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Indledning 
 
Nærum Menighedsbørnehave er en selvejende institution.  
Virksomhedsplanen tager udgangspunkt i dagtilbudslovens formål, værdier og målsætninger. Formålet 
med dagtilbud er beskrevet i dagtilbudsloven. 
Lovens overordnede formål er, at skabe tilbud til børn og unge, der bidrager til trivsel, udvikling og 
læring, forebyggelse af negativ social arv. 
Om formålet med dagtilbuddet, står bl.a.: 
Børn i dagtilbud skal have et fysisk, psykisk og æstetisk børnemiljø, som fremmer deres trivsel, 
sundhed, udvikling og læring. Dagtilbud skal i samarbejde med forældrene give børn omsorg og 
understøtte det enkelte barns alsidige udvikling og selvværd samt bidrage til, at børn får en god og 
tryg opvækst. Dagtilbud skal fremme børns læring og udvikling af kompetencer gennem 
oplevelser, leg og pædagogisk tilrettelagte aktiviteter, der giver børn mulighed for fordybelse, 
udforskning og erfaring. Dagtilbudet skal give børn medbestemmelse, medansvar og forståelse for 
demokrati. Dagtilbuddet skal som led heri bidrage til, at udvikle børns selvstændighed, evner til, at 
indgå i forpligtende fællesskaber og samhørighed med og integration i det danske samfund. 
Dagtilbuddet skal i samarbejde med forældrene sikre en god overgang til skole ved, at udvikle og 
understøtte grundlæggende kompetencer og lysten til at lære. Dagtilbuddet skal i samarbejde med 
skolerne skabe en sammenhængende overgang til skole og fritidstilbud. 
De overordnede politiker i Rudersdal kommune: 
Børne-ungepolitikken, sundhedspolitikken, dagtilbudspolitikken, mad og måltidspolitikken samt 
legepladspolitikken er ligeledes en del af fundamentet for dagtilbud i Rudersdal Kommune. 
 

Beskrivelse af ledernetværket  
 
9 selvejende institutioner har et forpligtende samarbejde på bestyrelse og lederniveau. Lederne indgår i 
et netværkssamarbejde, hvor vi mødes en gang om måneden med en fast dagorden og referat. På 
netværksmøderne har lederne uddelegeret interesse - og kompetenceområder og der er oprettet en 
mentorordning for nye ledere. Netværket giver mulighed for, at der kan ske en specialisering ikke kun 
lederne imellem, men også bredere set institutionerne imellem. 

      På møderne kan der blive inviteret forskellige faggrupper for at give særlig indsigt på forskellige 
områder.  
 

Præsentation af institutionen  
 
Nærum Menighedsbørnehave er, normeret til 30 børn i alderen 3 - 6 år.  Der er knyttet 2 pædagoger og 
2 pædagogmedhjælper til børnegruppen. Pædagogerne er hver primær pædagog til 15 børn, som de 
har det overordnede ansvar for og de har ansvar for at der bliver afholdt forældresamtaler en gang om 
året.  
 
Vi er beliggende i det grønne område lige op af Jægersborg hegn og har desuden en dejlig legeplads 
med masser af muligheder og udfordringer.  
 
Det enkelte barn skal hver dag have mulighed for, at kunne tilegne sig nye erfaringer, have mulighed for 
at undre sig og derved lære noget. Dette foregår hjemme såvel som i naturen, hvor der er tid til 
fordybelse og leg, og hvor børnene kan udvikle deres kreative – fantasifulde – udforskende og 
eksperimenterende sider. Stuen holder jævnligt samling, hvor vi synger, har rim og remser, tæller, lærer 
alfabetet, ugedage, mdr. mm. Ligeledes tages der emner op som er relevante for det enkelte barn/børn. 
Vi har stor fokus på det enkelte barns sproglige udvikling og er der børn der har brug for en særlig 
indsats tilrettelægger vi et forløb for dem.  
Vi lægger stor vægt på at der bliver sagt godmorgen til alle børn når de kommer i børnehaven, således 
at de føler sig set. 
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Faktuelle oplysninger 
 
Nærum Menighedsbørnehave 
Biblioteksalléen 2 
2850 Nærum 
46 11 35 35 
Narum-mbh@rudersdal.dk 
 
 
Hjemmeside: http://brugerintra.rudersdal.dk/FrontEnd.aspx?id=62801  
 
Institutionsleder: Bente Mahrt 
 bem@rudersdal.dk  
 
Souschef: Marianne Joensen (pædagog på sommerfuglestuen) 
         maj@rudersdal.dk   
 
Børnehaven bor til leje i Nærum ungdomsgård og er i et plan. Vi har 4 stuer som er ny indrettet og delt 
på følgende måde: Et grupperum, et hopperum, et værksted samt et fantasirum (som bliver brugt til 
dukkekrog-udklædning- musik m.m.) Derudover har vi en dejlig stor legeplads som giver rig mulighed for 
fysisk udfoldelse. 
 
Børnehaven har en åbningstid på 49 timer om ugen. Vores åbningstider er: 
Mandag – torsdag kl. 7 - 17,fredag fra kl.7-16. 
 
Børnehaven er lukket grundlovsdag, fredag efter Kristenhimmelfarts dag, samt perioden fra d. 24. dec. 
og til d.1. januar, begge dage inkl. 
 
Bestyrelsesmedlemmer i den selvejende institution Nærum Menighedsbørnehave:  
 
Formand (forældrerepr.):     Birgitte Froulund Lindberg 
Valgt af menighedsrådet:       Bruno Rasmussen 
Ekstern repræsentant:            Camilla Dyssegaard 
 
Forældrerepræsentanter: Latifa Maria Hansen 
 Helle Bjerremann  
Forældresuppleanter: Mette Grove 
 Thomas Weiss 
 
Nærum Menighedsbørnehave blev oprettet i 1959.  
Vi har driftsoverenskomst med Rudersdal Kommune. 
 
Bestyrelsen skal ifølge vedtægterne bestå af 5 medlemmer, som sammensættes således: 
- 1 repræsentant udpeget af Nærum Sogns Menighedsråd for 4 år 
- 3 forældrerepræsentanter udpeges for 2 år ad gangen, af forældrene 
- 1 ekstern person udpeges af Menighedsrådets repræsentant og forældrerepræsentanterne for 4 år.  
- Forældrerepræsentanterne er de eneste i bestyrelsen, som samtidig med bestyrelsesposten kan 

have børn indskrevet i børnehaven. 
- Desuden vælges der to suppleanter. 
- Lederen og en repræsentant fra personalet deltager i bestyrelsesmøderne uden stemmeret. 
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Samarbejde med kommunen  
Institutionen arbejder overordnet ud fra Rudersdal Kommunes 4 kommunale kendetegn: 
 
• vil være en attraktiv arbejdsplads 
• vil være en effektiv organisation 
• have kompetente medarbejdere og kvalitet i arbejdet 
• have en fremsynet ledelse på alle niveauer 
 

Institutionens overordnede principper 
 
Målsætning 
 
Det enkelte barn skal hver dag have mulighed for, at kunne tilegne sig nye erfaringer, have mulighed for 
at undre sig og derved lære noget. 
 

Principper fastlagt af bestyrelsen 
 
Værdigrundlag: 
 
Bestyrelsen er i en kontinuerlig dialog med ledelsen af institutionen omkring det at  
 
-     Udvikle kulturer, strategier og praksis med henblik på at udvikle det enkelte barn. 
- Institutionen udvikles løbende i forhold til de rammer og målsætninger, 
       kommunen til en hver tid fremsætter, og tager højde for disse i forhold til 
       institutionens målsætninger. 
- Institutionen tilpasser og gennemgår arbejdsmiljø og børnemiljø for at tilpasse den 
       med lovgivningen. 
- Institutionen vil til en hver tid følge og opretholder de i lovgivningen opsatte 

regler for sundhed, forplejning og rengøring. 
- Institutionen vil til en hver tid forsøge at have en optimal fordeling af 

medarbejdere indenfor forskellige kompetence områder i følgende kategorier: 
pædagoger 60 %, medhjælpere 40 %. 

- Børn med sproglige vanskeligheder op følges af henholdsvis institutionens 
sprogansvarlig i et tæt samarbejde med kommunens talehørelærer. 

- Børn med motoriske udfordringer op følges af institutionens personale i tæt 
sammenarbejde med kommunens fysioterapi-afdeling. 

- Børnene stimuleres og udvikles mht. en glidende overgang fra børnehave til skole, 
fx præsenteres børnene for bogstaver og tal. Desuden deltager børn i daglige 
opgaver for at gør dem selvhjulpen. 

- Børnene lære at acceptere og tolerere forskelligheder. Lære at tale pænt og med 
respekt for hinanden. 

- Pædagogisk alsidigt tilbud om legetøj og beskæftigelses materialer som skaber et godt læringsmiljø. 
- Børnehaven bestræber sig på at udvikle børnenes horisont ved at få oplevelser ud 

af huset, fx skovture, tur til stranden, besøg på brandstationen, bytte børnehave, 
mv. 

- Legepladsen er så udfordrende og alsidig som mulig, og at den følger lovens 
forskrifter. 

- Personalet uddannes løbende med fokus på nye pædagogiske projekter, fx ligesom det er  
sket i MIO, “Mary-fondens”-mobning, m.v. 

