
 

  Børnehuset Stribonitten´s 
Årsberetning 2016  

Helle Hinnerup leder 

Børnehuset Stribonitten 

2016 

Stribonitten@stribonitten.dk 



 

 

1 Titel 

Dato 

Indledning 
I denne årsberetning kan du læse om vores overordnede forventninger til året og hvordan det så 

egentlig er gået. Her er oplysninger lige fra pædagogik til nøgletal.  

Rapporten er for alle interesserede og 

vi ønsker god læselyst. 

Generelt set så går det rigtig godt i 

Børnehuset Stribonitten efter 4 år og 2 

måneder, som privat integreret 

daginstitution.  

Nu begynder vi, at kunne se frugten af 

vores arbejde, en kultur der er vores, en 

pædagogik der er vores og en hverdag 

der er stabil og dog stadig i udvikling. 

Vi har nået nogle milepæle i form af et 

fornuftigt børnetal, der kan sikre en 

fast stab af dygtige engagerede ansatte samt et budget der er i 2017 ser fornuftigt ud.  

Det har været en lang rejse hvor organisationen skulle udvikle sig mens vi arbejdede - det på 

trods af mange møder før den egentlige sammenlægning og indflytning i nyt hus. Det har krævet 

en kæmpe indsats fra forældre, bestyrelse, ansatte og ledelse. 
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Det bløde og det hårde 

Profil 

Stribonitten er en lille privat integreret institution i 
nærmiljøet i Strib, pt. med 44 børnehavebørn og 22 
vuggestuebørn, men med mulighed for at vippe op 
til 56 børnehavebørn. Vi ser os selv som et super 
godt alternativ til de store kommunale børnehuse.  
Stribonitten er en lille tryg institution, med mange 
m2 pr. barn og masser af hjemlig hygge, hvor hver 
dag byder på nye oplevelser og er fuld af sjov, leg og 
læring. Vi har fokus på det nære og det sjove, her 
skal det være naturligt, at fordybe sig og lege længe 
med vennerne. Vi har særligt fokus på leg, fantasi og 
kreativitet. Vi er en integreret institution og det 
betyder at vi er sammen på tværs af afdelingerne i 
det omfang det giver mening for børnene. 

Værdier 

Inkluderende og anerkendende tilgang til både børn og voksne. 

Leg, kreativitet og fantasi. 

Mission 

Vi mener vi er sat i verden for at give børnene en hverdag fyldt med glæde og sjov, hvor omsorg, 
nærvær og tryghed er fundamentalt og sammen med den anerkendende tilgang - der handler 
om, at alle børn skal føle sig afholdt og anerkendt for, at være lige præcis den de er - skaber vi 
optimale rammer for personlig og social, læring og udvikling, både for børn og voksne. 

Vision 
I Stribonitten trives og gror alle børn og voksne i et udviklende, kreativt og legende miljø, hvor vi 
er sammen i et anerkendende, kærligt og nærværende fællesskab, hvor alle har en ven og 
børnene lærer sig selv og hinanden at kende.  
 
Vi ønsker at være skarpe på at udvikle vores pædagogik i takt med de ændringer der sker i 
samfundet. 
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Nøgletal. 

Pædagogisk personale 7 pædagoger 

5 medhjælpere 

2 PAU 

2 studerende 

Øvrige ansatte 1 økonoma, 1 
rengøringsassistent 

Aldersgruppe 78 børn i alderen 0-6 
år 

Budget Ca. 5.000.000 kr. 

Leder Helle Hinnerup Bestyrelse 6 medlemmer 

Souschef Bente Ørum  M2 464 

Ledelsens Forventninger og evaluering af 2016 

Pædagogik og udvikling 

 Debat, evaluering og udvikling af vores nuværende madpolitik og mad pædagogik 

Debat om vores madpolitik er udsat til 2017. 

