vi har 2 Christiania cykler, som kan føre 
os ned til havet, eller ind og se om vores dronning er hjemme på slottet. 
 
Hvordan er institutionens struktur?  
Når alle medarbejdere er mødt ind, deler de sig op om formiddagen for bl.a. at sikre, at alle børn bliver set 
i øjnene hver dag 
 

Fortsættes... 
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...Fortsat 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
Hvad er I kendt for – og har I en særlig pædagogisk profil?  
Jeg mener, at det vi er kendt for er, at vi vægter at have et godt forældresamarbejde, for det er af stor 
betydning, at vi kan samarbejde omkring barnet og dets dag i vuggestuen. At alle børn bliver mødt 
med et godmorgen og en oplevelse af at blive taget godt imod af de voksne. At vi vægter relations 
arbejdet højt. 
 
Hvilke udfordringer er I mest optaget af lige nu (Gerne med fokus på Corona-situationen)?  
Vi arbejder med at leve med uvished omkring Corona hver dag. Vi forsøger at gøre dagen så god og 
meningsfuld for børnene som overhovedet muligt, også selvom der er ekstra håndvask og ekstra 
rengøring, som medarbejderne for det meste selv klarer. Det er en større udfordring hver dag at 
vurdere om barnet kan magte at være i vuggestuen pga. snot og/eller sløjhed. Her lægger 
medarbejderne et stort stykke arbejde.  
 
Hvad lægger I mest vægt på ved at være blevet en selvejende daginstitution?  
Det er at vi er herre i eget hus, at pengene i langt højere grad følger børnene. 
 
Hvordan ser du Smørhullets fremtid, om f.eks. 10 år?  
Vuggestuen vil blive ved med at være en meget hyggelig vuggestue med fokus på fagligheden. At 
både børn og forældre bliver mødt som de nu engang er. At her er god stemning og højt til loftet.  

FAKTA   

 
om Vuggestuen Smørhullet  
 

F 
anøgade 21, 2100 København Ø 
Tlf.: 39293049 
Email.: zl5r@buf.kk.dk 
 
Leder: Pernille Bak Holt 
 
60 børn i alderen 0-3 år 
 

Driftsform: Selvejende daginstitution med 

driftsoverenskomst med Københavns 

Kommune. 

 

Hjemmeside:  
http://
smoerhulletvuggestue.kbhbarn.kk.dk 

mailto:zl5r@buf.kk.dk
http://smoerhulletvuggestue.kbhbarn.kk.dk
http://smoerhulletvuggestue.kbhbarn.kk.dk
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Da Smørhullet blev selvejende 
I to år kæmpede Vuggestuen Smørhullet for at løsrive sig fra deres kommunale klynge i Københavns 
Kommune - og blive selvejende. Det lykkedes, men institutionen er indtil videre den seneste, der har 
revet sig løs.  
 

Fotos: Annette Foltmann 
 

Vuggestuen Smørhullet, der rummer 60 børn, og ligger på Østerbro i Københavns Kommune, var en 
kommunal institution i 2010 og kom derfor med ind i en af de nye klynger, hvor der var en leder for seks 
institutioner i klynge-fællesskabet. Og dermed skulle vuggestuer, børnehaver og SFO-er fungere sammen 
under en fælles administrativ ledelse. 
 
“I 2013 oprettede vi en initiativgruppe, hvor målet var at komme ud af klynge-fællesskabet. Vi var alle 
enige om, at klyngefællesskabet ikke fungerede - bl.a. med de mange møder vi skulle deltage i, der ofte 
handlede om noget i en anden institution, der var helt fjernt fra vores hverdag og derfor noget som vi slet 
ikke var en del af. Vi ville langt hellere bruge vores tid på børnene,” siger Pernille Holt, der både dengang, 
og nu, er leder af Smørhullet.  
 
Men gruppen anede ikke rigtigt, hvordan de skulle komme ud af klyngen, og om det i det hele taget var 
muligt, når det kom til stykket.  Pernille talte med en bekendt, der sagde, at det var muligt at komme ud af 
klyngen og at blive selvejende - og det var herefter den strategi gruppen gik efter. 
 
