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INDLEDENDE 
FORDORD & TANKER

Året 2018 har været endnu et begivenhedsrigt år for vores Børnehus. Der har været nye 
udfordringer og herlige højdepunkter – alt sammen bidragende til et aktivt og dynamisk 
børnehus i udvikling. 
 
Vi er dog påvirket af de politiske vinde der blæser i kommunen og det kan skabe uro og tvivl 
omkring de investeringer og fremtidsplaner, vi som privatinstitution prøver at skabe. Børn er og 
bliver det vigtigste råstof vi har, men desværre har kommuner igennem de sidste mange år 
foretaget besparelse på børneområdet - og mange ser fortsat børn som en udgift og ikke en 
investering. Det er en af berogrundene for, at jeg i sin tid valgte at blive privat. Og personligt tror 
jeg også det er derfor vi i dag er over 500 private institutioner i Danmark. Tænk engang, for 20 
år siden var vi en af de første😊 det kan man kalde indeks regulering der vil noget.
 
Som privatinstitution er vi vores egen forretning, hvor vi vedvarende skal skabe og videreudvikle 
os for at holde os attraktive overfor kommende forældre og børn. Det er en fornem balance, 
imellem at bibeholde pædagogiske værdier og succesfulde handlinger, og se visioner for vores 
lille institution, som vil komme os og vores fremtidige kunder til gode. Vi vokser konstant, men 
kunsten er jo nu engang at vokse uden at gå på kompromis med standarden, nærværet med 
børnene, tiden til forældrene og kvaliteten af læringsrammerne. 
 
Det er muligvis fortsat vores mission at ændre lønningssystemet for pædagoger i dette danske 
land, men så skal, (hvad der er langt vigtigere), standarden ligeledes hæves, og her må vi starte 
med os selv. Vi skal være frontløber og dem, de står og peger på, når der tales om trivsel og 
udvikling hos de kommende små borgere.  Der er kim til storhed i ethvert barn, og værdien af 
det pædagogiske felt ligger jo ikke kun i at vide det, men at stimulere det. Ikke kun at være 
inspirerende, men at lade sig inspirere. At forstå børns tempo og motivation – og lad det være 
vejviseren for leg og læring.  
 
I Lillekilde skal selv den mindste fod sætte de største aftryk på vores institution, på vores 
fællesskab og vores samfund. Vi hylder at tænke ud af boksen. Vi hylder kreativitet og 
innovation og gør op med ”sådan har vi altid gjort, så sådan gør vi også nu”-mentalitet. Hvert år 
er et nyt år, ny børnegruppe, nye individer, nyt perspektiv og potentiale, og det er vist kun en 
fjollet pædagog, der snubler over det, der er bag ham eller hende.
 
 
Så med klogere øjne, og en hel del stolthed, fortæller vi hermed om året der gik.
 
 
 



STATISKTISK SET

Man har før hørt om stress og sygdom blandt pædagoger. Det er vigtigt i et felt som vores, 
hvor børns udvikling afhænger af pædagogernes tilstedeværelse og engagement, at 
pædagogerne stabilt møder op på arbejde. 
 
Vi har altid haft lukket 2 uger om året af den simple grund at samle personalets ferie, så der er 
mere stabilitet hen over året. Det er rart at sige goddag til velkendte ansigter, og for et barn er 
det en beskæftigelse om, at han trygt kan udvikle sig her. 
 
Vi har i år nået en af vores flotteste sygdoms-statistikker og det gør mig, som leder af 
institutionen, så utrolig glad. Det viser, at de tiltag og aktiviteter, vi gør os, er succesfulde. 
Kurser i teamwork, udvikling og uddannelse af medarbejdere samt en stabil ekstra flyver i 
institutionen har alt sammen bidraget til resultatet.
 
I vores profession ligger sygedage på 14,4 dage om året pr. medarbejder, i Københavns 
kommune (disse tal er taget fra Danmarks statik)  Vi har sammenlignet med andre institutioner 
af vores størrelse med 28 medarbejdere. I gennemsnit har vi 3 sygedage om året pr. 
medarbejder –  Det er en meget høj PSM (Public service motivation), som gør mig ret stolt.
Vi er et rigtig godt TEAM.
 
