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Af Denice Valentin, ejer/leder af Aurora Børnehus,   
bestyrelsesformand i Spifo 

I Aurora bliver der lavet julegaver til mor og far, sunget julesange og spillet julespil, helt som vi plejer.  
I denne pandemi, gør vi alt, hvad vi kan, for at børnene ikke mærker vores bekymringer over sygdom og 
ekstra udgifter. Vi kæmper, er omstillingsparate og fleksible. Alle gør lidt ekstra, så det hele kan lykkes. 
Forældre viser fleksibilitet, omsorg og støtte til personalet, og vi giver det samme til hinanden, og gør alt 
hvad vi kan, for at børnene har det godt, også når der hver uge er en ny medarbejder eller to, der 
afventer en coronatest og svarresultater. 
 

Alt imens vi kæmper og overholder de minimumsnormeringer, vi har haft længe før, der blev talt om dem 
af politikere, så mærker vi absolut ingen opbakning fra kommune eller politikere. Nul kroner er hvad vi 
har modtaget i støtte til værnemidler, ekstra inventar, ekstra rengøring og ekstra vikarer. 
 

I et lille privat børnehus med 21 børn kæmper vi for at klare os gennem pandemien. Uden at børnene 
mærker det. De skal føle sig glade og trygge. Vi vil ikke så frø af angst i dem. 
 

Men angsten er i os voksne. Hvad vil der ske med private institutioner? Fra et spørgsmål om hvorvidt 
børn i private institutioner skulle have samme rettigheder, som børn i kommunale dagtilbud, så er det 
kommet dertil, at der slet ikke må startes nye private dagtilbud (med mindre de er organiseret som 
selvejende institutioner) . Hvor er det trist for Danmark.  
 

Når jeg ser, børn der trives, forældre der græder af glæde og en personalegruppe, der er stabil og den 
samme gennem flere år, så ved jeg jo godt, at det er det hele værd. Aurora var ikke startet, hvis vi ikke 
måtte være en privat institution. Det var et krav for at leje lokalerne, og det var et krav fra banken, at jeg 
tog pant i min egen bolig for at låne penge og stille bankgaranti. Det er så trist, at denne regering ikke ser 
på, hvad de små private institutioner bidrager med til både børn, forældre, personale og mangfoldighed. 
 

En anden frygt er naturligvis, hvor længe vi kan klare flere udgifter, coronasyge medarbejdere og 
personale, der skal være hjemme med deres egne børn uden nogen som helst støtte fra kommunen. 
 

Det er en sejr for minimumsnormeringer og et nederlag for nærvær og mangfoldighed.  

-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 

2020 bliver et år, vi sent vil glemme 

 

mailto:info@spifo.dk
http://www.spifo.dk
mailto:morten@spia.dk
mailto:spia@spia.dk
http://www.spifo.dk
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Cecilie, 25 år og konstitueret leder,  
vinder flot særpris i Politikens Pædagogpris 2020 
 
Cecilie Trebbien er pædagog og konstitueret leder i udflytterbørnehaven Høbjerg i Vedbæk, som er 
tilknyttet SPIA.  Vi har fra SPIA allerede sendt en blomsterhilsen med et stor tillykke, men vi gentager 
gerne – og deler hér denne solstrålehistorie med Jer andre. 
 
Selv om Cecilie kun har været færdiguddannet i omkring et år, »skulle man tro, at hun havde et helt livs 
erfaring«, lyder det i en af forældrenes indstillinger. Hun får særligt ros for sit arbejde som konstitueret 
leder i en coronatid, hvor »hun mestrer at kommunikere, vejlede og sideløbende gøre det hele til en leg 
for ungerne«, skriver Politiken om vinderen af særprisen for dagtilbud, 0-6 år, Cecilie Trebbien. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Politikens Pædagogpris 2020 er en nyindstiftet pris, hvor Politiken og Velfærds- og Forskningsfonden for 
Pædagoger hædrer de dygtigste og mest dedikerede  pædagoger i Danmark. Prisen skal være med til at 
skabe opmærksomhed omkring og respekt for den gode pædagog. 
 

Børn, forældre, ledere, kolleger og alle andre havde indtil 8. oktober kunnet indstille deres kandidat, som 
kunne være enten en enkeltperson eller et pædagogteam. Blandt i alt 780 indstillede kandidater har et 
fagpanel fundet de i alt syv vindere, som blev fejret tirsdag den 17. november 2020 i Politikens Hus. 
 

Vinderkategoriener var: 1 Hovedprisvinder og 2 særprisvindere for 0-6 års området, 1 hovedprisvinder og 
2 særprisvindere for skolefritidsområdet samt en specialpris for social- og specialpædagogik. 
 

Cecilie Trebbien blev som nævnt valgt som den ene af de to særprisvindere for 0-6 års området. Ud over 
hæder og ære modtager Cecilie 25.000 kr., hvoraf en tredjedel skal bruges på hendes institution, mens 
hun selv må disponere over resten. Om den trediedel der skal bruges på hendes institution, siger Cecilie 
til Børn&Unge: »Vores udefaciliteter skal have et løft, og det skal være noget, børnene kan mærke. Men 
jeg vil også bruge nogle af pengene på, at vi som personalegruppe kan lave noget sammen. Mine kolleger 
har også en andel i prisen, og derfor skal vi have det lidt godt. Det er ikke så tit, vi har råd eller tid til at 
prioritere det i hverdagen,« siger hun. 
 