Derfor sendte gruppen et langt brev, hvor de forklarede forvaltningen, at de gerne ville være selvejende 
og at de gerne vil træde ud af klyngen. Svaret fra embedsværket var, at det ikke kunne lade sig gøre. Og 
dermed stod gruppen på bar bund. 
 
 
 
 

 

Leder Pernille Bak Holt byder velkommen til 
Smørhullet som selvejende institution. 

Smørhullet blev selvejende den 1. juni 2015, 
hvilket blev markeret ved en reception. 
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...Fortsat 
 
Juridisk bistand 
Gruppen kontaktede jurist Annette Foltmann fra SPIA, der havde erfaringer med den politiske proces med at 
omdanne kommunale daginstitutioner til selvejende, og hun gik ind i sagen. 
 
“Annettes vurdering var, at embedsmænd ikke bare kunne afvise en sådan anmodning, og at en anmodning 
skulle behandles politisk,” fortæller Pernille. Derfor blev der taget kontakt til den daværende Børne- og 
Ungdomsborgmester Pia Allerslev (V), og næsten samtidig med denne henvendelse fik gruppen, via en 
internet-søgning, kendskab til proceduren for at komme ud af klynge-fællesskabet. Pia Allerslev var meget 
positiv og gruppen gik i gang med proceduren, der krævede, at Smørhullet skulle have et OK fra hver enkelt 
institution i klyngen, hvor ledelsen, personalet og forældrerådene alle skulle sige “ja”. Var der blot en enkelt 
part, der sagde “nej” ville løsrivelsen ikke kunne lade sig gøre. 
 
Den daværende bestyrelsesformand i Smørhullet, Thomas Kristiansen, var meget spændt på reaktionerne, 
der kom hen over en længere periode - men til stor glæde var alle positive: “Jeg synes egentligt, at det er 
meget underligt, at de andre institutioner i klyngen skal have indflydelse på vores fremtid - men jeg hilser 
med stor tilfredshed, at reaktionerne var udelt positive. Flere undrede sig da også over, at de skulle spørges”, 
udtalte Thomas Kristiansen. 
 
Mere tid til børnene 
 
Thomas havde haft en meget stor motivation for at komme ud af klyngen, så pædagogerne kunne få mere 
tid til børnene - men også økonomien har været en drivkraft: “Vi havde helt generelt et ønske om at vide, 
hvilken økonomi vi kunne regne med, og den indsigt fik vi ikke som en del af Klyngen. F.eks. fik vi i hele 2014 
at vide, at vi alle skulle spare og at økonomien var stram - og da året var omme var der 1 million kroner i 
overskud. Med nogle af disse penge ville vi kunne få malet lofterne, der virkelig trængte.” Og det handler i 
bund og grund om indsigt i egne forhold og om selvbestemmelsen. “Man kan sige, at der har været for langt 
op til klynge-lederen,“ udtalte Thomas. 
 
Smørhullet kom officielt ud af klyngen efter en løsrivelsesproces der tog to år - og blev selvejende den 1. juni 
2015, hvilket blev markeret ved en reception. 
 
Processen 
 
“I processen brugte vi tiden på kontakter til embedsværket og til politikerne, der alle var meget positive, og 
det resulterede i et klart “ja”. 
 
-Som jeg oplevede det, blev der mere og mere ”koncern” over de kommunale tilbud, så medarbejderne er  
ansat af klyngen og ikke i den enkelte institution. Og de skal kunne arbejde i forskellige institutioner i 
klyngen. Det vil betyde, at medarbejderne mister fokus på egen institution. I dag vil jeg tro, at det nærmest 
er umuligt at komme ud af klyngesamarbejdet, da medarbejderne har ansættelsesbreve, hvor der står at de 
er ansat af Klynge XX, slutter Pernille Holt. 
 