 Implementere kommunens trivselsskema og handleplan 

Trivselsskemaet er i brug og personalet oplever det som et rigtig godt arbejdsredskab, 

der skaber god fokus på børnene. Det er nemt at bruge og det giver et godt overblik over 

børnenes udvikling. Udfordringen er at få rutinen i at udfylde handleplansskemaet, der 

kan være lidt omfattende og tidskrævende. Vi har sendt data til kommunen 2 gange i år, 

næste år håber vi at det bliver 3 gange som kommunen ønsker 

 Afholdelse af fælles temaaften med de andre private institutioner i kommunen, med 

Lene Iversholt fra UCL 

Vi har afholdt en inspirerende temaaften i Mariehønen, sammen med de andre private 

institutioner. Vi fik for nogles vedkommende genopfrisket anerkendelse og inklusion 

samt fik nye input til hvordan vi som voksne positionerer os i rummene og arbejder med 

de rum vi har. Børnehaven har besluttet sig for at forsøge at arbejde meget mere i 

mindre grupper og med en mere struktureret opdeling af hvilke rum de forskellige 

grupper er i. Det har resulteret i en tavle, under kontinuerlig udvikling, hvor børnene 

visuelt kan se hvem de er sammen med og hvor de skal være hele ugen.  

I vuggestuen er der stor opmærksomhed på at der ikke skal være aktiviteter i flere rum 

end der er voksen til.  

 Accept af personalerokade til udvikling af fællesskabet på tværs i huset 

På personalemøde i september, besluttede vi at det er vigtigt at vi som personale er 

gode til at anerkende hinandens arbejde. Da der er stor forskel på arbejdet i vuggestuen 

og i børnehaven har vi besluttet, at lave en rokade blandt personalet, der skal sikre 
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bedre indsigt og anerkendelse af hinandens arbejdsområder. Det betyder at vuggestue- 

og børnehavepersonalet i 2017 på skift skal bytte arbejdsplads i 2 dage. 

Samarbejde med eksterne samarbejdspartnere 

 Udvikling af netværk med sprogvejledere i de private institutioner 

Det er lykkedes at oprette et netværk til fælles glæde og inspiration. 

 Udvikling af kontakter til køkkenassistenter i de kommunale daginstitutioner udover 

de private og Birthe deltager i KOSMO 

Birthe har nu været afsted til 2 netværksmøder i KOSMO regi, det udvikler Birthes 

faglighed. Det har b.la medført at Birthe sørger for at det pædagogiske personale, får 

dialogbilleder af en ingrediens en gang om ugen til debat sammen med børnene.   

 Samarbejde med de private dagplejere startes op 

Samarbejdet er kommet godt i gang og de private dagplejere besøger os nu hver onsdag 

i ulige uger. 

Familie samarbejde 

 Bedre tilslutning til LMV i år end i 2014 

Vi har fået fordoblet forældredeltagelsen til spørgeskemaet i forbindelse med LMV. 

 Afholdelse af 2 legepladsdage 

Vi har fået afholdt 2 særdeles produktive og hyggelige legepladsdage, i juni og 

september. I juni kombinerede vi legepladsdagen med sommerfesten. Det betød at alle 

havde familiens yndlingsret med, således at vi efter hårdt arbejde kunne nyde en kæmpe 

buffet med alt lige fra risengrød med kanel til pizza.  

Til legepladsdagen i september startede vi med saftevand, kaffe og kage. Bagefter gik vi 

i gang og der blev arbejdet hårdt. For dem der havde brug for en pause var der bål og 

snobrød på legepladsen. 

 Afholdelse af Bedsteforældredag 

Vi har igen i år afholdt bedsteforældredag, hvor vi b.la. lavede Halloween græskar til 

aktivitetsudvalgets Halloween fest d. 28.10. hvor alle børn og forældre var inviteret. I år 

valgte vi at invitere bedsteforældrene til at blive og spise med. De havde selv madpakker 

med og det var rigtig hyggeligt for alle 

 Afholdelse af forældremøde 

Forældremødet i år skulle have været afholdt d.3.11. med temaet sundhed og trivsel.  

