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Resume 
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 5 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, et budget der er i 2018 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. 

Venlig hilsen 

Leder Helle Hinnerup. 



 

 

2 Titel 

Dato 

 
Indholdsfortegnelse 

 

Resume ........................................................................... 1 

Det bløde og det hårde. ................................................. 3 

Profil. .............................................................................. 3 

Værdier. .......................................................................... 3 

Mission. .......................................................................... 3 

Vision. ............................................................................. 3 

Nøgletal. ......................................................................... 4 

Ledelsen og personalet forventninger til 2017. ............. 4 

Pædagogik og udvikling. ................................................. 4 

Forældre og børn. ........................................................... 5 

Samarbejde med eksterne samarbejdspartnere. ........... 5 

Personale og Arbejdsmiljø. ............................................. 5 

Hus, udeareal og vedligehold. ........................................ 6 

Økonomi. ........................................................................ 6 

Bestyrelsens forventninger til 2017. .............................. 7 

Forventninger. ................................................................ 7 

Formandens beretning. .................................................. 7 

Årets resultant. ............................................................... 8 

Børnenes vel foreningskonto. ........................................ 8 

Kontaktoplysninger ........................................................ 9 

Firmaoplysninger ............................................................ 9 

 

 



 

 

3 Titel 

Dato 

Det bløde og det hårde. 

Profil. 

Stribonitten er en lille privat integreret institution i nærmiljøet i Strib, med en ønsket normering 
på 44 børnehavebørn og 16 vuggestuebørn, men med mulighed for at vippe op til 56 
børnehavebørn og 22 vuggestuebørn, 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 og fantasi og 
kreativitet. Vi er en integreret institution og det 
betyder at vi er sammen på tværs af husene 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 at 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 lære 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. 

Ansatte 7 pædagoger 

5 medhjælpere 

2 PAU 

2 studerende 

Øvrige ansatte 1 økonoma, 1 
rengøringsassistent 

Aldersgruppe 78 børn i alderen 0-6 
år 

Budget Ca. 6.000.000 kr. 

leder Helle Hinnerup Bestyrelse 6 medlemmer 

Afdelingsleder/stedfortræder Bente Ørum  M2 464 

Ledelsen og personalet forventninger til 2017. 

Pædagogik og udvikling. 

• Afholdelse af fælles team aften med de andre private institutioner i kommunen. 

o Temaaftenen blev afholdt d. 5.10 og emnet var den nye Master læreplan, vi 

havde inviteret oplægs holder Karin Meincke og alle bestyrelser var inviteret. 

• Afholdelse af egen temadag i foråret. med Lene Iversholt, om pædagogik- rumindretning 

og hvordan vi bruger vores hus bedst muligt.  

o Vi har haft formiddags og middags møder med Lene Iversholt. 

• Konsolidere brugen af kommunens trivselsskema med tilhørende børnefarvning og 

handleplan. 

o Vi er blevet gode til at farve børn og bruge kommunens skemaer. Det er stadig 

en udfordring af få tid nok til arbejdet, især de efterfølgende handleplaner. Det er 

et godt værktøj der sikre at vi kommer alle børn igennem og kan se udviklingen 

helt faktuelt. 

• Arbejde med udviklingspunkter fra tilsyn 2016. 

o Arbejde med ideer til forældreinddragelse. 

▪ Afholdt et forældremøde med John Halse, desværre få deltagende. 

o Ny Master plan. 

▪ Teamaften for alle ansatte og bestyrelsen sammen med de andre private 

institutioner. 

• Arbejde med den nye master læreplan. 

o Temadagen i oktober var vores første tiltag. Den endelige master kommer 

sommeren 2018, den venter vi på før vi sætter yderligere i værk. 

• Evaluere og udvikle vores madpolitik og pædagogik. 

o Vi har i år nået et evaluere på selve politikken og den blev tilrettet, i 2018 vil vi 

debattere madpædagogikken, altså hvordan gør vi i hverdagen og hvorfor. 

• Evaluere og udvikle vores mælkepolitik. 

o Har vi udsat til 2018. 
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• Udarbejde nye samtaleguider 

o Vi har haft nedsat et samtaleudvalg de har lavet nye guider, der sikre at vi gør 

det samme og at vi har fokus på de informationer der er vigtige i 

opstartssamtalen. Der er lavet en mappe til personalet med de nye guider. 