FAKTA:  
 

Læs mere om alle 7 vindere og Politikens Pædagogpris: https://politiken.dk/indland/uddannelse/
paedagogprisen/art7996597/Her-er-vinderne-af-Politikens-P%C3%A6dagogpris-2020?
fbclid=IwAR1SMLbuD1NKO49cLM0WM0oruMTyVaAWAuMBvfC-BZsCzLOyIJvxt4M-gdE 
 

Udflytterbørnehaven holder til i Vedbæk i Nordsjælland, men har driftsoverenskomst med Københavns 
Kommune med opsamlingssted på Østerbro. Link til Høbjerg`s hjemmeside: https://www.hoebjerg.dk/ 
 

morten@spifo.dk 

Cecilie Trebbien 
Privatfoto 

Foto fra Høbjerg`s 
Hjemmeside 

https://politiken.dk/indland/uddannelse/paedagogprisen/art7996597/Her-er-vinderne-af-Politikens-P%C3%A6dagogpris-2020?fbclid=IwAR1SMLbuD1NKO49cLM0WM0oruMTyVaAWAuMBvfC-BZsCzLOyIJvxt4M-gdE
https://politiken.dk/indland/uddannelse/paedagogprisen/art7996597/Her-er-vinderne-af-Politikens-P%C3%A6dagogpris-2020?fbclid=IwAR1SMLbuD1NKO49cLM0WM0oruMTyVaAWAuMBvfC-BZsCzLOyIJvxt4M-gdE
https://politiken.dk/indland/uddannelse/paedagogprisen/art7996597/Her-er-vinderne-af-Politikens-P%C3%A6dagogpris-2020?fbclid=IwAR1SMLbuD1NKO49cLM0WM0oruMTyVaAWAuMBvfC-BZsCzLOyIJvxt4M-gdE
https://www.hoebjerg.dk/
mailto:morten@spifo.dk
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Børn og sorg - Interview: 

Børnehaveleder: ”Vi skal respektere børns sorg, 
men ikke acceptere den”  
Alle børn og voksne oplever sorg forskelligt på forskellige tidspunkter i livet. Nogle oplever først sorg sent i livet, hvor det 
måske føles mere naturligt, mens nogle børn skal håndtere det tidligt i barndommen. Det kan daginstitutioner med et godt 
sorgberedskab hjælpe med til. 

 
                  Af Anna Kyst, journalist, cand.comm.  
 
I Rudolf Steiner-børnehaven Kastaniehuset i Vanløse har børnehaveleder Charlotte Ponsaing den 
nødvendige erfaring, der skal til for at håndtere små børn, der sørger over f.eks. en forælder, der er 
alvorligt syg eller gået bort alt for tidligt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Selvom undersøgelsen viser, at langt de fleste daginstitutioner har en sorghandleplan, som er en praktisk 
plan, pædagogerne kan støtte sig op ad, viser den samtidig, at der er plads til forbedring.  
 

Det drejer sig om, at sorgplanerne typisk er generelle og dermed tilsidesætter et barns individuelle behov. 
Det har Charlotte Ponsaing fundet en løsning på, der fungerer hos dem i Kastaniehuset.  
 

Sådan håndterer Kastaniehuset børns sorg  
 

Åbenhed er alfa og omega, når et barn er i sorg. Det første Charlotte gør er at melde ud til alle i forældre- 
og personalegruppen, når der skal tales med børnene om den konkrete sorg. Personalet går ind i den 
proces og taler med barnet. 
 

”Det kan være helt simpelt, á la: Jeg har talt med din mor, som har fortalt, at far har fået kræft eller ALS, 
og så handler det om at turde være i den pause med det, der opstår”, siger Charlotte. 
 

Ifølge hende er det afgørende ikke at spørge, ’om barnet blev ked af det’, ’hvad der så skete’ eller 
instinktivt sige ’bare kom til mig’.  
 

Det vigtige er at lade barnet være, hvor det er. Så får personalegruppen hurtigt en fornemmelse af, om 
det er noget, barnet vil tale om, eller om det stadig er noget, der ikke er rart. 
 

Hvis et barn allerede i første kontakt bliver indadvendt, så er beskeden fra Charlotte ikke til at tage fejl af: 

”Du skal vide, jeg ved det, og hvis du bliver ked af det, kan du komme til mig. I personalegruppen taler vi 
om, hvad næste skridt er. Vi skal respektere det, men vi skal heller ikke acceptere det”, forklarer 
Charlotte.    

                                                                                                                                                                      Fortsættes... 

En undersøgelse fra Kræftens Bekæmpelse i 
efteråret viser, at over 40 procent af lederne i 
landets daginstitutioner efterspørger redskaber, 
hjælp og uddannelse til bedre at kunne håndtere 
børns sorg.  
 