- Der er en løbende dialog med forældre. 
- Der afholdes forældremøde mindst én gang årligt, og at der, hvis det vurderes 

nødvendigt afholdes ekstraordinære forældremøder. 
- Bestyrelsen har det overordnede ansvar for institutionens drift og pædagogiske  

udvikling. 
- Bestyrelsen vil til en hver tid i videst muligt omfang orientere forældregruppen 

om nye tiltag såvel egne som kommunale. 
- Driften af institutionen holdes indenfor budgetrammen. 
- Indretning og vedligeholdelse af institutionen ændres og foretages løbende. 
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- Personale og bestyrelse støtter op om et forpligtende samarbejde i de 
selvejendes netværk. 

- Forældrene deltager aktiv i børnehavens liv, fx deltager i forældremøder, 
festiviteter, mv. Forældre holder sig orienteret via de medier børnehaven benytter 
sig af, fx læs dagbøger på kommunens intranet. 

- Vi fortsætter det gode samarbejde med Nærum kirke. (udstilling, høst /julegudstjeneste) 
 

De pædagogisk læreplaner - konkrete handleplaner  
 
Lærerplanerne indgår som en naturlig del af vores hverdag. Det er vigtigt at vi holder fast i, at læring og 
læreprocesserne indgår i de aktiviteter, som er i vores hverdag. Læringen foregår ikke kun i det som, de 
voksne har sat i gang. Det foregår mange steder i løbet af dagen bl.a. i garderoben og når børnene 
leger. 
 
Vi skaber rum og mulighed for læring i alle de daglige aktiviteter, hvor vi forsøger at stimulere børnenes 
lyst til at opdage eller afprøve ny viden. Der er ingen læreprocesser, der er mere effektive end dem, der 
har det lege prægede over sig. Så leg og læring kan ikke adskilles, og den gode læreproces er ofte den, 
hvor det går som en leg.  
 
Det enkelte barn skal hver dag have mulighed for, at kunne tilegne sig nye erfaringer, have mulighed for 

at undre sig og derved lære noget. Det er vigtigt for os; 
- At børnene føler, de har indflydelse/medbestemmelse på deres dag.  
- At børnene får kendskab til forskellige materialer og får mulighed for at eksperimentere med disse. 
- At de får hjælp når de har brug for det. 
- At det enkelte barn føler, at det er blevet styrket til at turde prøve noget nyt. 
- At børnene får nogle gode oplevelser bl.a. i naturen. 
- At vi er med til at give børnene et positivt livssyn, det vil sige at hjælpe dem til at vende noget 

negativt til noget positivt.  
- Børnene skal møde voksne der er: Omsorgsfulde, empatiske, anerkendende, udfordrende, 

igangsættende og ansvarstagende.  
- Kan stille krav/udfordre ud fra det enkelte barns interesser og potentialer. 
 
Det er vigtigt at der gennem en børnehavedag er noget spontant, rutinepræget og noget planlagt. 
 
Det planlagte 
 
I Nærum Menighedsbørnehave arbejder vi i alders og aldersintegrerede grupper. Dette gør vi for bedre 
at kunne understøtte børnenes udvikling. F.eks. det sidste år inden skole start laver vi et forløb som 
forbereder børnene på skolen. Dette foregår en time om eftermiddagen ca.3- 4 gange om ugen. Vi læser 
bl.a. historier og laver førskole opgaver. Til nogle historier tegner børnenes deres egne billeder af 
historien, fordi det er med til at styrke deres koncentration, den sproglige udvikling, samt deres fantasi. 
F.eks. efter at have hørt ”Snøvsen” syr de den og laver udstilling for de andre børn i børnehaven. 
Børnene hjælper hinanden med at fortælle hvad bogen handler om, hvilket er med til at styrke deres 
sociale kompetencer samt deres selvtillid.  
Under andre planlagte aktiviter styrker vi det motoriske både fin og grov motorikken, fin motorikken bliver 
styrket ved de kreative aktiviteter og grov motorikken til gymnastikken/rytmikken.  
I naturen får børnene mulighed for at udforske og eksperimentere, og får dermed erfaring med årsag, 
virkning og sammenhænge. Børnene støttes i at udvikle nysgerrighed og interesse for naturen.  
 
 
 
Det rutinepræget 
 
I en børnehave er der en del rutiner bl.a. ved spisning – når børnene skal have tøj på, når vi skal ud. 
Dette foregår hver dag på samme måde fordi det giver tryghed for børnene at hverdagen er forudsigelig. 
Vi giver dem tid til at øve sig i selv at tage tøj på. Vi er hele tiden i dialog med børnene, om hvilken 
rækkefølge tøjet skal på, samt hvor meget tøj man skal have på alt efter vejret. De hjælper hinanden 
med tøjet. Dette er med til at udvikle deres sociale, sproglige, den alsidige personlige udvikling og den 
motoriske kompetence.  
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Det spontane 
 
Legen er et grundlæggende element i børne livet og den er ofte spontant opstået. Igennem legen er der 
mange læringsmuligheder, derfor lægger vi stor vægt på, at der er plads til at lege. I legen stimuleres og 
udvikles børnenes personlige, sociale, sproglige, motoriske og børnekulturelle kompetencer.  Gennem 
vores indkøb af materiale og legetøj understøtter vi det spontane valg af kreativitet og leg. 
 
For børn 3 – 6 år er det væsentligste: 
- At de har været sammen med deres venner og fået mul ighed for at lege med dem. 
- At børnene bl.a. gennem legen får mulighed for, at udvikle deres kreative – fantasifulde – 

udforskende og eksperimenterende sider. . 
 

De 6 temaer i den pædagogiske læreplan 
 
Barnets alsidige personlighedsudvikling 
 
Baggrund: 
For at styrke det enkelte barns personlige udvikling vægtes det højt at børnene generelt får mange 
forskellige muligheder for at deltage aktivt og få betydningsfulde sociale og kulturelle erfaringer. Der skal 
være plads til, at børnene udfolder sig som selvstændige personligheder. Vi sikrer, at børnene 
anerkendes og respekteres som de personer de er, og at de oplever tryghed og tillid i deres relationer til 
både voksne og andre børn.  
 
Formål: 
- At børnene oplever sig som mennesker/personer der er værdifulde, ligeværdige og anerkendte 
- At styrke børnenes selvværdsfølelse. 
- At give plads til, at børnene udfolder sig som stærke og alsidige personer, der selv kan tage 
      initiativ, samtidig med at de begyndende afpasser egne behov og ønsker til andres. 
- At børnene er deltagere i og med skabere af, det fællesskab som børnehaven udgør. 
 
Temaer: 
For at understøtte dette er følgende punkter en integreret del af hverdagen i institutionen. 
- Dialog om barnets egne følelser og reaktioner. 
- Plads til erfaringer. 
- Børnene får lov til at vælge en sang til samling, samt vente på hinanden. 
- Fri leg. 
- Vi lærer at lytte til hinanden, når nogen taler. 
- Vi hjælper med at sætte ord på, hvis nogen er kede af det. 
- Vi taler om, at man ikke kan være lige god til det hele. 
- Børnene opfordres til at lege sammen, dele legetøj, sanglege, at gå tur hånd i hånd og respektere 

andres beslutninger. 
 

 

Sociale kompetencer 
 
Baggrund: 
Sociale kompetencer udvikles i samvær med andre børn og voksne. For udvikling af sociale færdigheder 
er barnets kendskab til sig selv og sine følelser af stor betydning. Det er vigtigt, at kunne udtrykke, og 
kende egne behov for at kunne genkende andres behov. Barnet er her på vej til at blive et socialt individ. 
Barnet bliver i stand til at skelne mellem andre menneskers følelser og reaktioner, samt tolke deres 
adfærd. 
For at understøtte dette er følgende punkter en integreret del af hverdagen i institutionen. 
 
Formål: 
- Blive mødt som et ligeværdigt individ som følge der af at være glad for sig selv. 
- At bede om hjælp fra voksne – andre børn. 
- At kunne samarbejde. 
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- Kunne lytte til andre børn og voksne. 
- At kunne klare en del af de konflikter der opstår i samspillet med andre børn. 
- At vide, at alle følelser har lige ret, men at handlinger kan diskuteres. 
- At kunne udvise omsorg og empati. 
 
temaer: 
- Vi hjælper til med at barnet forstår konsekvenser af sine handlinger, som fx de øvrige børns 

reaktioner. 
- Barnet støttes i at tilsidesætte egne behov.  
- Børnene opfordres til at lege sammen, dele legetøj, sanglege, at gå tur hånd i hånd og respektere 

andres beslutninger. 
- Vi taler om, at det er okay at blive vred, men at det ikke er okay at slå. 
- Vi taler om at behandle hinanden ordentligt. 
 

Natur og naturfænomener  
 
Baggrund: 
Det er vigtigt for os at børnene udvikler respekt og forståelse for samt oplever glæden ved at være i 
naturen. Børnene lærer naturen at kende med alle sanser, og oplever den som kilde og rum for leg, 
samt følger naturens gang. 
 

Formål: 

- Ture til skov, eng, mark og vand.  
- At vi får en fornemmelse for årstiderne via vores færden i naturen. 
- At passe på naturen. 
- At få viden om naturen og naturfænomener. 
- At få udfordringer der kan styrke selvværd og selvtillid. 
- At styrke børnenes motoriske udvikling. 
 