Smørhullet var den første institution i Københavns Kommune, der blev omdannet til selvejende siden 2010, 
hvor det lykkedes for vuggestuen Haletudsen under ledelse af leder Jette Saltoft, som i dag også er 
næstformand i Spifo.  
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Tak til Pia Steffen, der 
stopper, og går på efterløn  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Pia Steffen, 65 år, og ansat som regnskabskonsulent i 
SPIA siden 2015, har valgt at gå efterløn , og stopper 
derfor på arbejdsmarkedet den 1/10-2020. 

Det kan man faktisk godt forstå, når Pia fortæller at hun 
efter kontoruddannelsen på Kemisk værk Køge, har 
arbejdet på kontor i 48 år, hvoraf de sidste 32 år har 
været i den branche, der laver bogholderi og 
administration for selvejende og private 
daginstitutioner. 

Nu vil Pia i stedet bruge tiden sammen med sin mand 
Jan og sine børn, børnebørn, øvrige familie og venner. 
Meget gerne i sommerhuset i Hornsherred, hvor hun 
også kan nyde en tur i kajakken.   

Pia elsker alt med naturen, herunder fisketure og at gå 
med på jagt sammen med Jan. 

Det største savn ved at stoppe med arbejdet i SPIA synes 
Pia bliver savnet af alle hendes gode kolleger. (Og mon 
ikke også de daglige cykelture fra Amager til Vanløse og 
retur?). 

Hun kommer dog til - fortsat at få sin gang i lokalerne på 
Jernbane Allé, idet Pia i foråret los sig vælge til 
bestyrelsesmedlem i Spifo. 

Fra SPIA`s ledelse og alle kollegaerne i Vanløse skal lyde 
en stor tak for et herligt og behageligt samarbejde med 
ønsket om et rigtigt godt otium. 

 

 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

                               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. 
 
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 
 
 

mailto:spia@spia.dk
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Kommentar (skrevet i starten af august 2020 - Se også artiklen på næste side): 
 

 

Os de private  
 

Nu sidder jeg her og læser endnu et Nyhedsbrev om genåbning af dagtilbud fra Børne- og 
undervisningsministeriet, og pligtfuld som jeg er, følger jeg de retningslinjer fra dag ét under denne 
grimme Corona-tid. Jeg har som leder ansvar for, at de retningslinjer implementeres og overholdes.  
 

Fra starten var det en meget krævende opgave, som mange af os har haft besvær med. Mit indtryk er, at 
for de fleste fik vi hverdagslivet i institutionerne til at hænge sammen, på trods af opdeling af 
børnehavebørn i mindre grupper af 5, for at vuggestuebørn skal have frit gulvreal på 6 m2 pr. barn, at vi 
skal holde afstand på 2 m, anskaffelse af telte, sprit, ekstra rengøring og meget mere.   
 

Alt det er meget fornuftige handlinger i lyst af Corona epidemien, og heldigvis har vi her i Lærkehuset ikke 
haft smitten i nærheden, kun lidt bekymringer fra forældrene.  
 

MEN …. Hvem skal nu betale for de ekstra udgifter til de ekstra personaler med mere? Når man er leder af 
en privat institution skal man bestemt ikke tage det for givet at staten/ kommunen vil refunder det 
samme beløb til os ”Private” som de offentlige institutioner. Her vil jeg henvise til, at vi fra de private 
institutioner ikke fik en del af de 500 mill. kr., som staten afsatte til bedre normeringer i institutionerne, 
som et uheldigt eksempel på, hvordan andre ser på ”Os de private”, og hvorfor? spørger jeg mig selv.  
  

Er det fordi visse partier ser os som profitjægerne, som gør vores arbejde med børn for at tjener på dem? 
Er det fordi vi er opfattet som selektive med hensyn til, hvilke børn vi have indskrevet i vores 
institutioner? 
Er det fordi vi har en ”farlig ” kultagtig tilgang til den pædagogik som uføres i vores institutioner? 
Er det fordi de ser os som ”Elitære ” vi er kun for de rige, de smarte og de dannede folk? 
 