Årligt oplever 11.000 børn i alderen 0-6 år, at 
mor eller far bliver alvorligt syge eller dør.  
Undersøgelsen lægger vægt på, hvordan 
sorgberedskabet fungerer i de danske 
daginstitutioner.  
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...Fortsat 
 

Konsekvensen af en for generel sorghåndtering kan være, at et barn føler sig ekskluderet fra fællesskabet. 
Derfor er det vigtigt, at enhver sorg bliver håndteret individuelt i Kastaniehuset.  
 

”I en ikke-opstillet situation kunne vi samle nogle børn og fortælle, at der var en, der mistede sin far og 
blev rigtig ked af det og spørge, om der er nogle, der kender til det? Så finder barnet ud af, det ikke er 
alene og kommer på banen”, fortæller Charlotte. 
 

Det er ikke et spørgsmål om at tage sorgen fra barnet men nærmere at tage tabuet og den trykkede 
stemning fra det. Det kan ske ved, at Charlotte sætter sig selv eller andre børn i spil. 
 

For tiden er der en dreng i Kastaniehuset, som gennemgår en ny en sorg. Det er to et halvt år siden, hans 
far døde. Han kan ikke længere huske eller genkende sin far. Det er en sorg i sig selv, forklarer Charlotte 
og fortsætter: 
 

”Han fortæller os, når det er galt, så bliver han udadreagerende og vil ikke fællesskabet, og så bliver vi 
nødt til at finde ud af, om det konkret handler om far eller om, at der er mange lag i sorg?” 
 

Handler det om, at hans tre ældre søskende godt kan huske far, eller handler det om mor, der står alene 
med fire børn og først nu begynder at bearbejde sin egen sorg, efter hun har håndteret børnenes og 
svigerforældrenes. Det er parametre, som Charlotte er bevidst om. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I denne konkrete sorg, har Charlotte også sat sig selv i spil. Hun ved, drengen har besøgt sin farmor og 
farfar i weekenden, og hun er ikke bange for at spørge direkte ind til, hvordan det egentlig står til hos 
dem: 
 

”Tager farmor og farfar egentlig stadig på kirkegården? Selvom jeg udmærket godt ved, de er deroppe 
hver dag, så får jeg spurgt, om han egentlig har været deroppe for nylig?”, forklarer hun og fortsætter: 
 

”Nej? Kan du heller ikke lide det, jeg kan faktisk ikke lide at komme på kirkegårde”. 
 

Ifølge Charlotte kan det kan også være, det ikke er det, men at han bare er på tværs i dag. Så hun mener 
ikke, at man kan tillægge al adfærd et barns sorg. Hun påpeger, at det er vigtigt at holde de døde i live. 
 

”De forsvinder ikke. Det er et livsvilkår han har med sig”, siger Charlotte. 
                                                                                                                                                                     Fortsættes... 
 
 

”Vi skal ikke 

dyrke det,     

men vi skal 

indimellem turde 

at tage det frem 

og spørge,     

om det er det, 

det handler om?” 

Charlotte Ponsaing  
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...Fortsat 
 
 

Egen sorg  
 
Det livsvilkår lever Charlotte Ponsaing selv under. Da hun var 30 år, mistede hun sin lille søn i en 
trafikulykke, hvor også hendes dengang 3-årige datter var med i bilen.  
 
Hun fortæller, hvordan hun dengang håndterede sin datters sorg, over at have mistet sin lillebror, forkert. 
 
”Min mand og jeg besluttede i den bedste mening, at vi ikke skulle sige til hende, at lillebror var død, før 
hun selv spurgte ind til ham.” 
 
En klog dame gjorde dem opmærksomme på, at det ikke var den bedste måde at håndtere smerten på: 
 
”Det er simpelthen jer, der ikke kan holde ud at høre på det. Det er ikke hendes ansvar, for hun 
fornemmer instinktivt, at hun ikke skal spørge ind til lillebror”, sagde damen dengang. 
 
Det undrede også Charlotte og hendes mand, at deres datter ikke spurgte. De fortalte med tiden den 
barske virkelighed, og datteren følte sig igen inkluderet i fællesskabet: 
 
”Min datter havde følt sig ude af vores fællesskab – hele familie vidste det, undtagen hende, som bare 
sad og synede hen, og igen blev en del af vores fællesskab, da vi fortalte det”, fortæller Charlotte. 
 

Konsekvenser af forkert sorgbehandling 
 
Hvis et barn ikke bliver mødt i sorgen og får hjælp til at håndtere den, kan det få konsekvenser, som 
udmønter sig forskelligt blandt små drenge og piger. 
 
I Kastaniehuset bruger de den term, at børn ”sørger i klumper”, hvilket betyder, at børn det ene øjeblik 
kan være kede af det, hvorefter de fem minutter senere kan løbe ud at lege og grine. Det betyder dog 
ikke, at de ikke er kede af det, selvom de griner. 
 
Ifølge Charlotte er det modsat voksne ikke muligt for børn at være i en trist stemning. 
 
”Som voksne er vi i en sorg, fra det bliver os bevidst, til vi kommer ud på den anden side. Det kan tage 
måneder, og så er der enkelte dage, der fylder. Så ebber det ud og får en plads et sted. 
Børn har hjernemæssigt ikke samme mulighed for at bære rundt på en sådan sorg, de kan ikke være i en 
tung stemning”, forklarer hun. 
 