Temaer: 
- Vi er ude i al slags vejr. 
- Vi præsenterer børnene for de forskellige årstider - gør nytte af det, fx ved at lege i bladene, smage 

på skovsyrer, kælke i snevejr, hoppe i vandpytter og blande sand og vand m.m. 
- Finde og undersøge alt der kan krybe og kravle - hvis vi møder en hund, kan vi måske klappe den. 
- Løbe, rulle, klatre, kravle, se, smage, lugte, føle og lytte. mm.  
- Vi snakker f.eks. om, hvor myrerne bor om vinteren. 
- Vi laver kranse samt presser blade. 
- Vi snitter i træ. 
- Vi går på opdagelse og finder små dyr og insekter. 
- Årstids bestemte aktiviteter og snakker om det vi ser de forskellige måneder. 
- Vi bygger huler. 
- Vi laver ting med naturens materialer som vi finder på vores ture til skov og strand. 
 

Kulturelle udtryksformer og værdier . 
 
Baggrund: 
At være et skabende menneske er at være i stand til at udtrykke noget indre til noget ydre. Vi giver 
børnene mulighed for at arbejde med forskellige materialer og redskaber. Børnene får mulighed for at 
deltage i og få viden om vores kultur, kulturhistorie, traditioner, og at børnehavens aktiviteter er 
kulturbærende. 
 
Formål: 
- Miniudstillinger af børnenes tegninger/malerier og andet. 
- Børnene laver forestillinger og inviterer til at se på. 
- At turde stå frem og udtrykke sig. 
- At få kendskab til andre og omverdenen. 
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Temaer: 
- Vi tegner tegninger fra ture børnene har været på. Spørger, hvad det forestiller og skriver det ned. 
- Bøger med billeder af forskellige former og størrelser. 
- Vi tegner og maler hjembragte ting. 
- Sanglege. 
- Går i teater – biograf – museum. 
- Køre med bus og tog. 
- Vi har udklædnings tøj børnene frit kan bruge. 
- Årlig udstilling i Nærum Kirke 
 

Krop og bevægelse: 
 
Baggrund: 
Det er vigtigt for os at børnene oplever glæden ved, accept af, og forståelse for deres egen krop, samt 
oplever glæden ved at være i bevægelse. At barnet udvikler en differentieret brug af kroppen og lære 
gode færdigheder i at arbejde med forskellige genstande. For at understøtte dette er følgende punkter 
en integreret del af hverdagen i institutionen: 

Formål: 
- At børn i dagligdagens aktiviteter udvikler deres grov/finmotorik. 
- At børnenes fysisk styrkes. 

 
Temaer: 
- Rytmik, dans.  
- Være på institutionens egen legeplads. 
- Udflugter til fx andre legepladser. 
- Dække bord, hælde mælk op, samt bruge bestik. 
- Spiller bold én ad gangen - øver at kaste og gribe. 
- Forsøger selv at tage tøj af og på (efter alder og niveau). 
- Vi bruger bl.a. vores hopperum med puder, madrasser og ribber til, at børnene får en bedre balance. 
- Vi bruger en gymnastik sal, hvor vi bl.a. spiller bold, øver gadedrengehop og udfordrer kroppen med 

andre fysiske øvelser. 
- Legepladsen bruges til at gynge, cykle, kravle, grave, klatre, spille fodbold, sjippe, lege med 

hulahopring, lave hinkebaner og meget mere. 
 
 

Sproglig kompetence 
 

Baggrund: 

Vi giver børnene mulighed for at udvikle deres sprog gennem dagligdags kreative aktiviteter og 
forskellige kommunikationsmidler. 

Formål: 
- At bruge sproget til at udtrykke egne behov og ønsker. 
- Få børnene til at tale om oplevelser.  
- Fortælle historier. 
- At digte historier sammen. 
- At give børnene mulighed for at udvikle og nuancere eget sprog samt kropssprog, og talesprog i 

dagligdags aktiviteter. 
 
Temaer: 
 
- Dialog om hverdagsting såsom frugt, farver, møbler m.v.  
- Tælle gennem sang. 
- Rim og remser. 
- Læse bøger. 
- Lytte til musik. 
- Fagter og sanglege. 
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- Hjælpe med at udtrykke følelser. Fx; hvorfor er du ked af det?  
- Sætter ord på handling. 
- Vi beskriver, hvad vi gør, mens vi gør det. 
- Vi spiller rimespil eller andre spil, som passer til barnets alder. 
- Vi giver plads til legen, da vi mener børn herigennem udvikler deres sprog. 
- Vi taler med børnene om løst og fast. 
- Børnene får bl.a. i samling mulighed for at fortælle, hvad der ligger dem på hjertet. 
- Vi synger. 
- Sprog gruppe hvis der er børn der har brug for det. 
 
 

Børn med særlige behov 
 
Baggrund: 
Alle børn skal mødes med – forståelse, indlevelse bekræftelse, og selvrefleksion.  
 
Det er vigtigt at vi skaber et miljø som kan danne rammen for et godt læringsmiljø og et godt børne liv, 
hvor alle børn kan trives og udvikle sig. Det samme gælder for de børn som har særlige behov, om det 
er permanent, periodisk eller akut. 
 
Mange børn i alderen 0-6 år kan have en eller flere perioder i deres liv, hvor de har øget behov for 
ekstra støtte-omsorg eller indsats fra det pædagogiske personale.  
 
Der sker løbende forandringer i børns udviklingsgrundlag, dels på det, biologiske, hormonelle, 
neurologiske og indre niveau, men også på det ydre niveau. Det kan skyldes forandringer, der opstår i 
barnets liv, det kan være såvel i børnehaven som andre steder. I samværet med børnene er vi 
opmærksomme på det enkelte barns udvikling og trivsel, det vil sige på dets humør, adfærd, kontakten 
til de andre børn og voksne. På personalemøder taler vi om børn og de iagttagelser, som vi har gjort.  
 
Når der opstår forandringer, der for børnene kræver omstilling, reorganisering og nye arbejdsmetoder for 
at kunne håndtere og trives i det nye, er det er af stor betydning, at personalet i børnehaven og 
omgivelserne, kan afkode, aflæse, reflektere og reagere empatisk på dette. 
Vi er bevidste om, at børn med særlige behov ikke er en ensrettet og homogen gruppe, men består af 
børn med forskellige behov. 
 
Formål: 
- Tidlig indsats  
-  Nære relationer med personalet på stuen  
-  Pædagogisk sparring til personalet   
-  Fokus på barnets forcer frem for begrænsninger  
  
Temaer:  
- Er vi blevet opmærksomme på om et barn har det svært, eller vi i personalegruppen har en 

bekymring, vil vi tale med barnets forældre for at finde ud af om der evt. er noget galt, og sammen 
finde en løsning for, hvorledes vi i fællesskab kan hjælpe barnet til igen at trives.     

- Ind i mellem viser der sig dog vanskeligheder, der kræver yderligere støtte, herunder inddragelse af 
PPR og dertil knyttede støtteforanstaltninger. Det kan også være vejledning, supervision eller 
rådgivning af personalet der tages initiativ til. Kontakt med/til kommunens støtteforanstaltninger 
foregår altid i dialog med forældrene.        
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Overgangen fra børnehaven til skolen 
 
Baggrund: 
Kommunen har udarbejdet retningslinjer for samarbejde mellem dagtilbud og skoler som er trådt i kraft 
okt. 2009. og revideret i foråret 2011.   
Formålet med disse retningslinjer er, at det pædagogiske samarbejde skaber en god overgang for alle 
børn, inkl. børn med særlige behov, og at der sættes fokus på hvad der generelt for alle børn er med til 
at skabe en god overgang fra daginstitution til skole. Der udformes konkrete arbejdsgange for viden 
deling i overgangen fra daginstitution til skole, så den viden der er om børn med særlige behov, bruges i 
forhold til tilrettelæggelsen af undervisningen og fritid i skolen. At komme med konkrete anbefalinger og 
retningslinjer i forhold til det brede tværfaglige samarbejde, og danne fælles grundlag for, hvad der skal 
til for at skabe den bedste overgang for alle børn.  
 
Formål: 
- At få et bedre kendskab til hinandens kultur. 
- At vi får et positivt og aktivt samarbejde med Nærum skole. 
- At børnene får kendskab til den skole de skal gå på. 
 
Temaer: 
- Børnehaven vil afholde forældre samtaler for alle børn en gang om året. 
- Det sidste år i børnehaven inde skolestart vil der hver dag blive (ud over det sædvanlige) læst højt i 

udvalgte bøger, samt lavet førskole opgaver. Med dette ønsker vi at øge børnenes sprogforståelse 
samt ordforråd. Hver dag øver vi os i at turde stå frem og genfortælle handlingen fra i går. Vi mener, 
at dette styrker børnenes selvtillid og koncentrations evne 

- Den sidste halvanden måned inden barnet starter i SFO laver vi et afslutningsforløb for de store. 
Dette kan indeholde trafik træning med afsluttende ”gå prøve.”  Leg med bogstaver og tal. Vi skriver 
bogstaver og kan lave simple regnestykker med for eksempel ærter.  

- Vi besøger skolen. 
- Til afskedsfesten får hvert barn en hjemmesyet bamse som symbol for en god tid og et godt minde 

om børnehaven. 
 