Måske ser jeg bare spøgelser, og det hele er bare en lille forglemmelse fra systemets store organisation, 
men jeg er træt af det billede, som en del folk har om ”Os de private”. 
 

Jeg skal som leder sørge for, at den private institution får penge ind på kontoen, ikke som profit, men som 
en økonomisk buffer til de svære tider, som kan rammer enhver institution, man kan ikke altid bare håbe 
på, at banken kan udvide ens kassekredit. Jeg vil også stå ved at sige, at det er forældrene som er 
”selektive” og ikke os selv. Vi kan bare tilbyde en service i form af godt pædagogiske indhold, og så håbe 
at det er det forældrene ønsker for sine børn. Og, ja! Vi har også børn som kræver en særlig indsats. 
 

Om vi er farlige eller kultagtige med de alternative pædagogiske tiltag er en sjov overvejelse i et land, 
hvor alt fra ”den frigjorte pædagogik” til den mere ”strukturerede pædagogik” har haft sin plads alt efter 
hvilke  trends, staten eller kommunerne har haft på deres dagsorden. Se f.eks. bare på, hvor meget 
dokumentation og mange skabeloner der bruges i dag i næsten hver institution. Jeg er glad for, at der er 
plads til at være ”anderledes” hos ”Os de private”. 
  

”Elitære” er ikke et ord, jeg vil kunne bruge når jeg skal beskrive min institution til andre. Nej, vi er 
demokratiske til fingerspidserne, men vi vil gerne vær dannede og lære børn meget om livets gang i 
samarbejde med børnenes forældre. Det vil altid være vores mål og håb, at vi har gjort det bedste vi kan 
for at de børn, som er hos os, har en demokratisk tilgang til livet, men også med en forståelse for hvorfor. 
Det er vores pligt. 
 

Men nu håber jeg så inderligt, at det politiske system ikke glemmer os, og kan se det retfærdige i, at vi 
også skal få refusion af Covid-19 udgifter - og ser på ”Os de private” som et positivt alternativ til det store 
offentlig system, og ikke som en irritation eller trussel. 

 

Af Timothy J. Munslow  
Leder af privatinstitutionen 
Den Frie Børnehave 
Lærkehuset i Ebeltoft 
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Kompensation for Covid-19 relaterede merudgifter: 

Timothy Munslow er skuffet og rasende 
Siden Timothy Munslow, leder af privatinstitutionen Lærkehuset i Ebeltoft, skrev klummen på forrige 
side, har Syddjurs Kommune fordelt midlerne til Covid-19 relaterede merudgifter. Fordelingen er en 
kæmpe skuffelse for Lærkehusets bestyrelse og ledelse. 
 
Som det fremgår af Timothy`s klumme, har Lærkehuset siden genåbningen af dagtilbud gjort alt hvad 
man kan for til punkt og prikke at leve op til de skiftende retningslinjer og restriktioner fra 
Sundhedsmyndighederne og  ministerierne.  
 
Alle Lærkehusets børn har i hele perioden kunnet tilbydes deres dagtilbud i institutionens fulde 
åbningstid. Alt sammen organiseret og klaret indenfor Lærkehuset egen virksomhed og økonomi. 
Lærkehuset er jo selvstændig og privat – og kan ikke lukrere på samarbejde med andre institutioner og 
den kommunale organisation, som det er muligt for de kommunale institutioner.  
Det har ikke været billigt at sørge for ekstra rengøring, mere plads, værnemidler og diverse andre 
foranstaltninger.  
 
Regningen for disse Covid-19 relaterede merudgifter er indtil videre løbet op i over 100.000 kr.  
Derfor er det en kæmpe skuffelse at modtage Lærkehusets andel af den ekstrabevilling, som Syddjurs 
Kommune har modtaget fra Staten. Lærkehuset har modtaget 33.000 kr.  
 