 
 



UDVIKLING &
OPKVALIFISERING

At runde det skarpe hjørne med hele 20 år, var en milepæl, hvor vi havde en brag af en fest. 
Der manglede virkelig intet og vi så så mange af vores gamle børn igen, at der ikke var et 
øje tørt hele eftermiddagen.
 
Som leder ansætter jeg altid fra ”Øverste Hylde”, hvilket gør at vi har en medarbejdergruppe 
der er utrolig dygtige og ikke mindst mangfoldig, og jeg er meget stolt over det engagement 
som er tilstede hver dag. De inspirerer mig til stadighed.
 
I Lillekilde er videreuddannelse og dygtiggørelse en naturlig del af Børnehuset. Vi må formå 
at følge med i verden, så vi kan være medskaber af den. 

12 medarbejdere har i år deltaget i seminarer omkring de nye styrkede lærerplaner fra 
undervisnings-ministeriet, så vi er rustet til at udarbejde og levere det produkt der er 
forventet af kunder, tilsyn og regering i år 2019/2020.
Vi har budt velkommen på Lillekilde-holdet Tina, som har arbejdet som vuggestuepædagog 
igennem 10 år, samt Gina, vores sekretær og dyrepasser.
Vores Bogfinke Radhika blev færdiguddannet som pædagog. Loreta, vores italienske 
madmama, har fået godkendt sin uddannelse i Danmark som pædagogisk assistent, og vi 
er enormt stolte af dem begge.
Samtlige medarbejdere har i starten af året taget et førstehjælpskursus, med fokus på 
spædbørn og småbørn, og modtaget et uddannelsesbevis.
I maj måned afholdte vi pædagogiske dage på Bornholm, hvor vi bl.a. fik udarbejdet vores 
personalehåndbog, fik opdateret vores forældrehåndbog samt lagt læringsplan for året.
Vi deltager årligt i udelivs-kursuser og dagskurser vedrørende læring, oplevelser og 
dannelse i naturen med vores børn, igennem vores medlemskab med Grønt flag/Grønne 
spirer. 
Nye sprogmaterialer er indkøbt, som personalet undervises i til personalemøder i den 
kommende tid.
Vi samarbejder løbende med Københavns kommunes bæredygtige afdeling, hvor vi blandt 
andet i år har deltaget i et skralde- og sorteringsforløb samt et ”kompost-kursus”, for at 
skabe en endnu mere miljøvenlige og bæredygtig by-institution.



BESØG FRA DEN 
STORE VIDE VERDEN

Dette år har budt på mange spændende besøg af praktikanter, pædagoger og andre 
professionelle rundt omkring i verden.
 
Vi har haft en del skolepraktikanter fra 8. og 9. klasse, som har været her en uge af gangen, og 
prøvet kræfter med småbørnsområdet. Faktisk havde flere af vores praktikanter gået her selv i 
institutionen som barn - er det ikke bare fantastisk?  Det er herligt at byde dem alle indenfor, og 
vise dem et fag vi er stolte af - for hvem ved, måske vokser der en lille spirer om det 
meningsgivende og belønnende arbejde som pædagog. De sidste 3 vikarer vi har haft her i 
huset, er faktisk alle ved at tage pædagog-uddannelsen. Annika er færdig til sommer, Charlie 
næste sommer og Mads næste sommer igen. Sikke en glæde!
 
I starten af året fik vi besøg af 47 pædagoger og ledere fra både kommunale og private 
institutioner i Finland. De var her for at opleve danske børnehaver og pædagogik, med ønsket 
om at blive inspireret og forstå sig på, hvad de kunne gøre anderledes i deres egne 
børnehaver. 
 
I Maj måned fik vi besøg fra Kina. Der var 10 pædagoger, ledere og lærer samt en borgmester. 
De havde kontaktet os igennem European International Cooperation Promotions for at lære om 
dansk pædagogik. Vi holdt et lille seminar og gav dem en rundvisning. De havde mange 
spørgsmål idet vi, i Danmark, har en helt anden (legende) tilgang til barndom/børnepasning i 
forhold til Kina.  I Kina starter f.eks. børn med formel undervisning i klasseværelse allerede i 
børnehaven, i en alder af 4 år.
 