 

Børnemiljøvurdering 
 
Baggrund: 
I henhold til Lov om børnemiljø i dagtilbud af 30. maj 2006 skal alle dagtilbud udarbejde en skriftlig 
børnemiljøvurdering, som kortlægger dagtilbuddets fysiske, psykiske og æstetiske børnemiljø. Vi er godt 
i gang med at udvikle en børnemiljøvurdering. Vi har taget udgangspunkt i det skema som Rudersdal 
kommune har udarbejdet, samt i skema fra dcum. 
 
Formål: 
- At børnene får det endnu bedre med hinanden. 
- Prøve at forbedre de indendørs fysiske rammer. 
- Få kortlagt hvordan støj niveauet kan reduceres. 
 
Temaer: 
- De er blevet udarbejdet af leder og souschef og vil efterfølgende blive bearbejdet på et personale 

møde. 
- Låne et lyssignal der måler støjen 
- At vi forsætter med bamsemøder 
- Forebygge mobning 
- At alle rummene er blevet inddelt i lege øer. 
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Sprogvurderinger 
 
Baggrund. 
Vi tilstræber at det sproglige miljø til stadighed er i udvikling, så det tilpasses det enkelte barn. 
Når barnet fylder 3 år, vil forældre til de børn vi vurdere har sproglige problemer, få tilbudt en 
sprogvurdering af barnet. Der tages udgangspunkt i den handleplan, der laves efter sprogvurderingen. 
 
Der følges op på barnets sproglige udvikling, ved bl.a. brug af TRAS materiale. TRAS står for tidlig 
registrering af sprogudvikling og er anerkendt som et brugbart iagttagelses og registreringsværktøj i 
Rudersdal kommune. 
Den sprogansvarlige tilrettelægger et handlingsforløb for det enkelte barn sammen med talepædagogen 
 
Resultatet af sprogvurderingen udmøntes i tre kategorier, den generelle indsat, den fokuserede indsat 
og den særlige indsats. Sprogvurderingen er et ekstra redskab til at understøtte det pædagogiske 
arbejde med børns sprog.  
 
Generel indsats: 
Det daglige sprogstimulerende arbejde er dækkende for børns generelle behov. 
 
Fokuseret indsats: 
Til børn med mindre vanskeligheder f.eks. udtale problemer har vi en sproggruppe. Dette forløb bliver 
tilrettelagt af den sprogansvarlige på stuen. Dette vil foregå efter behov. 
 
Særlig indsats: 
De børn som har store sproglige vanskeligheder bliver indstillet til PPR der i samarbejde med forældre 
og det relevante PPR-personale laver en handleplan for barnet. Alle to - sprogede børn der efter 
sagkyndig vurdering viser sig at have behov, tilbydes sprogstimulering for at understøtte deres sproglige 
udvikling. 
 
Formål: 
- Er at de børn som vi vurdere har behov for en sprogvurdering når de bliver 3 år bliver tilbudt en 

sprogvurdering. 
-     At de børn som har brug for sprogstimulering får det. Enten af en pædagog i huset eller henvises til 

talepædagog.  
 
Temaer: 
- At vi bruger ministeriets materiale til sprogvurdering. 
 
 

Sundhed, mad og måltidspolitik  
 
Baggrund: 
Vi har i samarbejde med bestyrelsen udarbejdet en kostpolitik som vi arbejder efter.  
Gode kostvaner grundlægges hjemmefra, men vi vil selvfølgelig gerne understøtte disse. 
Til maddage og bagedage er vi opmærksomme på, at minimere fedt og sukker, samt at bruge, for 
eksempel, grove mel typer. Vi vil efterstræbe at maden bliver så sund som mulig uden dog at blive for 
fanatiske, da vi mener der også skal være plads til at lave pandekager og varm kakao på en kold dag. 
Der bliver hver dag serveret frugt både om formiddagen og eftermiddagen derudover bliver der serveret 
brød om eftermiddagen.  
 
Formål: 
- At være med til at give børnene sunde kostvaner så de får mulighed for at udvikle sig optimalt, både 

motorisk, mentalt og socialt. 
- At der er en god stemning ved måltiderne og at børnene bliver inddraget i de praktiske gøremål. 
- At følge sundhedsstyrelsen anbefaling om kun at få en ½ liter mælke produkter om dagen. 
- At børnehaven bliver så slik-, kage- og sukkerfri som mulig. 
 
 
 



 
Nærum Menighedsbørnehave Virksomhedsplan 2012-13 

 13 

Temaer: 
- Vi venter med at spise indtil alle har pakket ud og der er blevet sagt værsgo. Vi hygge snakker og 

lytter til hinanden ved bordene, indtil de fleste er færdige og der bliver sagt velbekomme og tak for 
mad. 

- Vi tilbyder ca.2-3dl økologisk mælk til frokost. Resten af dagen får de vand. 
- Vi har taget en fælles beslutning i institutionen om at børnene ikke må medbringe slik/ kage mm. For 

eksempel Petit Danone, Mælkesnitter, Knoppers, Cheez dippers, Coco pops og andre sukker og 
fedtholdige produkter. 

 
       

Legeplads og legepladssikkerhed 
 
Baggrund: 
Legepladsen betragtes som et pædagogisk sted, som er indrettet som et attraktivt opholdssted for børn 
og voksne. Det er en selvfølge at vi er ude hver dag.                                                                                                                                                
Vi betragter den som et ekstra rum, legepladsen bruges bl.a. til fysisk udfoldelse for alle børn i 
børnehaven.  
Vi har indrettet legepladsen sådan at den udfordrer børnenes kompetencer. 
 
Formål: 
- At lave lege øer. 
- At have fysiske udfordringer. 
- At udfordrer det sansemotoriske. 
- Udfordringer til store og små. 
- At lærer børnene at tage ansvar for beplantningen på legepladsen. 
- At legepladsen til enhver tid lever op til sikkerheden. 
 
Temaer: 
- Børnene sætter planter i plantekasserne og blomsterbedene sammen med deres bedsteforældre. Vi 

oplever at børnene passer bedre på blomsterne. 
- Vi sætter blomsterkasser og borde, sådan at der er plads til rolige lege. 
- Bålplads – balancebom – rutschebane – klatrestativ – sandkasse - jord. 
- Planter sommerfuglebuske, blomster, krydder urter, tomater purløg osv. 
- Vi har sikkerhedstjek på legepladsen en gang om året af professionelle folk. 
- At vi hverdag gennem går legepladsen efter et skema, før vi sender børnene ud. anbefalet af Gert 

Olsen. 
- At ledelsen gennem går legepladsen 1 gang om mdr. efter et skema anbefalet af Gert Olsen. 
 
 

Forældresamarbejde 
 
Baggrund: 
Vi tager udgangspunkt i den kommunale dagtilbudspolitik, hvor der bl.a. står: 
Ledelse, personale og forældre samarbejder om, at skabe de bedst mulige betingelser for børnegruppen 
og det enkelte barn. Vi tillægger det stor betydning at forældre og personale har et godt og konstruktivt 
samarbejde, fordi vi mener det har stor betydning for børnenes dagligdag. 
 
Formål: 
- Et godt kendskab til institutionen. 
- Indsigt i børnehavens hverdag. 
- Et godt kendskab til de andre forældre. 
- Tryghed til personalet. 
- Godt samarbejde med personalet. 
- God dialog med bestyrelsen. 
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Temaer: 
- Vi har en løbende dialog med forældrene i hverdagen. 
- Vi har forældremøde en gang om året. 
- Derudover tilbydes fast en uddybende samtale om det enkelte barn, og løbende samtaler efter 

behov. 
- Efter 3 mdr. tilbydes forældre til nye børn en samtale. 
- Forældre og personale arrangementer f.eks., sommerfest og lygtefest for hele huset m.m. 
- Daglige informationer samt nyhedsbreve i børneruden. 
- Bestyrelses møder. 
 
 

Personalesammensætning og personalesamarbejde 
 
Baggrund: 
For at kunne understøtte institutionens værdigrundlag og mål for det pædagogiske arbejde, er den 
pædagogiske stab sammensat med følgende kompetencer: 
 
- En pædagog med kompetencer til at styrke og udvikle børnenes kreativitet. 
- En pædagog med kompetencer til at styrke det sproglige og det motoriske..  
 
Derudover forsøger vi så vidt muligt at ansætte medhjælpere, som understøtter og/eller udvider 
institutionens kompetencer generelt. For at sikre personalets medbestemmelse afholder vi et månedligt 
personalemøde hvor personalet drøfter og planlægger konkrete aktiviteter. Personalemøderne fungerer 
som MED - udvalgsmøder, hvor personalet kan fremkomme med eventuelle ønsker om ændringer. 
Det er en ressource stærk og fleksibel personale gruppe med meget lidt fravær og som har været ansat i 
mange år.           
- Vi ligger tæt på naturen og vægter ude livet højt. 
- Børnehaven er meget søgt bl.a. på grund af det fagligt dygtige og engagerede personale samt den 

pædagogik som udføres i hverdagen. 
- Børnehaven er et trygt og rart sted at være for børn og voksne. 
- Kommunikationen blandt børn, personale og forældre vægtes meget højt. 
- Det sidste år, man går i børnehaven, har vi et specielt forløb for de store. Her samles de hver dag, 

hvor der laves før skole opgaver m.m.  
- Hele børnehaven har rytmik/gymnastik en gang om ugen i alders inddelte grupper. 
 