”Det er kun en tredjedel af vores faktiske udgifter, raser Timothy Munslow, og spørger: Hvor skal resten 
af pengene komme fra? Indtil videre kan vi være nødt til på vores ”grædende knæ” at henvende os til 
institutionens pengeinstitut og anmode om en forhøjet kassekredit”. 
 
Selvom meldingerne fra bl.a. Børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil og 
Finansminister Nicolaj Wammen entydigt har været, at den statslige kompensation skulle komme både de 
kommunale, selvejende og private institutioner til gode, har der hele tiden næret en lille tvivl hos Timothy 
Munslow.  
 
”Syddjurs Kommune har bare fordelt pengene ligeligt efter antal børn - og har slet ikke taget hensyn til de 
faktiske forhold. Det betyder nærmest, at nogle af de kommunale institutioner måske kan få overskud på 
fordelingen, mens vi i Lærkehuset mangler at få dækket 2/3 af vores ekstraudgifter”, siger Timothy, og 
fortsætter:  
 
”Inden for den samlede kommunale virksomhed, har det været muligt at overføre kommunale 
medarbejdere fra andre områder til ekstra rengøring i det kommunale daginstitutioner, og fra 
kommunale lagre har der kunnet fordeles værnemidler til de kommunale dagtilbud. – Vi har skullet klare 
det hele indenfor vores egen afgrænsede økonomi. – Det gør mig skuffet og rasende, og jeg håber, at der 
på landsplan vil komme et politisk efterspil, som på en eller anden kan kompensere ”os de private” for de 
faktiske ekstra-udgifter. Indtil videre er kompensationen alt for lille”, slutter Timothy Munslow.  
 
SPIA of Spifo er opmærksomme på situationen og følger nøje, hvordan kommunerne fordeler de ekstra 
midler, og vi vil – som flere andre organisationer på området – arbejde for, at sagen rejses landspolitisk.  
 

morten@spifo.dk    

mailto:morten@spifo.dk


 10 

spi-NYT, nr. 1-2020                                                                                                                                                  Side  

 
 



 11 

spi-NYT, nr. 3-2020                                                                                                                                                  Side  

Saksede Citater 
Spi-NYT har fra diverse aviser og andre medier sakset disse interessante 
Citater - midt i en Corona-tid: 

Forældresamarbejde ved havelågen 
”Når børn og især de mindste børn skal trives i et hverdagsliv på tværs af hjem og daginstitution, så er 
hente- og bringesituationer ret afgørende, fordi det er der, barnets forbindelser mellem dets to verdner 
mødes. - Der er behov for udveksling mellem forældre og pædagoger for at overtage omsorgsopgaverne 
fra den anden part. Der er brug for et samarbejde. Når forældrene ikke kan komme med ind i 
institutionen, så kan barnet have svært ved at få hjælp til at forbinde de to verdener”  

Pernille Juhl, forsker ved Center for Daginstitutionsforskning på Roskilde Universitet til Børn&Unge 
 

 ”Forældrenes fravær på stuerne giver meget ro og tid til børnene, men til gengæld mangler det daglige 
tætte forældresamarbejde” 

Pædagog-svar i BUPL’s vilkårsundersøgelse, jvfr. Artikel i Børn&Unge  
  
”Der er færre børn, der er triste i afleveringssituationer, fordi de ved, at det er sådan, det er” 

Pædagog-svar i BUPL’s vilkårsundersøgelse, jvfr. Artikel i Børn&Unge  
 
Nedlukningen af dagtilbud og skoler 
"Nedlukningen af skoler, børnehaver og daginstitutioner har ikke haft den store effekt. Derfor er det ikke 
her, at det giver bedst mening at sætte ind i tilfælde af opblusset smitte. Ved opblusset smitte er det 
mest effektivt at sætte ind, hvor mange voksne mødes indendørs. Det kan godt gøres uden endnu en 
nedlukning" 

Rune Hartmann, Professor i immunologi ved Aarhus Universitet, til Altinget  
 
"Erfaringen viser, at vi ikke skal bekæmpe corona med omfattende restriktioner målrettet de yngre børn. 
Under coronaepidemien i Danmark har der kun været meget få indlæggelser af børn i aldersgruppen nul 
til ni år, og genåbningen af vuggestuer og børnehaver har ikke ført til opblusset smitte"  
 