Det blev aflyst p.ga. manglende tilslutning, der skal være en repræsentation af børnene 

på 50% for at gennemføre, da vi bruger mange ressourcer på det.  

 Lucia optog 



 

 

6 Titel 

Dato 

Hyggelig Lucia fest blev afholdt hvor alle børnehavebørn gik smukt luciaoptog samt sang 

lidt for os. Efterfølgende var der hygge og vi serverede kaffe, saft og hjemmebagte 

luciabrød. 

 Svømmehal med de største 

Svømning blev desværre ikke til noget for den nye storgruppe i 2016, da vi ikke nåede at 

få passende tider. Vi har heldigvis fået tider først i 2017 så årets storegruppe også når at 

få et svømmeforløb inden de slutter hos os. 

 Tage til naturcentret v. Hindsgaul og følge årstiderne 

Vi har været i Naturcentret flere gange i år, det er så skønt at være derude. 

 Afholdelse af forældrekaffe 

Vi ønsker at flere forældre har mulighed for at deltage, men det bliver afholdt og det er 

hyggeligt. 

Personale og Arbejdsmiljø 

 Vi forventer at afslutte AMR. Projektet ”mere bevægelse og aktivitet i hverdagen” og 

at vi når frem nogle brugbare resultater, der kan hjælpe os til at passe bedre på os selv 

og hinanden i forhold til det fysiske arbejdsmiljø. 

AMR-projektet er afsluttet vi fik godt 50.000 kr. til dækning af timeforbrug og diverse 

materialer. Vi blev mere opmærksomme på situationer hvor vi kan arbejde anderledes, 

både vuggestuen og børnehaven fandt en aktivitet de vil integrere i hverdagen, hvor 

børnene kan være med til at få pulsen op. 

 Få lagt en bedre struktur om vores AMR arbejde således, at vi kan styrke vores indsats 

i dagligdagen i forhold til arbejdsmiljø generelt. 

Strukturen på Amr samarbejdet er blevet grundlagt men pga. sygdom og ændringer i 

hverdagen har det været meget svær at gå fra og afholde møderne. 

 Få lavet nye stillingsbeskrivelser som skal indarbejdes i Mus samtalerne der skal 

holdes i foråret.  

Alle har fået nye stillingsbeskrivelser, som har været en del af mus samtalerne i foråret. 

 Afholdelse af førstehjælpskursus. 

Vi har afholdt førstehjælpskursus med Røde kors, det var målrettet 

daginstitutionspersonale og med hjertestarter, det varede 5 timer og var meget 

grundigt. 
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Hus, udeareal og vedligehold 

 Lave et ekstra basisrum til vuggestuen. Opfyldt. 

 Udvide krybberum med et halvtag. Udsat til 2017. 

 Få tilbud hjem på omkostninger på etablering af hæve-sænkebord i børnehaven. 

Opfyldt. 

 Udvidelse af vuggestuens legeplads- opsætning af hegn med låge. Opfyldt. 

 Ny sandkasse til vuggestuen. Opfyldt. 

 Opsætning af nye legeredskaber som fondsgruppen har søgt om midler til, gynger er 

første prioritet især i vuggestuen. Udsat til 2017.  

 Vedligehold af hele legepladsen ud fra dansklegepladssikkerheds rapport. Opfyldt. 

 Nyt Induktionskomfur, køleskab og pålægsmaskine til køkkenet. Udsat til 2017. 

 Nyt vippedyr og lille legehus er sat op som ekstra tiltag. 

Vi har fået løst mange opgaver i år, vi har været flere børn end forventet og dermed økonomi til 

at løse flere opgaver. 

Følgende opgaver ligger klar til næste år, da der skal være økonomi til det. 

 Nyt Induktionskomfur, køleskab og pålægsmaskine til køkkenet. 