 

Evalueringer af sidste års indsatsområder 
 
 Fagpædagogisk udvikling   
 
Det blev politiks besluttet i april 2010 at Rudersdal kommune ikke længere ville have småbørnsstuer 
(1½-3 år). Børnehaven er fremover er normeret til 30 børnehavebørn, og dette har betydet at vi i det 
forløbende år måtte sige farvel til 5 medarbejder. 
 
Mål: 
- At det bliver sjovt og udfordrerne at gå i børnehave 
- At alle har haft en god dag 
- At vi også har naturen med 
 
Metoder: 
- At vi nyindretter huset så vi får brugt hele huset så optimalt som muligt 
- At vi på personale møderne planlægger mere end vi plejer 
- At vi i samarbejde med bestyrelsen, får en snak om hvad børnehaven skal prioritere og meldt det ud 

til forældrene 
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Succeskriterier: 
- At vi har glade børn  
- At der er en aktiv hverdag 
- At børnene bliver i børnehaven 
- At der er et godt pædagogisk miljø 
 
Evaluerer: 
- På personalemødet i oktober 
- I løbende dialog med forældrene og bestyrelsen 
 
Da børnehaven i april 2010 fik at vide at småbørnsstuen skulle lukkes pr. aug. 2010 besluttede 
bestyrelsen (for at beholde småbørnsstuen og personalet) at tage tiltag til at børnehaven kunne blive 
privat. Dette var en lang proces som viste sig ikke at kunne lade sig gøre på grund af at bygningen blev 
kommunaliseret. 
Det var fysisk og psykisk hårdt at sige farvel til fem gode og dygtige medarbejder, samtidig med at 
børnene skulle have en hverdag, hvor de så lidt som muligt mærkede personalets frustrationer. Vi 
syntes vi formåede at leve op til vores succeskriterier. 
Det personale der var tilbage fik en rigtig kampånd, hvor de stod sammen om at hele børnehaven skulle 
have en renovering så vi fik alle rum brugt optimalt. De tildelte kvalitets penge har vi brugt til, at en af 
vores medhjælper som er uddannet indretnings arkitekt udarbejde et forslag efter vores anvisninger om 
hvad huset skulle kunne bruges til. Personalet gik i gang med at male og indrette alle stuerne efter de 
planer der blev udarbejdet. Derudover brugte vi vores vedligeholdelses penge på maling m. m. til at 
indrette rummene. Rummene er blevet lyse og venlige og børnene fordeler sig i alle rum og dette 
medførte at vi har mindre konflikter samt støj. Hvilket har givet et bedre inde miljø. Alle rummene 
fungerer rigtigt godt efter hensigten. 
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                Fantasirummet   Fantasirummet

 
 
 
                     Sommerfuglestuen    

 
 
 

  
 
 
 
 
 



 
Nærum Menighedsbørnehave Virksomhedsplan 2012-13 

 17 

MIO: 
 
Nærum Menighedsbørnehave har deltaget i et pilot projekt under UCC om Matematikken – Individet – 
Omgivelserne (MIO) Projektet der sluttede i 2010 med en konference hvor vi deltog med et oplæg. 
I projektet tænkes der på matematikholdige aktiviteter og begreber som børn, gennem 
hverdagsaktiviteter og leg, gør erfaringer med. Børnene er interesseret i, og anvender ”matematik” i 
deres hverdag, det er begrundelsen for, at være opmærksomme på aktiviteter af matematisk karakter. Vi 
er blevet meget inspireret af dette projekt og vil gerne udbygge dette i vores hverdag. 
 
Mål: 
- At vi bliver endnu mere beviste om det matematiske.  
- At MIO bliver en større integreret del af vores hverdag. 
 
Metoder: 

- At udbygge vores materiale 
- Ved at lave flere billeder med forskellige figurer og antal. 
- At sætte disse materialer op i børne højde. 
- At bruge observationsskemaet som er udarbejdet af ucc. 

 
Evaluering: 
På personalemødet i oktober laver vi en evaluering. 
Evaluering fra personalet mødet i oktober. 
MIO er stadig en integreret del af vores hverdag, men vi vil stadigvæk gerne udbygge det. I naturen har 
vi bl.a. lavet trekanter – firkanter og cirkler af naturmaterialer. Når vi dækker bord skal børnene bl.a. 
tælle hvor mange der kan sidde ved bordet, og derefter tælle tallerkener og krus som skal passe til 
antallet af pladser. Vores opmærksomhed er meget på de forskellige konstruktions lege – puslespil- 
bord dækning og vores sangvalg. Børnene har fået større forståelsen for de forskellige begreber så som 
længere end og kortere end, cirkler trekanter m.m. Herved har vi skærpet børnenes opmærksomhed på 
at tingene har forskellige former – mængder som de bruger i hverdagen.  
 
Mobning: 
 
I børnehaven har vi i øjeblikket ikke de store problemer med drillerier/mobning. Men for at forebygge at 
det kunne blive et problem vil vi tilrettelægge et forløb i foråret for de 3 – 6 årige. Da vi har haft gode 
erfaringer med forløbet vil vi forsætte og udbygge dette. 
 
Mål: 
- At undgå drillerier – mobning. 
- At vi for større omsorg får hinanden. 
- At vi for større tolerance får hinanden. 
- At vi for større respekt får hinanden. 
- At skabe inkluderende børnefællesskaber. 
 
Metoder: 
- Bruge Mary Fondens materiale. 
 
Evaluering: 
Vi vil løbende på personalemøderne have en dialog om vi kan se en udvikling / effekt.  
 
For at forsætte den gode erfaring har vi besluttet at de største børn skal have et bamsemøde hver 14 
dag de to andre grupper får et bamsemøde en gang om mdr., hvor vi lære at vente på tur, lytte, sætte 
ord på følelser. De store slutter af med et massage program. Dette har en god effekt blandt børnene, da 
vi kan se at de mål vi har sat er i stor udvikling. Den måde som bamsemøderne er sat sammen på gør at 
vi kommer rundt om de kulturelle værdier, sprog, bevægelse og i høj grad de sociale kompetencer. 
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Arbejdsplads udvikling  
 
Nærum Menighedsbørnehave deltager i Rudersdals projekt om arbejdspladsudvikling som er i 
samarbejde med Høje Tåstrup kommune og CASA. Formålet med projektet er at skabe attraktive 
arbejdspladser, som giver et lavt sygefravær, tiltrække ny arbejdskraft og fastholde den eksisterende 
arbejdskraft. 
 
Mål:  
- At sygefraværet nedsættes 
 
Metoder:  
- At vi deltager i kommunens engagementer i forbindelse med projektet.  
- At vi arbejder med tema der i vores undersøgelse der har et rødt x. 
 
Succeskriterier:  
- At vi kan se en udvikling 
 
Evaluering: 
Da projektet er 2 årligt evalueres det i løbet af foråret 2012. 
 
Børnehaven usikre fremtid gjorde at spørgeskemaundersøgelsen i APU- projektet havde nogle få røde 
X. og nogle gule !. På personalemødet i august gennem gik vi APU undersøgelsen igen og fandt at de 
røde X og gule ! ikke længere var aktuelle, da vores situation er blevet afklaret.  
Vi deltager i sporarbejdet ”Tid til arbejdet kontra egne høje krav til præstation”. 
 
Evaluering af de 6 lærerplans tema 
 
De 6 tema i den pædagogiske læreplan. Bliver brug på mange forskellige måder i løbet af dagen bl.a.. 
 
Barnets alsidige personlighedsudvikling  bliver bl.a. understøttet ved at det er trygt at lege og få hjælp 
fra en voksen, som kan hjælpe en til at klare den udfordring stor som lille, man som barn står over for. 
Derved vokser man personligt. Vi hjælper børnene med at sætte ord på deres følser f.eks. hvis de er 
blevet drillet/ slået, hvorfor slog du? kan du se hvad det gjorde ved din kammerat?. 
  
 Den sociale kompetence  bliver understøttet mange gange i løbet af dage, også ved tilrette lagt 
pædagogiske forløb  
Eks. Vi har været på løb på legepladsen og målet var at sætte fokus på de sociale kompetencer og 
samarbejde. Post 1 viste hvor post 2 var. Post 2 skulle vi blæse sæbebobler. Post 3 skulle vi finde 5 
flotte blade. post 4 skulle vi tegne en tegning hver på akvarel papir. Post 5 skulle vi hjælpes ad med at 
lægge et puslespil. Post 6 var der smagsprøver og på post 6 var der et billede på som viste hvor de 
skulle finde 5 ting der ikke hører til en legeplads. Børnene var i det store hele gode til at samarbejde og 
de ventede på hinanden. 
 