"Da Danmark blev ramt af en helt ny virus, blev der iværksat en lang række omfattende tiltag, heriblandt 
nedlukning af skoler, vuggestuer og børnehaver. Hvis virussen kommer tilbage for fuld udblæsning, giver 
det bedst mening kun at bruge et par af de greb, som vi har benyttet med størst succes, nemlig 
afstandskrav, god håndhygiejne og forsamlingsforbud"  

Thea Kølsen Fischer, virolog og forskningschef på Nordsjællands Hospital, til Altinget 
 

Første pædagog fik anerkendt Covid-19 som arbejdsskade 
»Vi er alle triste over at skulle stå i en situation, hvor vi må sige, at det er godt, at en pædagog får 
anerkendt covid-19 som arbejdsskade. Men pædagoger har stået forrest efter genåbningen af 
samfundet. Vi er en af de faggrupper, som er blevet bedt om at komme tilbage hurtigst muligt, og mange 
har endda været på arbejde undervejs, eller inden vi vidste, hvor meget smitten ville spredes. Derfor er 
denne afgørelse vigtig, både for de pædagoger, der er blevet smittet, og for dem, der bliver smittet 
fremadrettet,«  

Mette Skovhus Larsen, faglig sekretær i BUPL, i artikel i Børn&Unge  
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Saksede Citater 
Spi-NYT har fra diverse aviser og andre medier sakset disse interessante 
Citater - uden et ord om Corona 
 
Minimumsnormeringer 
”Når regeringen og dens flertal nu har lavet minimumsnormeringer på børneområdet – og det ruller de 
jo ud i de her år – så vil det have en risiko for at kannibalisere de ressourcer, der i kommunerne ellers er 
til de ældre”  

Kristian Thulesen Dahl, Dansk Folkepartis formand, på partiets sommergruppemøde 
 

”Det var et kompromis at vente til 2025 med fuldt indfasede minimumsnormeringer, men det er der ikke 
nogen grund til at vente på. Coronakrisen viser, hvor meget det rykker, når der er flere voksne per barn” 

Jacob Mark, SF’s børneordfører, til Altinget:BØRN 
 

”Daginstitutionerne spiller en nøglerolle i forhold til at give vores børn en god hverdag fuld af leg og 
læring. Vi har sat målrettet ind for at løfte kvaliteten i byens børnehaver og vuggestuer, og indsatsen har 
båret frugt. Næste skridt er at sikre flere pædagoger allerede fra næste år, så der bliver mere tid til det 
enkelte barn – og mere ro omkring vores dygtige pædagogers arbejde” 

Frank Jensen (S), overborgmester i København, til Danske Kommuner 
 

”Når der er taget stilling til den del (profitspørgsmålet i privatejede daginstitutioner, red.), så mener jeg, 
at det skal komme alle børn til gavn, når der bliver sat penge af. Det er målsætningen. Jeg vil allerhelst 
have, at vi lander på en model, hvor vi får hegnet problemstillingen ind på en måde, så vi kan give 
pengene mere bredt”  

Pernille Rosenkrantz-Theil, Børne– og undervisningsminister i Altinget:BØRN 
 

”Jeg er utrolig glad for, at der er flertal for at indføre minimumsnormeringer i vores børnehuse. For 
coronaen har lært os, at det øger børns trivsel og sundhed at være sammen i mindre grupper. Det 
betyder, at vi kan ansætte mere pædagogisk personale i vores børnehuse, så vi allerede fra 2021 lever op 
til de minimumsnormeringer, som regeringen ønsker gennemført senest i 2025” 

Trine Græse (S), borgmester i Gladsaxe Kommune til Danske Kommuner 
 
 Stadig få mandlige pædagoger 
”I virkeligheden går det i en cirkel tilbage til mit bord, fordi det handler om, hvordan vi uddanner vores 
pædagoger og lærere sådan, at den generation af lærere og pædagoger, der kommer ud nu, har et 
meget bredere blik for at møde børnene, som dem de er og ikke putte dem i unødvendige kasser, hvor 
de ikke nødvendigvis passer ind”  

