
 

 

 

Årsfortælling 2015/2016 



FORTÆLLING AF 

ÅRET DER GIK 

2015/2016 
Året 2015/2016 har været særligt begivenheds-

rigt for vores Børnehus. Der har været nye ud-

fordringer og herlige højdepunkter – alt sam-

men bidragende til et aktivt og dynamisk bør-

nehus i udvikling. 

Det er med klogere øjne, og en hel del 

stolthed, at vi her fortæller om året der gik. 

KOMMUNIKATION 
SOM NØGLEPUNKT 

UDVIDELSE 

AF LILLEKILDE 

AT HÆVE DEN

PÆDAGOGISKE 

STANDARD



 

STRATEGI OG VIDERE UDVIKLING 
 

Som privatinstitution er vi vores egen forretning – vi skal vedvarende skabe og videreudvikle os 

for at holde os attraktive overfor kommende forældre og børn. Det er en fornem balance, imel-

lem 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, kvaliteten af læringsrammerne. 

Det er muligvis vores mission at ændre hele lønningssystemet for pædagoger i dette danske 

land, men så skal - hvad der er langt vigtigere - standarden ligeledes hæves, og her må vi star-

te med os selv. Vi skal være frontløber og den, de står og peger på, når der tales om  trivsel og 

udvikling hos de kommende små borgere.  

Der er kimen 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 gri-

be bolde. At så nysgerrighed og videnslyst. 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 fæl-

lesskab. På 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 pæ-

dagog, der snubler over det, der er bag hende. 

AT HÆVE DEN 

PÆDAGOGISKE 

STANDARD 

UDFORDRINGER 

ÅBNINGEN AF  

VILLA VERDEN 



Efter at vi udvidede med gymnastiksal og Bogfinken 

(børnehaveafdeling i egen villa), var der en hel del for-

virring og ting som gik skævt – smidt oveni var 3 pæ-

dagoger på barsel, resulterende i et udfordrende og 

tempofyldt forløb.  

 

Men i dag er Bogfinken helt groovet ind og er blevet 

en del af Børnehuset Lillekilde, hvor medarbejderne 

kan mærke fællesskabet. Det er igennem alle MUS 

(medarbejderudviklingssamtaler) at dette er blevet 

konstateret. Alle flowlines er fuldt etablerede.  

Koordinering på skrift samt de månedlige temaer har 

skabt en sammenhørighed, hvor vores stuekulturer og 

fællesskab komplementerer hinanden.  

 

Som det ses på nedenstående statistik, har vi sagt farvel til mange førskolebørn, der dette år er 

sent afsted til 7 forskellige skoler. Set fra et ledelsesmæssigt perspektiv - når man har det øko-

nomiske ansvar - skal der kontinuerligt være fokus på ud- og indmeldelser samtidig med, at der 

sørges for, at vores gennemsnitlige børneantal er på 98. I år er vi nogenlunde i mål, men der er 

altid plads til forbedringer. 

I forbindelse med udvidelsen kom også økonomiske forandringer. Efter 15 år med overskud, 

har vi de sidste 4 år haft et underskud, som vi dog stabilt indhenter år efter år. Her spiller 2 år 

med barsler (i alt 4 pædagoger på barsel) ligeledes en rolle. Pædagoger går fra 8 uger før fød-

sel, men den første måned betaler institutionen selv, og da det som nævnt kolliderede med ud-

videlsesprojektet, blev der tæret godt på Lillekildes opsparing.  

 

 

UDVIDELSE 
AF LILLEKILDE 



Meget af den succes, vi oplever lige nu, er baseret 

på de mange kommunikationslinjer, vi skaber og 

vedligeholder internt i institutionen – både mellem 

forældre og pædagoger, men også leder og pæda-

goger imellem.  

 

Da Lillekilde udvidede så meget som den gjorde, på 

så relativt kort tid, så blev der rykket på nogen ram-

mer og rutiner – særligt på det man lige kunne ud-

skyde (for at skabe ressourcer på anden måde) stue-

ledermøder, personalemøder, og medarbejderudvik-

lingssamtaler. Det var og er dog helt essentielt, at vi vedholder de møder, da vi her i dialog af-

stemmer forventninger, planlægger, samarbejder og opnår en sparring blandt personalet, der 

udløser langt flere ressourcer, end dem vi prøvede at skaffe uden. 