 Natur og naturfænomener Da vi bor midt i et meget skønt område ikke langt fra skov og strand bliver 
disse udforsket en del. Det kan være en tur til Vedbæk havn hvor vi ser på fisk når fiskerbådene kommer 
ind. Køber fisk til en maddag m. m. lege i sandet finde sten og skaller som vi tager med hjem.  I skoven 
bliver der gravet i skovbunden hvad, lever der under bladene, træstubbene, vi tager ting med hjem som 
vi bruger. 
F.eks. bog som vi bruger til adventskranse. Eller vi ligger på jorden med lukkede øjne og lytter til 
naturen. Eks. Gik vi en dejlig tur i skoven. vi var kun en lille gruppe af sted så vi kunne rigtig gå på 
opdagelse. Vi så hjortespor og fodrede ænder og fugle. Vi fandt også en masse forskellige svampe, 
nogle helt små og nogle kæmpe store. og så snakkede vi om hvad det betød at svampene kunne være 
giftige. til sidst så vi også en lille frø som hoppede i skovbunden. Vi havde en rigtig dejlig og frisk tur. Til 
frokost snakkede vi så om hvad vi havde set og børnene kunne huske alle de sjove ting vi havde 
oplevet.   
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De kulturelle udtryksformer og værdier  vi synger både nye som ældre sange - rim og remser besøger 
museer – teater - Hegnsgården og bevæger os rundt i nær området eller tager ture med tog ”Grisen” 
samt bus. 

 Eks. Vi har været over på plejehjemmet og lege sammen med de ældre fra daghjemmet. Vi begyndte 
med at klappe stavelser i vores navne. Vi legede "Jeg gik mig over sø og land". 2 skridt til højre og 2 
skridt til venstre". og "Bro bro brille". Vi legede med faldskærm, hvor vi havde en badebold på og den 
skulle vi få til at ramme loftet. Vi byttede også plads under faldskærmen og det var de ældre helt vilde 
med, de løb også eller kørte med sin rullestol.  

 Krop og bevægelse , i vinter halvåret har vi en gang om ugen rytmik/gymnastik for alle børn som er delt 
i aldersgrupper for bedre at kunne til gode se de forskellige udviklings trin. Derudover er legepladsen 
indrettet med lege øer der opfordre til at være fysisk aktivet f.eks. klatrestativer, cykler. Samt til mere 
stille lege f.eks. i sandkassen, legehuset. Inden for er rummene indrettet således at der er rum til hoppe, 
danse og stillelege. 

Eks. Det har på alle måder været en fantastisk dag. Børnene har været meget forventningsfulde til 
denne dag og det har vi kunnet mærke. De kunne næsten ikke vente med at komme i gang. Der kom en 
fotograf fra Rudersdal avis og tog en del billeder, så vi håber og tror på at han finder de bedste frem. 
Børnene tog sig rigtig godt ud i deres VM trøjer. Vi begyndte med at der stod 3 voksne og sendte 
sæbebobler ud på cykelbanen og så skulle børnene slippe med den ene hånd og slå ud efter 
sæbeboblerne, det gik rigtig godt. Det næste var Faldskærm, her skulle vi dukke os når vi skulle under 
faldskærmen. Det er faktisk ret svært at cykle når man samtidig skal bukke sig når man cykler, men det 
vi har lavet i dag handler om balancen. Vi delte også børnene op i aldersgrupper, hvor de skulle lave 
forskellige ting. De yngste havde en bold leg hvor det handlede om at stå af cyklen og tage en bold og 
lægge den i en spand og op på cyklen igen og så cykle, komme tilbage og gentage det. Det havde de 
meget sjovt med. Ml. gruppen legede postbud. De skulle køre hen og hente et brev køre hen på 
posthuset og få det stemplet og køre over til en tredje person og lægge brevet i postkassen. De store 
kørte forhindringsløb, hvor vi havde sat bøtter op og så skulle de køre slalom. Vi havde også balloner 
hvor børnene skulle slippe med de ene hånd og slå til ballonen. Til slut havde vi stopdans, hvor en 
voksen sad og slog på tromme og når musikken stoppede, skulle børnene finde en ring som vi havde 
tegnet og sætte der forhjul ind i den. Det havde de stor glæde af. Til slut skulle børnene på podiet. Vi tog 
dem op i grupper og her fik de medaljer og en sikkerhedsvest. Det har været en fantastisk festdag og vi 
takker alle cykel deltagerne. Nogle af børnene fik en hæk tur og nogle lå på asfalten, men der skete ikke 
alvorlige ting.  

Sproglig kompetence 
Vi giver børnene mulighed for at udvikle deres sprog gennem dagligdags kreative aktiviteter og 
forskellige kommunikationsmidler. At børnene bruger sproget til at udtrykke egne behov og ønsker. 
Børnene har mulighed for at udvikle og nuancere eget sprog som kropssprog, og talesprog i dagligdags 
aktiviteter. Eks. når vi holder samling, er i garderoben eller spiser er der rig mulighed for god 
kommunikation. 
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Årsberetning Nærum Menighedsbørnehave 2011.  
 
Traditionen tro kommer formandens årsberetning kort tid før det store forældremøde. Formålet er at give 
et tilbageblik på begivenheder, traditioner og ændringer i vores alle sammens børnehave. 
 
Året starter, i beretningen, nogle måneder før kalenderåret skifter, med konstituering af bestyrelsen 
umiddelbart efter forældremødet i 2010. 
 
Privatisering. 
For et år siden, gik vi alle fra forældremødet med store forventninger og forhåbninger til året der skulle 
komme. 
 
Privatiseringen så i efteråret 2010 ud til at ligge lige om hjørnet. Danske Daginstitutioner havde 
bekræftet, at de ville stille den 3 måneders driftsgaranti der ville blive stillet krav om. 
 
I november og december havde bestyrelsen en løbende korrespondance med kommunen, som ikke ville 
anerkende ansøgningen om overgang til privatisering, da kommunen mente dette udelukkende kunne 
ske, hvis driftsoverenskomsten blev opsagt på forhånd. En fortolkning af loven som bestyrelsen og 
juristerne ved Danske Daginstitutioner ikke var enige i. 
 
Da kommunen den 1. januar 2011 overtog Nærum Ungdomsgård gik der lidt tid før undertegnede, fik sat 
et møde i stand. Men i februar mødtes undertegnede med forvaltningen til et møde i Allerød hos Danske 
Daginstitutioner. Resultatet blev som de fleste af jer ved, at kommunen ville opsige børnehavens 
lejemål, hvis vi ønskede at blive privatiseret. 
 
En privatisering, hvor de første mange måneder ville være præget af retssager, og hvor den fremtidige 
bestyrelse skulle tages i ed for beslutninger taget af tidligere bestyrelser, var ikke noget vi i bestyrelsen 
kunne se som givtigt, hvorfor ansøgningen til privatiseringen blev trukket tilbage i foråret 2011. 
 
Konsekvenserne var hårde. Allerede i februar måtte vi opsige Pernille og Susanne, da vi ikke kunne 
være sikre på, hvornår en privatisering ville falde på plads. Situationen var så, at håbet om at kunne 
trække opsigelserne tilbage, forsvandt. Heldigvis fandt de begge hurtigt arbejde andet steds i 
henholdsvis en skovgruppe og en nystartet vuggestue. 
 
Da Susanne og Pernille fandt andet arbejde så hurtigt, måtte vi genansætte Signe der var blevet opsagt 
sidste efterår, som medhjælper. Signe stoppede dog af egen vilje d. 31. august 2011 for at rejse til 
London og dygtiggøre sig indenfor sit fag. Heldigvis blev hun erstattet af sin søster Hanna, som allerede 
er godt inde i hverdagen. 
 
Vi har også fået Thomas tilbage, efter at han har været væk på uddannelse og været tilknyttet huset 
som vikar. Det er både børnene og forældrene glade for. 
 
Hanna og Thomas er begge ansat på 30 timer. 
 
Begivenheder 
Som altid hyggede vi os alle til lygte-festen sidst på efteråret. I det forgangne år holdt vejret nogenlunde, 
vi kom da ud at gå med børnenes fine lygter. Og flere af de erfarne forældre havde taget ekstra lightere 
med, så der også var ild i lamperne på selve turen, hvor der som altid er en lille kamp med vinden. 
 
Luciaoptog med de store børn er en dejlig tradition, hvor vi alle får fælles morgenmad imens de voksne 
fra børnehaven med sikker hånd guider børnene rundt i hele børnehaven til store glæde for alle. 
Julespillet er jo altid en rørende oplevelse, hvor de stolte børn fra mellemgruppen udfolder sig på de 
skrå brædder og synger så ikke et øje er tørt. 
 
Traditionen tro afholdtes fastelavnsfesten på Hegnsgården. Der blev sunget fastelavnssange og slået 
katten af tønden til stor jubel for alle.  
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Sommerfesten var planlagt til at skulle være udenfor, men igen i år spillede vejret os et pus, så gårdens 
udmærkede indendørs faciliteter blev benyttet igen i år. Der blev dystet i de små konkurrencer, sludret 
ved bordene og ”gamle” børn fik genset hinanden. En god tradition lige før sommerferien, hvor de store 
går ud og rokaden sker i garderoben, til begejstring for alle de der pludselig er et år større. 
 
Da de fleste var kommet tilbage fra sommerferie fejrede vi Bentes 25 års jubilæum. Selve dagen var d. 
1. august, hvor de børn og det personale der var i børnehaven fejrede Bente på behørig vis. 
 
Fredag d. 19. august var det så alle vi andre, som kunne fejre Bente. Personalet havde pyntet fint op, og 
flere forældre havde tilbudt sin hjælp, med madlavning og hjælp på selve dagen. Alle børnene opførte 
sig eksemplarisk, og det blev en god dag for Bente og resten af huset. 
 
