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Børne- og Fritidsforvaltningen
Forvaltning

Dato

Privat skovbørnehaven Mariehønen

19.12. 2014

Institution/Område

Regnskabsår

A. Visionssiden

Indsatsområde
(primært dem med relevans for de folkevalget)

Politisk/administrative

Opnåede resultater – blev målene indfriet?

Børnehavens overlevelse

De første 9 måneder af 2014 har været præget af en lang og
udmattende kamp for at overleve som institution. 2 gange har
bestyrelsen set sig nødsaget til at varsle opsigelse af samtlige 6
medarbejdere, hvilket har været utroligt hårdt for alle i
børnehaven. Vi er nu landet i Skovbrynet 44 – et godt stykke vej
fra skov, hvilket giver os større udfordringer med at fastholde
vores koncept som skovbørnehave (især økonomisk, da transport
nu må foregå med tog/bus).

Danmarks bedste udviklingsmiljø
(kommunale og egne indsats områder)

Det kommunalt fastsatte indsatsområde ”Danmarks bedste
læringsmiljø” oversætter vi til ”Danmarks bedste
udviklingsmiljø”, idet vi er skeptiske over for den omsiggribende
”skoleficering” af barndommen. Denne oversættelse indebærer, at
vi dels har haft et særligt blik på børnenes erfaringsdannelse
gennem de sociale relationer, de har i børnehaven – og dels vil
have fokus på forholdet mellem voksen- og børneinitierede
aktiviteter i børnenes hverdag.
Derudover er vores udviklingsprojekt ”pædagogisk iagttagelse og
fortælling” en løbende proces også 2014.

Egne

Se ovenfor

Se ovenfor
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Konsekvenser/Perspektiver
(udfyldes hvis det giver mening)

Vores lange kamp for overlevelse har betydet, at den
daglige pædagogik primært har handlet om at sikre en god
kvalitet i hverdagen – frem for mere forkromede
målsætninger og udviklingsprojekter.
Vi vil i 2015 fortsætte disse og især forfølge tesen om, at en
”god nok” daginstitution skal indeholde en tidsfordeling på
50% - 50% mellem voksen- og børneinitierede forløb.
Under de børneinitierede lege, vil vi skærpe
voksengruppens evne til at være ”distant nærværende” –
altså tilstede, nærværende og iagttagende.

D. Kvalitetssiden

Øvrige oplysninger

Hvilke store og relevante opgaver er afsluttet i år? (i relation til de folkevalgte)
Vi har overlevet og etableret en hel ny institution under voldsomt tidspres og med egne hænder (og økonomi)!
Forældretilfredshedsundersøgelse er gennemført (se hjemmesiden)
Hvilke store og relevante opgaver er startet i år? (i relation til de folkevalgte)
%
Er der særlige succeshistorier?
Er der særlige problemstillinger?
Andre oplysninger der er vigtige at formidle til de folkevalgte
Vi ville have stor faglig gavn af en højere frekvens omkring brug af psykologisk supervision. Ca 1 time hver anden måned er utilstrækkeligt.
Til gengæld er vi meget glade for den høje faglighed, vi møder hos tale/hørelærerne!
Vi oplever det fortsat som uhensigtsmæssigt og som ”en stor mundfuld” for børn at skulle starte i børnehave som kun 2,9årige.
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