I september måned fik vi igen besøge fra Finland -  Denne gang var der 10 pædagoger og en 
leder. Det var baseret på det tidligere besøg, hvor nu flere pædagoger og institutioner der 
havde hørt om os, var ivrige efter også at komme på besøg.
 
Senere på året fik vi besøge af en leder fra en institution i Ukraine, der efter besøget 
efterspurgte et læringsforløb fra os til pædagoger og forældre i dansk pædagogik, i Ukraine. 
Herefter kom en anmodning fra en professionshøjskole i Ravensburg i Tyskland der, igennem 
Finland, har hørt om os og gerne vil sende deres studerende på halvt års praktik (internship) i 
Lillekilde.
 



UDBEDRINGER &
FORBEDRET BØRNEMILJØ

Jævnlig vedligeholdelse og udbedringer er der masser af, i ældre ejendomme som vores.  Ved 
vores 2 årlige arbejdsweekender, tager forældre og pædagoger rigtig fat og får ordnet mange 
ting, der ellers ville have været en udgift for institutionen.
 
Udeliv er en stor del af vores hverdag, og måske noget af det vigtigste, når vi (for os) snakker 
om det gode børnehaveliv. Frisk luft i lungerne og oplevelser som kun naturen kan give os. 
Derfor glædes vi stadig over de større indkøb som er blevet muligt i år, da de alle bringer os 
tættere på udelivet:

Der er indkøbt nye lækre krybber til alle institutionens sovende børn - som måske mere er 
en luksus, end noget andet. 
I sommers fik vi lagt helt nyt kunstgræs på vores legeplads. Det føles som et stort blødt 
udendørs tæppe, hvor vores børn i alle aldre, har hygget med bare ben og tæpper og bøger 
sommeren igennem.
2 nye e-turtle-busser blev indkøbt, efter at de gamle ikke kunne mere. De har hjulpet os 
rundt omkring på hele Sjælland, og bruges flittigt hver eneste uge.
Én enkelt Christiania Ladcykel mere blev nødvendigt, så vi hurtigt og nemt kan komme ud 
til skove, parker og strand, når lysten melder sig.
Hamsteren Hugo, kaninerne og kompost er nye initiativer i dette år, da vi ønsker at skabe et 
bæredygtigt kredsløb med dyreliv, kompost og afgrøder, som børnene kan opleve og 
bidrage til på tæt hold. Vores sekretær Gina der er uddannet dyrepasser, fortæller og lærer 
os om god pleje af vores dyr, og dyre velfærd generelt. 
Og så indkøbte vi liiiiige 6 paller forskelligfarvede fjer på en auktion.

Børnemiljøvurderinger og børneinterviews er noget vi har anvendt i mange år, og er lidt af en 
erkendelsesrejse, rent pædagogisk, hver eneste gang vi udfører dem. Der er så meget værdifuld 
viden børnene kan give os, hvis vi som voksne ellers er klar til at tage imod den. Igennem 
refleksionskemaer, kigger vi på egen praksis, hvad vi gør og hvorfor. Igennem børneinterviews 
forstår vi hvad der rør sig i børnene lige dér, og hvordan vi bedst muligt kan hjælpe og støtte op 
om de ting, som ellers kan være svære at sætte ord på i hverdagen, når vi leger og udvikler os.
 
Vores børnehavebørn fik talt tydeligt, ved sidste børneinterviews, da de gav udtryk for 
Bogfinkens toiletforhold. Det var under al kritik, og er derfor også grunden til at der lige netop nu, 
i skrivende stund, er ved at blive etableret det flottest toiletområde set i nogen børnehave, 
nogensinde, nogensteder. :-)



BÆREDYGTIGHED &
BEDRE VERDEN

Skraldehelte-forløb, hvor vi rydder op i naturen og nær områder.
Lært om skrald, hvad det er og hvordan vi sorterer det, så vi belaster vores miljø mindst 
muligt. Forståelse af skralds nedbrydelighed igennem aktiviteter i haven.
Besøgt genbrugspladser og brugt genbrugsmaterialer til at lave skraldmonstre, der spiser 
forskellige typer skrald.
Indsigt i hvad kompost er, hvordan det laves og hvad det kan bruges til.
Bi-projekt omkring vigtigheden af Bier. Besøgt forskellige biavlere, smagt på honning og 
lavet deres egen bier og bikuber af genbrugsmaterialer.
Lavet huskespil, dukkehus og dukketeater, tasker, toge, biler, smykker, musikinstrumenter, 
sværd og fuglehuse af det mest fantastiske ”skrald”.