 Udvide krybberum med et halvtag.  

 Opsætning af nye legeredskaber som fondsgruppen har søgt om midler til, gynger er 

første prioritet især i vuggestuen. 

Økonomi. 

 Lån fra Merkur, til sikring af likviditeten og ekstra rum til vuggestuen. Opfyldt. 

 Forventet resultat 2016 i balance. Opfyldt med et lille overskud. 
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Bestyrelsens forventninger til og evaluering af 2016 
 Udvikling af retningslinjer for vores forældre udvalg; aktivitetsudvalget, 

byggemandbob og fondsudvalget. 

I samarbejde med LDD har bestyrelsen fået udarbejdet retningslinjer gældende for al 

udvalgsarbejde i Børnehuset. 

 Arbejde med nedsættelse af drift garantien til 1 måned i stedet for 3 

Bestyrelsen har sendt brev til forvaltningen med ønske om nedsættelse af driftsgarantien 

fra 3 til 1 måned, men i første omgang lykkedes det ikke. Bestyrelsen besluttede at sende 

brevet videre til en byrådspolitiker, som modtog det positivt og lovede at arbejde videre 

med det.  Arbejdet fortsætter i 2017. 

 Opnormering i vuggestuen fra 20 til 22 børn.  

For at sikre mere stabilitet og en bedre fast normering i vuggestuen, søgte bestyrelsen 

om en opnormering fra 20 til 22 børn kort før sommerferien. Den anmodning blev 

imødekommet af forvaltningen i oktober måned. I den forbindelse skulle vi som noget 

nyt måle overfladen på alle vores møbler for, at se om der var plads nok til alle børnene, 

det virkede lidt mærkeligt og vi undrede os da også over om de skulle ligges til eller 

trækkes fra – da en sofa f.eks. giver mere plads at lege på (både over og under) , 

samtidig med at vi ofte flytter rundt på vores møbler. Men ifølge forvaltningen var der 

ansat nye folk der tolkede reglerne på nye måder. 

 Årshjul for bestyrelsesarbejdet  

Årshjulet er udsat til 2017 og den nye bestyrelse. 

 Nye tiltag omkring markedsføring 

YouTube filmen om børnehuset Stribonitten er bestyrelsens nye markedsførings tiltag.  

 Strib Gademarked i August.  

Stribonitten var igen i 2016 tilstede på Strib gademarked der i år også var besøgt af 

kommunale dagplejer og daginstitutioner. Bestyrelsen havde lavet en biograf hvor man 

kunne få popcorn og se den nye film om børnehuset. 

 Kommunalt tilsyn 2016 

I det kommunale tilsyn 2016 deltog næstformand Christina Andersen, tillidsrepræsentant 

Dorrit Dyg Jensen og Leder Helle Hinnerup. Fra kommunen kom Aase Nissen og Anette 

Christoffersen, der b.la. udtalte:  ”at I har et børnehus I godt kan være stolte af. Der er 

en god hyggelig stemning, anerkendende personale og børnene er glade og trives i et 

hus hvor der er plads til leg”.  

 Udarbejde forventninger til forældre i Børnehuset. Opfyldt. 
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Kontaktoplysninger 
 

 

Helle Hinnerup 

Leder 

Tlf. 64401795 

Helle.hinnerup@stribonitten.dk   

 

 

Bente Ørum Sørensen 

Souschef 

Tlf. 64401795 

Bente.Soerensen@Stribonitten.dk 

     

 

Birte Toft 

Formand for bestyrelsen 

Tlf. 23248815 

Formanden@stribonitten.dk 

 

 

Christina Andersen 

Næstformand for bestyrelsen 

Tlf.27102155 

 

 

 

 

Firmaoplysninger 

Børnehuset Stribonitten, Børnenes Vel, Strib. 

Øster Alle 16 

Tlf. 64401795 

www.Stribonitten.dk 

 

 

mailto:Helle.hinnerup@stribonitten.dk