Økonomi 
Som skrevet i årsberetningen for 2010, forventede bestyrelsen ikke at et evt. overskud for 2010 ville 
blive overført til 2011. Praksis for overførsler blev da også ændret for 2011, så alle overskud/underskud 
nu indgår i en stor pulje for området (Nærum Menighedsbørnehave ligger i område 3 – Kikhanen). For at 
den enkelte institution kan få et eventuelt overskud udmøntet, kræver det at en institution med et 
eventuelt underskud, udligner dette først.  
 
Resultatet blev som forventet et underskud, det blev dog lidt højere end forventet. Dette skyldes bl.a. 
nedgang i børnetallet ved lukning af larvestuen. Bestyrelsen valgte at vente lidt med opsigelserne på 
medhjælperne, da der blev arbejdet mod en privatisering. 
 
Samtidig har prognoserne fra LDD været meget uklar, så det har været svært at vurdere, hvor meget 
eller lidt, der var at gøre med. 
 
Efter larvestuens endelige lukning, besluttede personalet at ændre rummene så hele institutionen 
fremstår som en helhed, udelukkende for børnehavebørn. Det har betydet at larvestuen nu er blevet til 
fantasirummet, og sommerfuglestuen samt midterstuen har fået et ansigtsløft. Ændringerne er blevet 
anset som almindelig vedligehold, hvorfor pengene er trukket på vedligeholdelseskontoen. 
 
Økonomien for 2011 ser fin ud. Lønudgifterne har været mindre end forventet, som følge af at det 
opsagte faglige personale stoppede tidligere end beregnet. Bestyrelsen besluttede på trods af den 
økonomiske usikkerhed at opretholde traditionen og give Bente en fortjent ekstra månedsløn i 
forbindelse med hendes 25 års jubilæum.  
 
Alt i alt har Bente og det stabile personale igen i år, formået at spare på pengene, og dog stadigvæk 
give børnene en hverdag fuld af gode oplevelser. 
 
Høringer 
I år har der været to høringer vi har haft mulighed for at kommentere på.  
 
Den ene vedrørte budgettet 2012, hvor formandens eneste kommentar var at vise glæde over at skulle 
have institutionen udvidet med en vuggestue. 
Den anden høring handlede om inklusion. Kommunerne skal i forbindelse med de store besparelser der 
er lagt i udsigt, også spare på specialskolerne. Dette betyder at børn som tidligere har gået på 
specialskolerne nu kommer til at gå i de almindelige skoler. 
 
Da det meste af materialet havde med skolerne at gøre, blev formandens svar meget generelt, med 
udgangspunkt i fagligheden blandt personalet. For det er klart at en sådan omlægning, kræver større 
faglig kompetence blandt det personale i skolerne, som skal overtage disse børn, hvorfor 
efteruddannelse må være en naturlig følge. 
Allerede for ca. 2 år siden da der på institutionsrådsmødet blev gjort opmærksom på, at man ville lave 
en undersøgelse, der kunne bruges i forbindelse med inklusion, blev der fra formandens side spurgt, om 
man i samme undersøgelse, også ville sætte fokus på børn med særlige forudsætninger. Svaret var 
dengang lidt vævende. 
 
I høringssvaret kunne det så konstateres at man ikke, havde nævnt børn med særlige forudsætninger. 
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Fremtiden 
I masterplanen er der lagt op til at Nærum Menighedsbørnehave skal udvides med en vuggestue 
allerede i 2012. En udgift i det kommunale budget på 2.500.000. 
 
Hvorvidt udgifterne bliver godkendt ved vi først når kommunalbestyrelsen har besluttet næste års budget 
sidst i oktober 2011. 
 
Skulle Nærum Menighedsbørnehaven blive udvidet med en vuggestue, står børnehaven til at skulle 
vokse til små 60 enheder, hvilket i praksis betyder;  
Børnehavebørn ca. 30 
vuggestuebørn ca. 12 
og så er vi tilbage, hvor vi slap. Vi skal have udvidet personalegruppen og der bliver igen helt små børn i 
institutionen. Til glæde for alle. 
 
På det sidste institutionsrådsmøde fremlagde forvaltningen at man i Rudersdal kommune overvejer at 
starte indslusning til skolen allerede fra 1. maj 2012. Det vil for vores børnehave betyde at ”store gruppe” 
stopper allerede 31. april 2012, for at gå i SFO indtil de starter i 0. klasse. Beslutningen for dette bliver 
også taget af kommunalbestyrelsen sidst i oktober 2011. 
 
Nye børn vil i praksis så også blive indskrevet allerede fra 1. maj 2012 
 
Bestyrelsen 
 
Bestyrelsen i 2010-2011 bestod af: 
 
Forældrerepræsentanter: 
Michael Almer (far til Anton) 
Latifa Maria Hansen (mor til Tilde) 
Helle Maria Isabella Bjerremann (mor til Frederik og Sofie) 
 
Mette Grove, (mor til Christian), suppleant 
Thomas Weiss (far til Oscar), suppleant 
 
Eksterne medlemmer; 
Bruno Rasmussen, repr. fra menigheden, Præst i Nærum Kirke 
Camilla Dyssegaard tidligere forælder i børnehaven. 
 
På valg til bestyrelsen på forældremødet d. 22. september 2011 er;  
begge suppleanter (forældrerepræsentanter), som vælges for ét år ad gangen 
Thomas Weiss - genopstiller 
Mette Grove - genopstiller 
 
Forældrerepræsentanterne er valgt for 2 år ad gangen, hvorfor 
Michael Almer – træder ud af bestyrelsen (Anton stopper til sommer) 
Helle Maria Isabella Bjerremann - genopstiller 
 
Latifa Maria Hansen er ikke på valg men stopper som formand. Træder ud af bestyrelsen til sommer når 
Tilde starter i skole. 
 
Personligt fra formanden  
som afgående formand takker jeg hermed for tilliden der er blevet vist mig som formand. Det har været 
lærerigt og begivenhedsrigt. 
 
De store kommunale omlægninger (sammenlægning og indførelse af områdeledelse) har gjort det til en 
meget politisk periode, jeg har været formand i. Dette synes dog aftagende. 
 
Som formand i en selvejende institution udenfor områdeledelse, har jeg hele tiden været bevidst om, at 
det i sidste ende er vores bestyrelse, der har ledelses og budget ansvaret. Det er derfor bestyrelsen som 
skal være lederens (Bentes) sparringspartner i forhold til de udspil der kommer fra politikerne og 
forvaltningen. En hel unik form indenfor det kommunale regi, som jeg synes det i samarbejde med Bente 
har været værd at kæmpe for.  
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Vi har fået skabt en sikkerhed for at vores form for institution kan fortsætte med at bestå. Dette er sket i 
forbindelse med det netværk af andre selvejende institutioner udenfor områdeledelse, som støtter, 
sparrer og oplyser hinanden, hvis der er møder vi ikke har kunnet deltage i. 
 
Jeg tror ikke længere at vi som institution står overfor en trussel om lukning, og når oktober er ovre ved 
vi om institutionen skal udvides med en vuggestue. Skulle dette mod forventning ikke ske, tror jeg stadig 
institutionen vil blive bevaret som børnehave. Indikationerne fra kommunen er, at der er behov for en 
institution i vores område, og er vi der ikke, så åbner kommunen bare sin egen. 
 
Endnu engang tak for tilliden og god vind fremover. 
 
Med venlig hilsen 
Latifa 
afgående formand. 
 
 
 

Indsatsområder for 2012-13 
 
Arbejdsplads udvikling  
 
Baggrund: 
Nærum Menighedsbørnehave deltager i Rudersdals projekt om arbejdspladsudvikling som er i 
samarbejde med Høje Tåstrup kommune og CASA. Formålet med projektet er at skabe attraktive 
arbejdspladser, som giver et lavt sygefravær, tiltrække ny arbejdskraft og fastholde den eksisterende 
arbejdskraft. 
 
Formål:  
- At sygefraværet nedsættes 
 
Temaer:  
- At vi deltager i kommunens engagementer i forbindelse med projektet.  
- At vi arbejder med tema der i vores undersøgelse der har et rødt x. 
- Deltager i sporarbejdet tid til arbejdet kontra egne høje krav til præstation. 
 
Succeskriterier:  
- At vi er opmærksomme på ikke at sætte højere krav til os selv end vi kan indfri uden at blive 

stresset. ”sætte tæring efter næring” 
- At sige til hinanden når vi sætter urealistiske mål. 
 
Evaluering: 
- På personalemødet i juni. 
 
 
Vuggestuegruppe  
 
Baggrund: 
 I kommunens masterplan foreslår de at børnehaven opnormeres med 12 vuggestuebørn i løbet af 
2012. Dette er vi meget indstillet på at det bliver til noget. 
 
Formål: 
- At vi bliver en integreret institution igen 
- At vuggestuegruppen bliver en integreret del af børnehaven 
- At vuggestuebørnene forsætter i børnehavegruppen 
 
 
 
 



 
Nærum Menighedsbørnehave Virksomhedsplan 2012-13 

 24 

Temaer: 
- Samarbejde med kommunen om ombygningen 
- At vi ikke er i huset mens ombygningen står på 

 
Succeskriterier:  
- At ombygningen bliver til noget. 