Ane Halsboe-Jørgensen (S), Uddannelses– og forskningsminister, til Altinget:BØRN 
 

Forældresamarbejde burde komme på de pædagogstuderendes skema 
”Det er kun igennem en kontakt med forældre, at du kan styrke det samarbejde som ifølge 
dagtilbudsloven, den pædagogiske læreplan er så vigtig for børnenes trivsel. Derfor burde det være et 
krav, at alle studerende har siddet med til en forældresamtale mellem institution og forældre”  

Signe Nielsen, formand for FOLA, i debatindlæg i Altinget:BØRN 
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Spifo`s og SPIA`s egen forsikringsordning: 
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Omvendt-leg i Oslo: 

Fri leg midt på dagen og pædagogiske aktiviteter i 
ydertimerne  
 
I et nyhedsbrev EVA (Danmarks Evalueringsinstitut) kunne man i august måned læse en spændende 
case fra den integrerede institution Midtstuen Kanvas-barnehage i Norge, hvor ledere og pædagogisk 
personale arbejder aktivt med tilknytning hver dag, hele tiden. Midt på dagen leger børnene frit i 
mindre grupper med én voksen. De voksenstyrede aktiviteter ligger i ydertimerne, hvor der er få på 
arbejde.  
 

I årtier – ja vel nærmest altid – har dagligdagen i daginstitutioner i Danmark været organiseret sådan, at 
de planlagte pædagogiske aktiviteter ligger midt på dagen, når alle børn og voksne er mødt ind, og i 
ydertimerne er der så lidt friere tøjler. Derfor spærrer man øjnene op, når man ser, at man et sted i Oslo 
gør det lige omvendt.   
 

I forhold til den fri leg satser institutionen på at opdele børnene i små grupper med én voksen til hver 
gruppe. Det betyder færre konflikter og tid til at guide børnenes leg, fortæller daglig leder Hanne C.K. 
Williams til EVA, og supplerer bl.a. med:  
 

”Vores mål er så tæt og jævnlig kontakt mellem voksen og barn som muligt. Det gælder både de yngste og 
de lidt større børn. Vi har derfor vendt vores organisering af dagen på hovedet. 
Traditionelt lagde vi ofte mange voksenstyrede pædagogiske aktiviteter midt på dagen, hvor der var 
mange børn og voksne. Nu bruger vi i stedet den tid til fri leg og rolleleg, fordi det giver mulighed for 
mindre grupper med én voksen og færre børn.” 

FAKTA: 
Organisering af dagen i Midtstuen Kanvas-barnehage 

For de yngste børn på 1-3 år ser dagen typisk sådan ud: 
 

9.30-15.00:  
Børnene opdeles i tre grupper:  Blå, rød, grøn.  
En voksen og tre-fire børn. Aktivitet: Fri leg såsom rolleleg udenfor, på stuen eller  
på legepladsen. 
 

08.30-09.30 og 15-16:  Børnene opdeles i to grupper:  Gul og orange.  
To voksne og fem-seks børn. Aktivitet: Delvist voksenstyret,  fx tegning eller sangleg. 
 

7.30-8.30 og 16-17:  
Børnene, ca. seks-ni børn, er i én samlet gruppe: Rosa gruppe.  Aktivitet: Meget voksenstyret,  fx 
højtlæsning. 
 