Drenges sorg kommer til udtryk gennem synlige frustrationer – Piger 
bliver indadvendte 
 
”Drenge bliver udadreagerende, og alt for mange misforstår, at det ikke er det, det handler om”, siger 
Charlotte. 
  
Forskning peger på, at børn er i den sansende verden indtil 7-års alderen. Børn vil ligesom voksne gerne 
høre til et sted - som et flokdyr.  
                                                                                                                                                                       Fortsættes... 
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...Fortsat 
 
Hvis en far dør, er det ikke Charlottes erfaring, at det er noget, som barnet i hverdagen går og italesætter nede i 
børnehaven. Måske er det også ekskluderende hjemme, fordi forælderen i den bedste mening ikke inkluderer 
børnene, fordi det er for hårdt at tale om. Det er ofte den voksne, der synes, det er for hårdt at tale om. 
 

”Barnet er udelukket fra mange fællesskaber. Og det er det, barnet gør opmærksom på ved at være 
udadreagerende; ’Jeg hører ikke til nogle steder, jeg bliver særliggjort’, siger hun og fortsætter:  
 

”Vi bliver nødt til at give barnet en stemme. Jeg kan ikke give dig det fællesskab, men jeg vil gerne være 
sammen med dig og finde en samhørighed i det. Du får ikke lov til at vælge fællesskabet fra hernede, fordi du 
har mistet en forælder, så jeg insisterer på, du er i fællesskabet, men jeg vil gerne tage hånd om, at du savner 
din far eller mor”.  
 

Modsat drenge bliver piger indelukkede og indadvendte, hvis de ikke får den rette hjælp til at håndtere den 
sorg, de bærer på. 
 
Man skal turde at spørge til og snakke om sorgen 
 

Charlotte mødte selv en omverden, der tog sig af hende, der spurgte og som turde være til stede, da hun 
mistede sin søn for mange år siden. Efterfølgende blev hun frivillig i Landsforeningen Spædbarnsdød, hvor hun 
tog ud og var hjælper, når der var trafikulykker for at tale med pårørende.  
 

”Det er min baggrund til at turde se, hvor vigtigt det er, nogle tør spørge om det grimme. Og det grimme var 
ikke grimt”, forklarer hun.  
 

Dengang var der nogle, der ville snakke med hende om hendes søn. Det gjorde hende lykkelig, at der var nogle, 
som ville høre på hendes historie, selvom det var forfærdeligt. 
 

”Den eneste måde, du kommer igennem sorg, er ved at fortælle om barnet igen og igen, så det får en plads hos 
en, hvor du lever med, at du har en død i din bagage. Ikke lærer det, men du lever med det”, siger Charlotte. 
 

I fremtiden håber Charlotte på, at hendes erfaringer med at håndtere børn i sorg kan være med til at 
imødekomme den efterspørgsel, som over 40 procent af lederne i landets daginstitutioner efterspørger. Hun vil 
gerne hjælpe, hvor hun kan. Også når det kommer til at lære fra sig blandt ligesindede pædagoger: 
 

”Sådan nogle som mig og forældre, der har oplevet sorg, skal ud at holde foredrag og tydeliggøre det, vi gør. Vi 
skal ud at afmystificere, at det er farligt at tale om sorg og gøre det simpelt. Det kræver ikke psykologer eller 
andre med faglig ballast for at tale om det. Det kræver, at du tør træde ud som pædagog, være et menneske og 
være i det”, siger hun. 
 

Selv bilder Charlotte sig ind, at hun med egne ord  
”kan tillade sig at gå over grænsen”: 
 
”Jeg vil hellere turde spørge forældre og sige:  
Jeg har hørt det her, hvad kan jeg gøre?” 
 
LINKS: 
 

Link til Kastaniehusets Sorg- og kriseplan / omsorgsplan: 
https://kastanie-huset.dk/sorg-og-kriseplan-omsorgsplan/ 
 

Link til Kræftens Bekæmpelses undersøgelse: ”Når små børn sørger - Kvaliteten af sorgberedskabet i 
daginstitutioner”: 
https://www.cancer.dk/dyn/resources/File/file/3/8873/1600800905/rapport-naarsmaaboern_.pdf 

 

https://kastanie-huset.dk/sorg-og-kriseplan-omsorgsplan/
https://www.cancer.dk/dyn/resources/File/file/3/8873/1600800905/rapport-naarsmaaboern_.pdf
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Portræt af en daginstitution 

Kunstinstitutionen Valby børneasyl 
Valby Børneasyl blev startet af Valbys borgere for næsten 180 år siden i en tid, hvor hverken kommune 
eller stat gav penge til børnenes pasning. Asylmoderen måtte på et tidspunkt gå tiggergang i Valby for 
at skaffe midler til sine hundrede børn. Siden blev børnehaven selvejende og fik driftsoverenskomst 
med Københavns Kommune, men i dag er institutionen igen privat – og en populær ”Kunstinstitution”, 
beliggende på Valby tingsted i hjertet af Valby. Gennem svar på Spi-NYT`s spørgsmål tegner lederen, 
Karina Voigt Leth, et portræt af institutionen. 
  