Vi har ret svært ved at se meningen med kærligt at støtte og vejlede de små fremtidige 
borgere, for at de kan vokse op i en verden, der ødelægger sig selv. Heldigvis står intet 
skrevet i sten, og intet menneske er for lille til at inspirere. Vi kan alle handle, forebygge og 
skabe forandringer, hvis bare vi ved hvordan. 
 
Villa Verden er vores initiativ, legerum og talerør for en bæredygtig generation. Det er her 
viden og handling går hånd i hånd. Villa Verden er et udviklingsunivers, bygget op omkring 
bæredygtighed og miljøbevidsthed i børnehøjde. Alle de materialer børnene skaber med er 
genbrugsmaterialer og industrispild fra virksomheder.
 
Bæredygtighed holder hele vejen, især for vores børn. I dette år har vi blandt andet 
beskæftiget os med:



UDFORDRINGER &
FORANDRINGER

Selvom der kan forekomme sjove udfordringer internt i selve institutionen, både sprogligt og 
kulturelt i et mangfoldigt Børnehus som vores, så har dette års udfordringer i sær meldt sig i 
form af udefrakommende samfundsændringer.
 
Den nye persondatalov meldte sin ankomst, med helt nye krav omkring hvordan vi formidler 
og opbevarer vores kunders data. Da vi sidder inde med mange følsomme persondata, var det 
vigtigt at få lovgivningen helt på plads, og endda være på forkant på det område, for at 
bibeholde tillid og sikkerhed fra vores forældre i det daglige samarbejde. 
Vi samarbejdede med TOHELA Consulting, hvor firmaet kom herud fysisk, satte sig ind i vores 
institutions struktur og rutiner, og fik skabt en skræddersyet løsning, der kom på plads før 
loven overhovedet trådte i kraft. Men sikke et arbejde og omvæltning med helt nye kontrakter, 
dokumentationsmåder mm.
 
Så kom de nye parkeringsforhold fra Københavns Kommune, hvor der viser sig ikke at være 
nogen mulighed for parkeringstilladelse for mine medarbejdere. Jeg blev lidt knotten, da mine 
medarbejdere hovedsageligt benytter DSB eller cykel. 12 af medarbejderne har faktisk DSB 
erhvervs-kort. Kun 3 medarbejdere kommer dagligt i bil – og sikke et lykketræf, for disse 3 
medarbejdere skal nemlig ud på gaden for at flytte deres bil hver 3. time. Det vil sige at de 
hver dag skal gå fra stuen og børnene, for at flytte deres bil. (Det er ikke nok at rykke på P-
skiven, der kommer vagter og tjekker). Når man arbejder med små børn, er det ikke altid 
muligt at gå fra, hvilket jeg har påpeget gentagne gange overfor kommunen samt skrevet til 
Borgmesteren. Mon en kirurg løber ud og flytter sin bil midt i en blindtarmoperation? Vi 
arbejder med mennesker her.
 
Parkeringsproblemet for os fastboende i Valby er egentlig heller ikke løst, da folk som bor på 
Carl Jacobsens vej eller andre veje, sågar Carlsberg byen, stadigvæk vil pakkere deres bil i 
vores gader kl. 16.00, for efter kl. 19.00 er der fri parkering til næste morgen. Parkeringshuset i 
Carlsberg byen er næsten tom, det samme gælder p-kælderen ved Carl Jacobsens vej. 
Planlægningen med opførelsen af alle de ny lejligheder har ikke været gennemtænkt i forhold 
til parkering, parkeringshus-priser og ligeledes også institutionspladser, som bringer os til 
vores næste udfordring: Vores venteliste. (fortsættes næste side)
 