Link til Midtstuen Kanvas-barnehage: 

https://midtstuen.kanvas.no/#hjem 
 

Læs hele casen på EVA`s hjemmeside: 

https://www.eva.dk/dagtilbud-boern/fri-leg-midt-paa-dagen-paedagogiske-aktiviteter-ydertimerne-giver-

tryg-tilknytning 

 

https://midtstuen.kanvas.no/#hjem
https://www.eva.dk/dagtilbud-boern/fri-leg-midt-paa-dagen-paedagogiske-aktiviteter-ydertimerne-giver-tryg-tilknytning
https://www.eva.dk/dagtilbud-boern/fri-leg-midt-paa-dagen-paedagogiske-aktiviteter-ydertimerne-giver-tryg-tilknytning
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Link-service 
Vi bringer her en stribe nyttige links til nogle af de seneste måneders mest interessante undersøgelser 
og artikler 
 
 

●●● 
 
BØRNS OPLEVELSER AF GENÅBNINGEN: Hvordan har børn oplevet hverdagen i børnehaven under 
genåbningen? Læs oplevelserne blandt de 39 børnehavebørn, der er blevet spurgt i undersøgelsen, der er 
lavet af Børns Vilkår med støtte fra Stryhns Familieselskab.  
 
Læs mere her: https://bornsvilkar.dk/nyheder/boernehaveboern-om-genaabningen-mere-ro-og-mindre-
skaeldud-men-ogsaa-faerre-voksne-at-vaelge-imellem/ 
 

●●● 
 

CORONA-UDGIFTER: Wammen om coronaudgifter: "Jeg har en klar forventning om, at kommunerne vil 
betale for både offentlige og private institutioner" 
 
Se et videoklip hvor finansministeren svarer på spørgsmål i Folketingets spørgetime 

 

●●● 
 

PÆDAGOGERS OPLEVELSER AF GENÅBNINGEN: Selvom retningslinjerne ikke længere siger, at forældre skal 
aflevere børn ved lågen, vælger nogle institutioner stadig at fastholde reglen. Det giver ro på stuen, 
påpeger flere pædagoger. Hente- og bringesituationer er afgørende for barnet, så skab en dialog med 
forældre om, hvad der fungerer, mener forsker. 
 

Læs mere om BUPL`s vilkårsundersøgelse under Corona her.  
 

●●● 
 
ELITEN FORETRÆKKER PRIVATSKOLER: Eliten går i stigende grad "udenom" folkeskolen og over i den frie 
skolesektor. Det konkluderer Arbejderbevægelsens Erhvervsråd (AE) i en ny analyse. 
 
Læs mere om AE`s nye analyse:  https://www.ae.dk/analyser/flere-boern-fra-eliten-gaar-paa-privatskole-
ogsaa-uden-for-storbyerne 
 

●●● 
 

BØRNEHØJDE: Ny podcastserie Danmarks Evalueringsinstitut stiller sammen med forskere og pædagogisk 
personale skarpt på, hvordan man kan omsætte den pædagogiske læreplan i hverdagen. Første tema i 
serien handler om det pædagogiske læringsmiljø - i rutinesituationerne, om eftermiddagen og i 
morgentimerne.  
 
Læs mere om Podcastserien her  
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https://bornsvilkar.dk/nyheder/boernehaveboern-om-genaabningen-mere-ro-og-mindre-skaeldud-men-ogsaa-faerre-voksne-at-vaelge-imellem/
https://bornsvilkar.dk/nyheder/boernehaveboern-om-genaabningen-mere-ro-og-mindre-skaeldud-men-ogsaa-faerre-voksne-at-vaelge-imellem/
https://www.altinget.dk/video/2137-ellen-trane-og-wammen-i-salen-om-coronaudgifter.mp4
https://bupl.dk/arbejdsvilkaar/vilkaar/
https://www.ae.dk/analyser/flere-boern-fra-eliten-gaar-paa-privatskole-ogsaa-uden-for-storbyerne
https://www.ae.dk/analyser/flere-boern-fra-eliten-gaar-paa-privatskole-ogsaa-uden-for-storbyerne
https://www.eva.dk/dagtilbud-boern/boernehoejde-giver-jer-inspiration-arbejdet-paedagogiske-laereplan?utm_source=Nyhedsbrev&utm_campaign=48a33dc30a-EMAIL_CAMPAIGN_2020_06_17_09_21_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_91d3404a52-48a33dc30a-77661977