Hvad betyder det i dag, at institutionen har den historie, som den har?  
Historien har banet vejen for den institution vi er i dag. Gennemgående er det omsorgen og blikket for 
børnene som især kendetegner os. I gamle dage, var det Fru Augusta Marie Hall, der med sin varme og 
omsorg blev den første asylmoder i Valby Børneasyl. Det var det højtstående borgerskab i Valby, der 
oprettede asylet for at hjælpe børnene på vej, og de valgte Fru Augusta til at lede det. 
Igennem tiden er Asylet blevet ledet af andre ildsjæle – pædagoger, medhjælpere, ledere og forældre, 
som også har haft øje for børnenes bedste. 
 
I dag har forældrene ligeledes en stor indvirken  
i asylet. Bestyrelsen bidrager og støtter det  
pædagogiske arbejde, hvor vi sammen værner 
 om det gode børneliv, der har været en  
gennemgående værdi helt fra asylets start.  
 
Hvordan kan man beskrive Jeres lokalitet?  
Vi ligger i et smørhul af muligheder i hjertet  
af Valby. Men for at finde os skal man have hørt 
 om os, eller have viden om, at man kan skrives  
op i en privat institution. Det er ofte familier der  
har overskud, der finder os eller familier der  
har hørt om os fra andre.  
 
Vi har en hyggelig legeplads, bygget til børn fra 0-6 år. Og på legepladsen giver vores flotte kastanjetræ os 
muligheden for at følge årets cyklus. Vores hus er i 2 etager, og er i år blevet renoveret med tænkning i 
Den ny styrkede læreplan, vores værdigrundlag og profil samt Valbys historie. Huset er rummeligt og med 
den nye renovering fuld af muligheder for leg og udvikling. 
 
Hvilke særlige muligheder og udfordringer giver det at være en vuggestue/børnehave midt i bydelen 
Valby?  
At være en institution i Valby giver os den særlige mulighed, at byen og dens muligheder ligger lige i 
nærheden. Vi har Zoo tæt på, Søndermarken, togene til at komme ud af byen eller ind i centrum. Vi har 
alt indenfor rækkevidde, og bruger bydelen meget, da den giver gode muligheder for ture og oplevelser.  
 
Udfordringerne ligger primært i parkeringsforhold, og at der er mange andre institutioner at konkurrere 
med, når børnetallet i KBH er lille. 
 
 

Fortsættes…. 
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...Fortsat: 
 

Hvordan er institutionens struktur?  
Vi er en vuggestuegruppe og en børnehavegruppe med hver 3 voksne. Vi er fordelt på 2 stuer. Ovenpå har 
vi et galleri/atelier, hvor vi udstiller og arbejder med vores kunst.  
 

Vores rum er indrettet efter vores profil, værdigrundlag, Valbys historik og ikke mindst de nye styrkede 
læreplaner. Det gamle Valby er kommet til udtryk i udskårne udsmykninger. Blandt andet er der Carlsberg
-elefanterne, som er blevet en del af udsmykningen i vores garderobe, og zootårnet der troner på 1. sal, 
hvor der er en fordybelseszone. Vores rum giver gode muligheder for at udfolde kunsten, som for 
eksempel at male og lave krea, men også at danse og spille skuespil. Stuerne er delt op i zoner. Zonerne 
gør at der er små legemiljøer præcis som den nye styrkede læreplan lægger op til.  
 

Hvad betyder det i dagligdagen, at I er en ”Kunstinstitution”?  
På rigtig mange måder, er vi ”bare” en helt almindelig institution. Vores hverdag ligner på mange punkter 
andre institutioners hverdag. Der hvor vi skiller os ud er, at vi har en grundlæggende tro på, at ved at 
børnene bliver præsenteret for forskellige kunstformer og udtryk, så får de evnen til at udvikle sig og 
forstå sig selv bedre. Det kan lyde meget højtflyvende, men i virkeligheden er det lige til. Jo mere man 
bliver præsenteret for, jo mere får man følt efter, hvad man kan lide og ikke lide, og derved lærer man 
mere om sig selv. 
 

Kunst for os er alt imellem himmel og jord; Dans, maling/tegning, sang, skuespil, krea med materialer, 
optræden, forskellige musikgenrer, museumsbesøg, teaterforestillinger mv.. Jo bredere vi præsenterer, jo 
mere lære børnene om sig selv. Og jo mere hviler de i troen på sig selv.    
Så ligesom hos andre institutioner, så summer huset af liv, konflikter, succeser, glædeshvin, gråd, leg, 
læreplaner, muligheder og begrænsninger. Vi tilføjer det bare lidt æstetisk og prioriterer nogle andre 
oplevelser for børnene.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hvilke udfordringer er I mest optaget af lige nu? 
Lige nu ligger alle retningslinjerne for Covid-19 og udfordrer os. Det har været drænende hele tiden at 
skulle forholde sig til retningslinjer, der blev ændret fra uge til uge. At vi skulle være opdelte så meget som 
muligt. Det influerede både på samarbejdet kollegaerne imellem og på samarbejdet med forældrene. Vi 
har haft ekstremt samarbejdsvillige og forstående forældre, men det har stadig kostet noget på 
samarbejdet og den daglige kontakt, hvor man især i vuggestuen er afhængig af at høre, hvordan børnene 
har haft det, sovet, spist osv. inden børnene blev afleveret.  
Personalemæssigt blev opdelingen mellem stuerne også præget af frustration, fordi man manglede indsigt 
i hinandens hverdag og den daglige omsorg for hinanden var svær at give. 
 