Forældre og børn. 

• Styrkelse af det i forvejen gode engagement i hverdagen. 

o Forældre forslag til bedre legepladsdage taget op på personalemøde og 

bestyrelsesmøde. 

o Vi laver ændringer i 2018 hvad angår legepladsdage. 

• Afholdelse af 1 fælles forældremøde, med de andre private institutioner i foråret. 

o Forældremødet blev afholdt, med et superrelevant foredrag af John Halse, 

desværre var forældredeltagelsen ikke særlig stor, på trods af at hele personalet 

også var med for at skabe et fællesfundament i forældresamarbejdet. Vi afholder 

ikke et nyt arrangement da der ikke var stor nok tilslutning. 

Samarbejde med eksterne samarbejdspartnere. 

• Evaluering af sprognetværk i foråret. 

o Udsat. 

• Evaluering af køkkennetværk i foråret. 

o Udsat. 

• Evaluering og eventuelt videreudvikle samarbejdet med de private dagplejere i foråret. 

o Der har på grund af personlige omstændigheder hos en dagplejer, har der  ikke 

været så mange besøg i foråret, men i efteråret kom der gang i det igen. Begge 

parter syntes det har et fint leje lige nu, hvor dagplejerne besøger os i 

Stribonitten og vi hygger os sammen.’ 

Personale og Arbejdsmiljø. 

På grund af sygdom og dødsfald i leders nærmeste familie og deraf følgende plejeorlov i foråret 

2017, er nedstående punkter blevet udskudt, alt var ellers klappet og klart først på året. 

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

indsats i dagligdagen i forhold til arbejdes miljø generelt.  

• Fokus på 121 samtaler hver 2. måned mellem leder og personale, for at sikre 

børnehusets værdier, pædagogik, udvikling af kompetencer og trivsel for alle. 

• MUS samtaler i foråret. 

• Rotationsprojektet mellem vuggestue og personalet debatteres på personalemøde i 

foråret og iværksættes efter sommerferien. 

• Vores aftale skal evalueres, herunder også værdibaseret samarbejde. 

• Personale plejende tiltag – hvad kunne det være? 

• Tage godt imod 3 nyansatte til januar. 
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o Vi har taget godt i mod Søren pædagogmedhjælper, Jeannette PAU, Lise 

pædagog, de har fra dag 1 deltaget og ydet en stor indsats.  Alle tre har haft 

opstartssamtaler med leder og alle følte sig godt taget imod. 

Hus, udeareal og vedligehold. 

• Skab til vuggestuens nye rum og til køkkenalrummet. 

o  På legepladsdag i maj fik vi flyttet rundt på skabene i vuggestuen. 

• Udvide krybberum med et halvtag. 

o Der er hjemtaget pris, små 23.000 kr.  

o Det nye Byggeudvalg har besluttet at de vil få krybbe rummet isoleret for 

fondsmidler. 

o Vi har aftalt i december 2017 at vi vil finde ud af hvilket behov vi har i forhold til 

krybberum, således at vi beslutter os for den bedste løsningsmodel. I 2018 tager 

vi på inspirations runder til de andre institutioner. 

• Etablering af hæve-sænkebord i børnehaven. 

o Pris ca. 9.000 kr. blev ikke etableret udsat til 2018. 

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

første prioritet især i vuggestuen. 

o D. 11 .9 afholdt vi legepladsdag, her blev der ydet en stor indsats af de 

fremmødte, vi fik sat 4 nye Kompan legeredskaber op, gravet ud til nyt 

gyngestativ og repareret gl. legeredskaber. 

• vedligehold af hele legepladsen ud fra Delpins rapport. 

o Opfyldt, især takket være byggeudvalget og aktive forældre. 

• Køleskab og pålægsmaskine til køkkenet. 

o Der er købt pålægsmaskine. 

o Der skal købes nyt køkken inventar, men den nye køkkendame skal være med til 

at beslutte hvad det skal være i 2018. 

Økonomi. 

• Stabilt børnetal, der kan sikre vores fastansættelser. 
o Vi oplever en rigtig god stabilitet i børnetallet helt frem til 2019. Hvilket dog kan 

ændre sig, familier flytter til andre kommuner o.a. 