Det er på mange måder et luksusproblem, men der er pres på ventelisten og vi kan ikke følge 
med efterspørgslen. Vi får adskillige opringninger hver eneste uge og på nuværende tidspunkt 
har vi faktisk lige så mange børn på venteliste, som vi har i selve institutionen.
Vi laver rundvisninger hver mandag kl. 12.00 og viser max 3 forældrepar rundt pr. gang, så 
man skal ofte nogle uger frem, for at få en ledig rundvisningsplads. En del forældre finder os 
på vores hjemmeside eller når de går forbi på vejen, men langt de fleste vi viser rundt hver 
mandag, har hørt godt om os igennem nuværende forældre, tidligere forældre, mødre grupper 
mm., og det er i det hele taget helt fantastisk som I roser os. En stor tak til alle jer, der fortæller 
godt om os til andre.
 
Den sidstnævnte udfordring er økonomi. Københavns kommune gav i år mere tilskud til 
vuggestuebørn, og stor var vores glæde, indtil vi så at børnehavebørns driftsudgifter var sat 
ned. For når alt kommer til alt, så har Kommunen nedsat driftstilskuddet med minus 78 kr. pr. 
mdr. pr. barn. Dvs. igen i år er der atter taget fra normalområdet og igen i år kræves der 
besparelse på børneområdet, og det er på mange måder utilfredsstillende, da besparelserne 
rammer børnene og dét kan aldrig forsvares.
 
Nedenfor ses en graf over antal børn i institutionen sammenlignet med økonomien, over de 
sidste år. Året 2018 har været rigtig fin, men senere på året, mellem oktober og december, 
sker der et fald, da vi uventet mister 7 børn fra søskendefamilier der flytter til Jylland og 
Nordsjælland. Udfordringen blev, at alle børn var fra Guldsmeden og Bogfinken, og da vi ikke 
havde nogle pladser i vuggestuerne, måtte vi vente til det nye år, med at tage flere børn ind. 
 
Derfor endte vi på de ca. 98 børn igennem hele året. I 2019 skal vi lige have økonomistyringen 
på plads, da vi også har 2 barsler der starter lige om lidt. Ja, I kan sagtens sige tillykke til 
Therese og Ace, der skal på barsel næsten på samme tid. Vi har haft spændende jobsamtaler 
og er ved at have begge barselvikariater på plads.

FORTSÆTTELSE
UDFORDRINGER & FORANDRINGER



TAK TIL ALLE
SAMARBEJDSPARTNERE

Eftersom Børnehuset kører på sit 21. år, har vi nogle meget stærke samarbejdspartnere, som 
vi ikke ville være foruden. Det er altid et højere spil med mange forskellige brikker, der skal gå 
op i en højere enhed – og oftest skal tingene håndteres hurtigt, til størst sikkerhed og mindst 
gene for børnene i institutionen.
 
I år har vi opsagt et samarbejde med en leverandør vi ellers har haft igennem 20 år, fordi det 
langtfra handler om kroner og øre, men om god service, om samarbejde og fællesvisioner og 
win-win situationer. Jeg får hver eneste uge opkald fra firmaer, der gerne vil sælge mig ”en 
samlet løsningspakke”, med alt mellem himmel og jord med indkøb, rengøring, regnskab og 
håndværkere, og mit svar er altid nej. Hvorfor skal jeg det? Hvorfor skal Børnehuset Lillekilde 
ikke støtte mindre selvstændige virksomheder, (som vores egen) der leverer det bedste af det 
bedste til vores børn, hvad enten det er i form af råvarer, materialer, bleer eller reparationer.
 