Det der har kostet mest, er det pædagogiske arbejde med børnene, der er blevet tilsidesat, for rengøring 
og råpasning. Det har været demotiverende for alle. Legetøj og rengøring fylder stadig meget, men har 
fået et lidt mere naturligt leje, så der er blevet plads til noget mere pædagogisk arbejde. Det har givet 
noget arbejdsglæde tilbage, og det har givet børnene noget ro.  

Fortsættes... 

Konstruktion i Børnehaven Køkkenhjørne i vuggestuen 
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  ...Fortsat: 
 
Hvad lægger I mest vægt på ved at være (blevet) en privat daginstitution?  
Det at vi selv bestemmer over vores dagligdag og vores økonomi. Vi har bestemt at vi ville have en profil, 
der skilte os ud. Det gav os et sigte. Et sigte hvor vi tror på, at vi giver børnene de bedste muligheder for 
udvikling. 
 

Oveni, så har vi et tæt samarbejde med bestyrelsen. Det gør det mere personligt og alle tager stort 
ejerskab af institutionen. Både personale og forældre. Det er vores sted. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hvordan ser du institutionens fremtid, om f.eks. 10 år 
Om 10 år er vi en eftertragtet lille institution, med plads til ro og fordybelse. Vi har fastholdt vores 
kunstprofil, og arbejder stadig ud fra vores værdigrundlag, hvor vi er pædagoger der giver børnene de 
bedste udviklingsmuligheder samtidig med, at børnene synes, vi er et af de bedste steder at være barn. 
 

Ønsketænkningen vil så også være, at politikkerne om 10 år har lyttet til forældre og pædagoger, og der 
derfor er flere hænder, så der bliver arbejdet endnu mere med det pædagogiske arbejde, end der er tid og 
rum til i dag. Det vil være en bonus for alle. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

FAKTA: 

Kunstinstitutionen Valby børneasyl 
Valby tingsted 3, 2500 Valby 
Tlf.: 36 16 17 87 
Email.: kunstinstitutionen@valbyboerneasyl.dk 
 

Leder: Karina Voigt Leth 
 

13 børn i alderen 0-3 år 
26 børn i alderen 3-6 år 
 

8 ansatte + vikarer  
 

Driftsform: Selvejende, Privat daginstitution godkendt af 
Københavns Kommune 
 

Hjemmeside: http://valbyboerneasyl.dk 

Zenzone i børnehaven 

På institutionens hjemmeside kan du 
downloade et 49 siders, dejligt illustreret 
jubilæumsskrift om Valby Børneasyls første 
150år: http://www.valbyboerneasyl.dk/ 
(Scroll helt i bund) 
 

mailto:kunstinstitutionen@valbyboerneasyl.dk
http://valbyboerneasyl.dk
http://www.valbyboerneasyl.dk/
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Børne– og undervisningsministeriet orienterer: 
 

Fristen for at udarbejde og evaluere den 
pædagogiske læreplan vil blive rykket fra den 
31. december 2020 til den 1. marts 2021.  
 

 
Arbejdet med at realisere læreplanen i praksis har været i 
gang i dagtilbuddene siden 2018. På grund af situationen 
med COVID-19 får dagtilbuddene nu ekstra tid til at både at 
udarbejde den skriftlige læreplan og evalueringen.  
 
Der er ingen formkrav til evalueringen, andet end at den 
skal offentliggøres. Evalueringen skal ikke indsendes til 
kommunalbestyrelsen til drøftelse eller godkendelse. Børne
- og Undervisningsministeriet vil ultimo december 
offentliggøre et inspirationsmateriale om evalueringen, som 
dagtilbuddene kan vælge at benytte.  
 

I de 7 nordjyske kommuner, der for nyligt var under 
skærpede restriktioner, vil fristen for gennemførelse af den 
lovpligtige sprogvurdering desuden blive udskudt til 1. 
marts 2021. Det drejer sig om Brønderslev, Frederikshavn, 
Hjørring, Jammerbugt, Thisted, Vesthimmerland og Læsø.  
 

Udskydelsen gennemføres ved en ændring af 
nødprocedurebekendtgørelsen.  