Derfor er vores interne kommunikative netværk fuldt genetableret og vi har, ud over vores for-

ældrekonsultationer samt årlige fælles forældremøde, ligeledes etableret et ”flyttemøde”, hvor 

barnets forældre ved hver overgang til ny stue har en dialog med barnets nuværende pæda-

gog og kommende pædagog. Feedbacken på dette har været meget positiv, hvor både foræl-

dre og pædagoger mærker en mere glidende indkøring. Kommunikation er allerede etableret - 

pædagogen har fået kendskab til det kommende forældrepar, og de har omvendt fået kend-

skab til den kommende stuekultur og pædagog. 

 

KOMMUNIKATION 
SOM NØGLEPUNKT 

 

Man har før hørt om stress og sygdom blandt pæda-

goger. Det er vigtigt – særligt i et felt som vores, hvor 

børns udvikling afhænger af pædagogernes tilstede-

værelse 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 fe-

rie, så der er mere stabilitet i året. Det er jo rart at sige 

goddag til velkendte ansigter, og for et barn en be-

kræftelse om, at han trygt kan udvikle sig her. Og det 

er nu engang dét, det hele handler om. 

 

Vi har nået en af vores flotteste sygdomsstatistikker i 

år og det gør mig, som leder af institutionen, så utrolig glad. Det viser, at de tiltag og aktivite-

ter, 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, der kan ses 

på næste side.  

AT HÆVE DEN 

PÆDAGOGISKE 

STANDARD 



Vores ugentlige RUNDVISNINGER er et af de første indtryk, kommende forældre får af 

Lillekilde. Det er her de fysisk ser institutionen og kan skrive sig op på ventelisten. Modsat 

tidligere har vi udvalgt bestemte medarbejdere, der laver rundvisninger, således at standar-

den er den samme hver gang, og der ikke er nogen form for koordineringsbesvær i beman-

ding af stuerne, hvor pædagogen går fra. Kigges der på statikken over interessen for vores 

institution, er der en stor tilstrømning, som vi selvfølgelig også selv mærker og kan se på 

ventelisten. Mange fortæller, at de enten har hørt om os, fundet og læst om os på vores 

hjemmeside. Tag gerne et kig forbi:  www.lillekilde.dk. 

 

I vores profession ligger sygedage på 30 dage om måneden for 28 medarbejdere (en institution 

på vores størrelse). I gennemsnit har de 1 til 2 sygedage om måneden – vores medarbejdere 

ligger på 3 sygedage om året. Det er en meget høj  PSM (Public service motivation), som gør 

mig meget stolt som leder. 

http://www.lillekilde.dk


Vi lancerede i det nye år vores NYE HJEMMESIDE. Den har vi selv langt mange timer i, for 

ingen kan fortælle, hvad Lillekilde er for en institution, bedre end os selv. Hjemmesiden giver 

fuldt indblik i os som institution, vores pædagogiske værdigrundlag, hverdag, traditioner og akti-

viteter. Er man kommende forældre, kan man læse alt om rundvisning, personale og lærepla-

ner, og er man allerede en Lillekildeforældre, kan man logge sig ind på forældreportalen. Her 

finder man bl.a. vores forældrehåndbog, aktivitetskalender, nuværende projekter i institutionen 

samt masser af billeddokumentation af børnehavelivet. 

Formålet med hjemmesiden og især forældreportalen har været ønsket om at synliggøre det 

pædagogiske arbejde mere, og herigennem give forældre større indblik i deres børns hverdag 

og aktiviteter. Udarbejdelsen af den årlige lærings- og aktivitetsplan har gjort, at pædagogerne 

kan inspirere og udnytte hinandens kompetencer optimalt. Projektforløbende bliver langt mere 

meningsfulde, og børnene kan spejle sig i hinanden på tværs af stuerne, da hver måneds over-

ordnede læringstema er fælles for hele institutionen. 

 

VIDEREUDDANNELSE OG DYGTIGGØRELSE er en naturlig del af Lillekilde. Vi har 

tidligere haft meritstuderende, der studerede til pædagog sideløbende med arbejdet i Lillekilde, 

og i år er der startet en ny medhjælper på pædagogseminaret som merit. Vi har i år haft medar-

bejdere, der har været på grønt flag kursus i natur og udeliv, tegn til tale, døveseminar, rytmik 

og bevægelse. Selv har jeg taget et lederkursus. Hvert 2. år har vi Liv igen førstehjælpskursus, 

som vi nu igen skal have opfrisket. 