Hermed en stor tak til:

Inco og Grøntorvet der leverer økologiske og friske råvarer hver eneste uge, som ryger i 
maverne på 100 madglade børn. (og en masse madglade voksne også).
Servicekonsulenten der rengører vores lokaler upåklageligt og sikre at hygiejnen er i top, og 
at sygdom holdes nede.
Vores trofaste håndværkere som; Laybourn El, Domisi (murer), Rodin Håndværk (tømmer) 
Maler service, der laver reparations og udbedringsopgaver hurtigt og professionelt. De er 
guld værd.
Tohela Consulting, for at have viden og indsigt i dagtilbud og gav professionel vejledning i 
forhold til den nye persondatalovgivning, der gjorde at vi var på forkant hele tiden.
Jette, vores massagedame, der plejer vores medarbejderes kroppe et par gange om året.
Vesterbro kontorforsyning har alt hvad hjertet begærer og dag til dag levering.
Revisorfirmaet Inforevision, der hjælper med de forskellige økonomiske tiltag og deres råd 
og løftede pegefinger er det der er brug for engang imellem.
Københavns Kommune og PPR tværfaglige rådgivning, som vi har samarbejdet succesfuldt 
med i mange år. Siden åbningen af vores Villa Verden bærdygtige børneworkshop, har vi 
skabt et ansigt udadtil i Valby-området, og vores børn har lært meget omkring 
bæredygtighed i børnehøjde – dels igennem vores egne initiativer og aktiviteter, mens også 
igennem flere ”temadage”, hvor ansatte fra Københavns bæredygtige afdeling kommer ud 
og underviser børn og voksne.
Og en afsluttende tak til vores forældrebestyrelse, for deres inspiration og stabilitet og som 
vi ikke kunne være foruden. 



HVAD FREMTIDEN
MON BYDER PÅ

Nu skal du holde dig fast, for selvom der er meget vi endnu ikke kan sige, så siger vi alligevel 
noget:
 
Det er endnu et spændende år vi er gået i møde. Der er mange muligheder og 
børnelivsberigende initiativer der er sat i gang lige nu, men det er (øv øv øv) endnu ikke noget 
vi helt kan løfte sløret for endnu. Vi er dog lige ved at være der, og vil kunne fortælle meget 
mere om det om en lille måneds tid, til vores fælles årlige forældremøde d. 6. februar 2019. Vi 
glæder os meget, og håber på at se mange af vores forældre tilstede.
 
Som på alle andre arbejdspladser, sker der ændringer blandt personalet. Vi har nogen vi lige 
har budt velkommen, andre er her på deres 10. 15. eller 21. år. Nogen har vi måtte sige farvel 
til, der søger ind på pædagogisk uddannelse (hurra for det) og andre som nærmer sig 
pensionsalderen. Uanset hvad, er vi alle formidlere af vores institutions kultur og værdier, som 
nu blomstre på 21. år.
 
År 2019 byder på et bredt samarbejde blandt medarbejdere, i form af udarbejdelse af en helt 
ny styrket læreplan, som er en viderebyggelse af de tidligere 6 læreplaner fra regeringen i 
2004. Det ser vi frem til at arbejde med.
 
Vi har nogen medarbejdere her i Lillekilde der snart vil åbne en søster institution, hvor vi er 
samarbejdspartnere, der hjælper og inspirerer hinanden. I forbindelse med Lillekildes 
udvidelse år tilbage, hyrede vi flere dygtige medarbejdere, nogen som nu snart starter den nye 
institution op, på en spændende lokalitet. Men mere om dette til forældremødet.
 
Så er der en drøm der muligvis er ved at gå i opfyldelse for alle os i Børnehuset Lillekilde, og 
det er drømmen om at blive samlet på én adresse. Vi mangler bare svar fra miljøteknisk 
forvaltning omkring jord og jordforurening. Hvis der ingen forurening er, kan vi i 2019 få samlet 
Børnehuset Lillekilde lidt længere nede af vejen – men igen (hi hi) langt mere om dette til 
vores forældremøde.
 
Verden forandrer sig, selv vores allesammens København forandrer sig ustandseligt, men vi er 
her stadig, fordi vi har en holdning til hvordan det gode børnehaveliv skal tage sig ud. Hver 
eneste dag, går Børnehuset Lillekildes medarbejdere på arbejde, for at skabe meningsfulde og 
udviklende relationer, i ideelle læreringsrammer, der bakker op om det enkelte budskab, at 
børn er og bliver den vigtigste ressource vi har.
 
Med ønsket om endnu et fantastisk samarbejdsår.
Børnehuset Lillekilde
& Marianne, daglig leder.