 

 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

                               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 
 
 

Spia 
Jernbane Allé 45 G, 1. 
2720 Vanløse 
Tlf. 2220 9030 

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

Særlige krav i Nordjylland 
”Det er en umulig opgave at leve op til kravet om grupper på maksimalt tre børn til én pædagog indenfor 
uden at få tilført midler. Jeg har mest lyst til at lægge mig ude i sandkassen og spille død”  

Mette Marie Frandsen, leder i daginstitutionen Sneglehuset, til DR 
 

”Vi er bekymrede for, hvad muligheden reelt er for at følge de her restriktioner. Det vil jo kræve rigtig 
meget personale, hvis man skal lave de her grupper på to-tre børn indenfor” 

Liselotte Thomsen, formand for BUPL i Nordjylland, til DR 
 

”Det kan jo ikke lade sig gøre, at der skal være én pædagog per to-tre børn. Derfor har vi sagt, at det nok 
skal være et andet antal i størrelse per gruppe” 

Arne Boelt (S), borgmester i Hjørring Kommune, til DR 
 

Pædagoger presset af corona  
”Pædagogerne oplever store udfordringer med at overholde retningslinjerne. De er færre pædagoger til 
flere opgaver. Det bliver kun sværere, når børnene skal være mere indenfor, fordi det stiller større krav til 
rengøring, hvilket pædagogerne ikke har ressourcer nok til” 

Bertha Langhoff Hansen, formand i BUPL Midtsjælland, til Børn&Unge 
 

”Hvad sker der til vinter, når det bliver koldere, og de ikke kan være udenfor i samme omfang som nu? Vil 
det betyde, at smittetallet vil stige, da flere skal opholde sig på mindre plads indenfor? Øger det også 
risikoen for, at flere pædagoger bliver syge med corona?”  

Jonna Jul Gudmundsen, i BUPL Sydjylland, til Børn&Unge 
 

”Flere klager over de fysiske forhold udenfor. De kan ikke komme i ly for regn og blæst, og der mangler 
voksenmøbler og uderum, så børn og voksne kan lave andet end udendørs aktiviteter udenfor, det kunne 
for eksempel være et skur med papir, puslespil og ler. Det har betydning for trivslen for både pædagoger, 
børn og forældre”  

Rikke Hunsdahl, formand for BUPL Fyn, til Børn&Unge 
 

 ”Vi går en tid i møde, hvor der bruges meget tid på, at børn skal have flyverdragter af og på. Vi har slet 
ikke ressourcer til at sætte personale af til, at man har en person, der kan løbe ind og ud med børnene, 
når de skal hentes og bringes” 

Elisa Rimpler, formand for BUPL, til DR  
  
”Indtil videre tyder meget på, at smitten har spredt sig mest ved private sammenkomster, i nattelivet og 
på nogle arbejdspladser. Vi kan også se, at genåbningen af vuggestuer og børnehaver ikke førte til stor 
opblussen af smitte” 

Rune Hartmann, professor i immunologi ved Aarhus Universitet, til DR  
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Slut med at trække overskud ud af private daginstitutioner 
5/12-20 Lavede regeringen med sine støttepartier en aftale om Minimumsnormeringer. Et underpunkt i aftalen 
lægger begrænsninger på privatinstitutioner. Nye privatinstitutioner skal være organiseret som selvejende 
institutioner, og dermed ”non-profit”. For de eksisterende privatejede daginstitutioner bliver der en "nænsom" 
overgangsordning, hvor de fremadrettet kan vælge at blive omdannet til selvejende institutioner eller ændre 
deres vedtægt, og underlægge sig nye vilkår og et tilsyn, der forhindrer udtræk af overskud. Spifo mener, det er 
en høj pris – for det vil svække iværksætteriet og mangfoldigheden og lægge en dæmper på udviklingen på det 
private daginstitutionsområde.  
 

morten@spifo.dk 
 

Selvfølgelig er det positivt, at der er fundet yderligere midler, så de lovbundne Minimumsnormeringer vil være 
indfaset allerede fra 2024 – og at normeringerne kommer børn i alle former for dagtilbud til gode.  
 

Mindre godt er det, at Minimumsnormeringerne indtil videre kun skal overholdes på kommuneniveau og ikke på 
institutionsniveau. Decideret skidt er det, at det private initiativ svækkes, og at den del af de private 
daginstitutioner, der er privatejede, nu står overfor ret store omvæltninger.  
 

Det vil vi alt sammen følge op på i SPIA, Spifo og hér i Spi-NYT, men vi bringer lige her et uddrag af den politiske 
aftales afsnit om at ”Fjerne mulighed for at trække overskud ud i privatinstitutioner…”: 
 
 
 
 
 
 
 

 

”For at sikre, at de afsatte midler går til at forbedre vilkårene for børnene, skal der ikke længere kunne 
trækkes overskud ud af daginstitutioner. Aftalepartierne er enige om, at der, ligesom det er gældende for 
fri- og privatskolerne, ikke skal kunne trækkes overskud ud i privatinstitutioner på daginstitutionsområdet. 
 

Det er derfor aftalt, at nyoprettede privatinstitutioner skal være organiseret som selvejende institutioner. 
Dette svarer til den form, som langt hovedparten af pri-vatinstitutionerne i dag er organiseret som. Der 
ændres ikke på øvrige forhold for daginstitutioner, der drives som private selvejende institutioner, og en 
privat selv-ejende institution vil således uforandret have ret til at etablere sig uden driftsaftale med en 
kommune. 
 

For eksisterende privatinstitutioner er aftalepartierne enige om, at der i samarbejde med de relevante 
parter skal udarbejdes en model, der sikrer, at der ikke kan trækkes overskud ud. Eksisterende 
privatinstitutioner kan vælge at omlægge sig til en selvejende institution, eller forblive i sin nuværende 
ejerform ved, at der fastsættes anden lovgivning, der sikrer, at der ikke trækkes overskud ud.  
 