• Ønsker et overskud, der gør at vi kan hen sætte midler til større omkostninger og 

reparationer. 
o Vi fik repareret gavlen på krybberummet. 
o Fyret er blevet repareret. 
o Vi har fået købt skabe til børnehaven. 

Administration. 

• Hjemmesiden skal opdateres. 

o Bestyrelsen vil arbejde med dette i 2018. 

• Nye sygemeld funktion skal sættes til på hjemmesiden 
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o VI har besluttet ikke at ændrer på vores nu værende afkrydsnings system, da vi 

mener et det er mere sikkert. 

• E mail profiler til alle fast ansatte. 

o Vi skal have nyt it både hard og software i 2018 pga. nye persondataforordning, 

derfor udsættes dette til vi har fået nyt. 

• 2  bærbar samt en stationær pc skal anskaffes -eventuel sponsoreres 

o Vi skal have nyt it både hard og software i 2018 pga. nye persondataforordning, 

derfor udsættes dette til vi har fået nyt. 

• 2 Smartphone og 2 tablets til børnehuset. 

o Vi har udsat dette punkt, da vi pt. debattere personalets brug af Facebook i 

2018. 

Bestyrelsens forventninger til 2017. 

Forventninger.  

• Afholde forældremøde med valg til bestyrelsen marts 2019. 

• Evaluere retningslinjer for udvalgene. 

• Udarbejde bedre og tydeliger vedtægter. 

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

• Årshjul for bestyrelsesarbejdet.  

• Nye tiltag omkring markedsføring: officielle Facebook og godt samarbejde med de private 

dagplejere.  

• Styrke samarbejdet med dagtilbudsafdelingen, vi vil Invitere ny dagtilbudschef på besøg. 

• Deltage i arbejdet med master læreplanen. 

• Styrke et positivt samarbejde med kommunens dagtilbudsafdeling 

• Gruppefoto af bestyrelsen. 

• Deltagelse i gade marked/markedsføring. 

• Lukning af facebook siden børnehaven stribonitten. 

Formandens beretning. 
I 2017 har vi arbejdet med følgende: 

• Kryberum/skur inspiration & behov 

o Personalet er inddraget i krybberum behov 

• Kompan legeredskaber og nye legehuse 

o Fondsmidler er brugt på kompan legeredskaber og 3 nye legehuse 
o Deltagelse på gademarked 

• Markedsføring på gademarked med personaledeltagelse 

• Driftsgarantien 

o I samarbejde med kommunens institioner ansøges der om nedsættelse eller 
afskaffelse af driftsgarantien 

• Ansættelse af køkkendame 
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o Tine er blevet ansat 

• Politikker m.v 

• Sol og sovepolitikken er blevet redigeret. 

• Hjemmeside skal opdateres. 

Årets resultant.  
 

RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR - 31. DECEMBER 2017 

     

   Budget  
 Note 2017 2017 2016 
INDTÆGTER   (ikke revideret)  
     

Forældrebetaling  2.128.715,50 2.028.000 1.680.398 
Kommunalt tilskud  4.865.668,39 4.654.200 3.780.920 
     

INDTÆGTER   6.994.383,89 6.682.200 5.461.318 
     

     

UDGIFTER     

     

Personale og administration  1 5.763.507,94 5.666.589 4.502.591 
Pædagogiske materialer 2 23.273,47 15.000 6.939 
Andre pasningsudgifter 3 264.263,01 262.000 193.188 
Omkostninger udenfor omkostningssted 4 31.807,01 40.200 16.131 
Andre udgifter på omkostningssted 5 279.257,89 210.000 176.705 
Administrations- og revisionshonorar 6 150.343,30 145.600 116.753 
Finansforskydninger 7 193.871,60 176.000 185.703 
     

UDGIFTER   6.706.324,22 6.515.389 5.198.009 
     

     

ÅRETS RESULTAT  288.059,67 166.811 263.308 

Børnenes vel foreningskonto. 
Indtægter   4422,50 

Udgifter   7350,00 

Årets resultat  -2927,50 

Egenkapital pr. 14.3.18     kr. 12.913,08  
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Kontaktoplysninger 
 

 

Helle Hinnerup 

Leder 

Tlf. 64401795 

Helle.hinnerup@stribonitten.dk   

 

 

Bente Ørum Sørensen 

Afdelingsleder/stedfortræder 

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 
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