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SKEMA TIL BRUG FOR SAMMENFATNINGER AF 
 

VIRKSOMHEDSBERETNINGER M.M. 
 
 

Børne- og Fritidsforvaltningen   
Forvaltning  Dato

   
Privat skovbørnehaven Mariehønen  2013 

Institution/Område  Regnskabsår

 
 
A. Visionssiden                                                     Indsatsområde 

(primært dem med relevans for de folkevalget) 
Politisk/administrative  Opnåede resultater – blev målene indfriet? Konsekvenser/Perspektiver 

(udfyldes hvis det giver mening) 
Børnehavens fremtid Børnehaven skulle være flyttet til nybyggede lokaler pr 1.6.13. 

Dette blev forpurret af Danmarks Naturfredningsforening. Børn, 
forældre og personale svævede i lang tid i uvished om, hvad der 
ville ske. Vi er nu genhuset midlertidigt frem til 30.05.14, 
hvorefter vi intet ved. Dette er selvfølgelig en utrolig svær 
situation at drive en institution i, der skal fremme børns tryghed og 
udvikling. 

Hvis ikke der er fundet nyt egnet hus til børnehaven 
omkring årsskiftet og senest udgangen af februar, vil 
bestyrelsen påbegynde afvikling af institutionen. Dvs. 
varsle opsigelse af de  medarbejdere og af de 28 familier. 

Danmarks bedste læringsmiljø Dette kommunalt fastsatte indsatsområde (som dog først blev os 
bekendt primo maj måned) har passet godt ind i børnehavens 
udviklingsproces. Vi har afsluttet vores udviklingsprojekt omkring 
”børns selvfølelse” og har ligeledes afsluttet udviklingsprojekt 
”sammenhængen mellem rutiner, strukturer og aktiviteter set i 
børneperspektiv”. Vores tredje udviklingsprojekt starter op medio 
oktober og omhandler ”pædagogisk iagttagelse og fortælling”. 

De to afsluttede udviklingsprojekter har givet anledning til 
kritisk gennemgang af vores læreplaner, handleplaner og 
dagsforløb. Læreplanerne er således reformuleret (se 
hjemmesiden). 
Det 3. udviklingsprojekt ”Pædagogisk iagttagelse og 
fortælling” svarer til kommunens SAL projekt. (se 
virksomhedsplan 2013/14). 

   
Egne    
Se ovenfor   
 
 
D. Kvalitetssiden  Øvrige oplysninger 
Hvilke store og relevante opgaver er afsluttet i år? (i relation til de folkevalgte) 
Den nye ledelsesstruktur er faldet på plads. Det samme er struktureringen af børnegruppefordeling og voksenfordeling. 
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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? 
Som nævnt ovenfor: børnehavens usikre fremtid!! 
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. 