Aftalepartierne drøfter status herpå frem mod den endelige lovfremsættelse, herunder eventuelle 
tilbagemeldinger fra parterne om bl.a. rammerne for låntagning for selvejende institutioner. 
 

For eksisterende privatinstitutioner er aftalepartierne endvidere enige om, at overgangsperioden skal være 
så nænsom som mulig, og der etableres derfor et samarbejde med de relevante parter på området om en 
model for en overgangsordning, som efterfølgende forelægges for aftalekredsen. Som led i 
overgangsordningen er det aftalt, at det skal være en betingelse for fortsat godkendelse af kommunen, at 
det kommunale tilskud samt forældrenes egenbetaling fremadrettet alene går til daginstitutionsdrift. I 
samme forbindelse foreslås det, at driftsformen 'udliciterede daginstitutioner' udfases. 
 

Det gøres endvidere muligt for kommunerne at stille krav om, at løn- og arbejdsvilkår i privatinstitutioner 
er på niveau med de kommunale vuggestuer og børnehaver. Det drøftes desuden med arbejdsmarkedets 
parter, om der er behov for eventuelle initiativer til at understøtte løn- og arbejdsvilkår for privatdrevne 
dagtilbud og pasningsordninger inden for rammerne af den danske arbejdsmarkedsmodel. 
 

Der afsættes en reserve på 2 mio. kr. årligt fra 2021 og frem til tilsyn med privatinstitutioner, der bl.a. skal 
sikre, at der ikke udbetales unormalt høje lønninger, er påfaldende huslejeforhold, er ekstraordinært høje 
udgifter til vikarbureauer mv.” 

mailto:morten@spifo.dk
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Link-service 
Vi bringer her en stribe nyttige links til nogle af de seneste måneders mest interessante undersøgelser 
og artikler 
 
 

●●● 
 
LÆREPLANSTEMA: Derfor arbejder dagtilbud med krop, sanser og bevægelse . 
 
Få viden og inspiration til at arbejde med læreplanstemaet—fra EVA: 
https://www.eva.dk/dagtilbud-boern/modul-om-krop-sanser-bevaegelse 
 
●●● 
 

NÆRHEDSREFORM: Kommunernes Landsforening har lavet temasider med KL's input til 
nærhedsreformen. 
 
Link til siderne: KL's input til nærhedsreform 
  
●●● 
 

SKÆLDUD MED MERE: Ny undersøgelse fra Børns Vilkår  - Tryg tilknytning i dagtilbud 
 
Læs her: https://bornsvilkar.dk/tryghed-i-boernehoejde/ 
 

●●● 
 
EVALUERINGSKULTUR: Ny podcast fra EVA - Få styr på jeres evalueringskultur med BØRNEHØJDE - en 
faglig podcast om pædagogik og læreplan. 
 
Hør den her: BØRNEHØJDE – en faglig podcast om pædagogik og læreplan (nye afsnit) | emu danmarks 
læringsportal  
 
●●● 
 

MUNDBIND ELLER EJ: DR-artikel om at stigende coronasmitte gør pædagoger utrygge: Forældre bør bære 
mundbind. 
 
Læs den her: https://www.dr.dk/nyheder/indland/stigende-coronasmitte-goer-paedagoger-utrygge-
foraeldre-boer-baere-mundbind 
 

●●● 
 

CORONA-VIRUS: Få svar på de oftest stillede spørgsmål - på BUPL`s hjemmeside 

Link: https://bupl.dk/artikel/corona-virus-alle-gode-raad-samlet-et-sted/ 
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https://www.eva.dk/dagtilbud-boern/modul-om-krop-sanser-bevaegelse
https://www.kl.dk/tema/kls-input-til-naerhedsreform/
https://bornsvilkar.dk/tryghed-i-boernehoejde/
https://emu.dk/dagtilbud/podcast/boernehoejde-en-faglig-podcast-om-paedagogik-og-laereplan-nye-afsnit?b=t436-n8027&utm_campaign=d5774a09a4-EMAIL_CAMPAIGN_2020_11_18_09_16&utm_medium=email&utm_source=Nyhedsbrev&utm_term=0_91d3404a52-d5774a09a4-77661977
https://emu.dk/dagtilbud/podcast/boernehoejde-en-faglig-podcast-om-paedagogik-og-laereplan-nye-afsnit?b=t436-n8027&utm_campaign=d5774a09a4-EMAIL_CAMPAIGN_2020_11_18_09_16&utm_medium=email&utm_source=Nyhedsbrev&utm_term=0_91d3404a52-d5774a09a4-77661977
https://www.dr.dk/nyheder/indland/stigende-coronasmitte-goer-paedagoger-utrygge-foraeldre-boer-baere-mundbind
https://www.dr.dk/nyheder/indland/stigende-coronasmitte-goer-paedagoger-utrygge-foraeldre-boer-baere-mundbind
https://bupl.dk/artikel/corona-virus-alle-gode-raad-samlet-et-sted/
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SPIA og Spifo 

ønsker alle institutioner, medlemmer,  

brugere og samarbejdspartnere 

En glædelig jul og et godt nytår!   

 