 

 

I oktober stoppede vores samarbejde med forældre-

betalingen i Københavns kommune. Vi havde ellers 

i mange år haft et rigtigt godt samarbejde og betalt 

kommunen for at opkræve denne forældrebetaling, 

men grundet et nyt økonomisystem var det ikke 

længere muligt at gøre.  

Det resulterede i, at vores regnskabsansvarlige 

skulle overtage denne del også. Net og PBS var, 

meget ærligt sagt, virkelig langsomme, og det tog 

lang tid, før vi kom op og køre korrekt.  

 

Her opstod samtidigt helt nye udfordringer, som vi 

ikke havde taget højde for: manglende forældrebe-

taling og overholdelse af opsigelsesvarsel fra forældre, som er flyttet, eller børn der starter sko-

le. Det skabte et dilemma for den regnskabsansvarlige samt mig som leder omkring, hvorledes 

man håndterer manglende forældrebetaling. Der skal altid være plads til forståelse for svære 

situationer, som andre kan befinde sig i, og opnå enighed omkring betaling. Det var ikke nemt, 

og ja vi mistede en del penge – men det er mundet ud i nye regler for Børnehuset Lillekilde, og 

vi kan nu engang glæde os over, at 98 % af forældrebetalingerne overholdes.  

UDFORDRINGER 



                                                                                                                             

Vi har i mange år haft Københavns Grønne flag, fordi 

vi årligt dokumenterer vores udeliv og den læring, bør-

nene opnår om vores natur, nærmiljø og dyreliv. Vi har 

sparepærer, lavt-skyld toiletter, spildevandstønder og 

ressourcefuld affaldssortering og skal i det næste 

kommende år kigge på muligheden for grønt tag og 

solceller. Det giver god mening for os. 

Hvad giver ellers rigtig god mening? At bringe bære-

dygtighed i børnehøjde. 

Villa Verden er vores nyeste skud på stammen – en 

selvstændig lille workshop, der udelukkende har gen-

brugsmaterialer som vi løbende modtager fra forskelli-

ge industrier og virksomheder, der ikke længere kan bruge det (rest- og spildproduktion). 

Villa Verden er et udviklings-univers, bygget op på bæredygtighed og miljøbevidsthed i Børne-

højde. Børn oplever at arbejde og skabe med ting, der ikke har et foruddefineret formål eller på 

nogen måde er ”færdigt” – her kan de lege og skabe på deres egne præmisser. 

En veloverstået åbningsfest i maj står stadig skarpt i erindringen, med 100 glade børn i de grøn-

neste T-shirts med ordene: bæredygtig generation. Vi havde selv flotte arbejdsuniformer, da vi 

stolt lyttede til taler fra Københavns grønne udvalg og indviede vores lille men yderest grønne 

Wokshop. 

 

 

ÅBNINGEN AF  

VILLA VERDEN 



TAK TIL SAMARBEJDSPARTNERE 
Eftersom Børnehuset kører på sit 19. år, har vi nogle meget stærke samarbejds-

partnere, som vi ikke ville være foruden. Det er altid et højere spil med mange for-

skellige brikker, der skal gå op i en højere enhed. 

Med henblik på både udvikling og kvalitet samarbejde vi med PPR samt Køben-

havns kommune. Vi har ligeledes med åbningen af Villa Verden skabt et ansigt ud-

adtil i Valby-området, som sætter fokus på bæredygtighed i børnehøjde. 

Vores bank Nykredit, der kan se vores visioner og gerne vil være med til at bære 

det igennem til et produkt, hvor vi om 2 til 3 år kan bryste os af at være den mest 

bæredygtige institution i Danmark og samtidig have åbnet en institution, der pæda-

gogisk er helt anderledes, end det vi tænker i dag. 

Revisorfirmaet Inforevision hjælper med de forskellige økonomiske tiltag, der skal 

igennem for at have en daginstitution. 

Det private ledernetværk, som er i Københavns kommune, som mødes hver 2. til 3. 

måned for inspiration, udveksling og til stadighed en mangfoldig pædagogisk udvik-

ling. 

Vi har adskillige andre samarbejdspartnere, som leverer upåklageligt og er et vær-

difuldt led i oprettelsen af den standard vi har.   



 

BØRNEHUSET LILLEKILDE 

TLF.: 36 44 88 86 

LILLEKILDE@LILLEKILDE.DK 

WWW.LILLEKILDE.DK 