 
 

Inkluderende institution  
 
Baggrund: 
Rudersdal kommune har godkendt et inklusionsprojekt der skal sikre at alle børn i rudersdal kommune 
sikres en god og tryk opvækst med læring, livslyst og glæde. Nærum menighedsbørnehave tager 
udgangspunkt i dette projekt. Når der bliver meldt temaer ud fra børneområdet igangsætter vi projekter i 
børnehaven 
 
Derfor arbejder vi med den inkluderende institution, for at blive bedre til at rumme familiernes, 
personalets og børnenes forskelligheder, så børnene udvikler empati for hinanden på tværs af køn og 
alder og forskelligheder  
 
Formål: 
Vi tilstræber, at vi får udviklet kulturer, strategier og praksis i børnehaven med ansvar for den 
mangfoldighed af børn som er her.  Det handler om at fjerne hindringer for leg og læring, så alle børn 
kan deltage. Når man arbejder på at mindske disse forhindringer bliver det lettere at videreudvikle 
institutionens generelle evne til at tilpasse sig mangfoldigheden. 
 
Temaer:  
- En udviklende pædagogisk kultur  

Kulturen er fundamentet børnehaven, hvad er det vi står for, blandt børnene, forældrene og 
personalet. Vi søger at skabe et trygt, accepterende, samarbejdende og stimulerende fællesskab. 

 
- Udarbejde inkluderende strategier 

Strategier hvor vi tilrettelægger, hvordan vi kan rumme mangfoldigheden. 
 
- En pædagogisk praksis. 

Planlægning af, hvordan vi udfører vores strategier, således at alle børn og voksne er accepterende 
over for mangfoldigheden. Aktiviteterne er tilpasset børnenes udviklingstrin og evner. 
 

- At det bliver forgrenet ud til forældre, bedsteforældre og personale. 
 
 
 Kend din by 
 
Baggrund: vi skulle finde et tema til vores udstilling i Nærum kirke, og da vi syntes at der er vigtigt at 
børnene kender deres lokale omverden faldt valget på kend din by. Det er vigtigt at de lærer at Nærum 
er andet end slikbutik og brandstation.  
 
Formål: 
- At børnene får kendskab til nærmiljøet  
 
Temaer: 
- Vi besøger kirken 
- Vi besøger Hegnsgården  
- Vi besøger posthuset 
- Vi besøger vildtplejestationen 
- Vi besøger brandstationen 
- Vi besøger biblioteket 
- Skoven 
- Lave planche fra steder vi har besøgt  
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- Bygger en by 
- Lave malerier 
- Foto 
- Lave en udstilling i Nærum kirke til fastelavn 
 
Succeskriterier: 
- At børnene får en fornemmelse for hvad Nærum er for en by og hvad den indeholder 
-  
Evaluering: 
- På personale mødet i marts 
 
 
Hygiejne 
 
Baggrund: 
Hygiejne - Vaske hænder projekt, for at børnene skal blive bedre til at vaske hænderne rene, og få 
nedsat sygefraværet. 
 
Formål:  
- At nedsætte sygefravær  
- At børnene automatisk vasker hænder når de kommer i børnehaven 
- At børnene får et diplom til slut. 

Temaer:  
- Vi maler hænderne med maling som de laver tryk med 
- Vi laver en test på børnene med UV-lampe og spray 

Succeskriterier: 
- At børnene lærer om hygiejne og bakterier 
- At børnene vasker hænder når de kommer 
- At forældrene husker at vaske hænder med børnene når de kommer 

Evaluering: 
- Beskriver hvad der virkede. 
- Nedsatte det sygefraværet 
 
 

Fælles indsatsområder for det selvejendenetværk 
 
Den fagprofessoinelle rolle og opgaveløsning 
 
Læring og kompetenceudvikling af det fagproffession elle personale. 
 
Baggrund: 
Vi har som selvejende institution i Rudersdal Kommune ene ansvar for, at personalet i 
institutionen får mulighed for læring og kompetenceudvikling.  
De selvejende institutioner er forskellige i størrelse og derved også i antal ansatte. Som ledere 
har vi det mål at skabe nogle rammer og muligheder for det fagproffesionelle personale som 
gør, at de på tværs af institutionerne kan udveksle erfaringer og i samarbejde styrke 
dokumentations- og evalueringsmetoder. 
Lederne har bestemt at hver institution 1 gang om året planlægger en aktivitet og inviterer 
andre selvejende institutioner til at deltage. Selve aktiviteten er efter eget valg. 
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Formål: 
I indbydelsen skal der være beskrevet et mål med aktiviteten. Målet skal opfylde et eller flere 
læreplanstemaer. 
Temaer: 
- Beskriv gerne handlemuligheder. 
- Hvordan skal aktiviteten dokumenteres? 
 
Evaluering af målet: 
- Refleksion.  
- Hvad gik godt og hvad gik knap så godt?  
- Opnåede vi det der stod i målbeskrivelsen?  
-  Hvilke læreplanstemaer blev brugt? 
 
Fælles kurser i de 6 læreplanstemaer 
 
Baggrunden  
for at samarbejde om de 2 indsatsområder er: 
- Økonomisk fordel 
- Volumen 
- Styrker fællesskabet 
- Kerneydelserne 
- Det er et kommunalt indsatsområde 
- Det er en ledelsesopgave at kompetenceudvikling personalet 
- Der stilles i dag skærpede krav til pædagoger fra flere niveauer 
- Det forbedrer arbejdsmiljøet at pædagogerne er klædt på til omgivelsernes forventninger 
- Forvaltningen har fokus på arbejdsmiljøet 

Formål: 
 For at styrke den faglige professionelle opgaveløsning – herunder den teoretiske og metodiske 
tilgang til det pædagogiske arbejde. 
 
 
Temaer: 
 
Grundmodul for alle:  

1. aften  

Dorte Bloch indleder med at fortælle om kommunens forventninger 
Derefter oplægsholder om det moderne læringssyn 

2. aften 

Formålsbeskrivelse, dokumentation og evaluering 
 
Foranalyse:  
Resultatet af dagtilbuds undersøgelse. 
Der vil være fokus på dette i opstartsforløbet (grundmodulet) 
 
Interessenter:  
Politikerne har en interesse i at det pædagogiske niveau højnes og at det synliggøres. 
Bestyrelserne har det overordnede ansvar for institutionens faglighed. 
Børnene får et bedre miljø da de omgives af motiverede pædagoger 
Pædagogerne får større arbejdsglæde og en højere faglig bevidsthed. 
Ledelsesnetværket styrkes af at lave fælles projekter. For få ressourcer sættes et stort 
udviklingsprojekt i gang.  
Den enkelte leder har interesse i at skabe en attraktiv arbejdsplads med stor søgning af børn.  
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Medhjælperne får kompetente pædagoger, som kan give faglig vejledning.  
 
 
Målgruppe:  
Pædagogerne  
Ressourcer:  
Økonomi og timer  
Organisering:  
Der nedsættes en styregruppe, som står for at kontakte uddannelsesinstitutioner. 
Sparringspartnere: Pædagogisk konsulent, ledere og undervisere fra UCC, Danske 
Daginstitutioner, videns personer i kommunen.  
 
Kommunikation:  
Hver enkelt leder informerer personale samt bestyrelse med baggrund i projektplanen.   
 
Evaluering:  
Evalueringsskema efter hvert af modulerne, samt ved hjælp af logbog  
Variation af dokumentations metoder er stigende.  
Faglige beskrivelser på børneruden 
Interviews under MUS 
Beskrivelser af fællesarrangementer, formål og evaluering  
 
Der udarbejdes et kommissorium af styregruppen.   
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Økonomi   
 

  

  
 

BUDGET 2012 BUDGET 2013 
Fagpersonale 1,001,00 1,001,00 

Ledelse 466,000 466,000 

Vikar 73,000 73,000 
Uddannelse 8,000 8,000 
Madordning   
Normtal 69,000 69,000 
Teknisk servicepersonale 14,000 14,000 
Forsikringer 11,000 11,000 
Rengøring 79,000 79,000 
Annoncer 5,000 5,000 
Energi 57,000 57,000 
Grunde og bygninger 44,000 44,000 
Administration og Revision 43,000 43,000 
TOTAL 1,870,000 1,870,000 
   
ESTIMERET OVERFØRSEL TIL 
2012 

-48,000 
 

 
Personaleomsætning 
 
I foråret 2011 måtte vi opsige 2 pædagoger på grund af at vores småbørnsstue ikke længere får tilført 
flere børn fra august 2010. Derudover er 1 medhjælper stoppet August. 
 
 
Belægning 
 
 Børnehaven er normeret til 30 børnehavebørn. Da børnehaven blev ned normeret i august 2010 med 
12 småbørn. Har vi haft småbørn blev først 3 år i løbet af sommeren 2011. Belægning i 2011 var 
100,14. % 
 
Vedligeholdelsesplan  
 
Da vi regner med at børnehaven skal bygges om således at der bliver plads til 12 vuggestuebørn, laver 
vi ikke de store vedligeholdelse planer. Alle stuer blev malet i sommeren 2011.  
 
Nøgletal 

Antal medarb. I alt  
uden rengøring  

Antal 
fastansatte  

opgjort i 
stillinger  Fravær i %  

Fordeling i % 
mellem 

pædagog og 
medhjælpere eksl. 

lederen 

Månedsløn Timeløn  Fuldtid  Timeløn   
Sygefravær 
U. 14 dage 

Sygefravær 
O. 14 dage 

Fraværs 
% ·i alt 
(inkl. 

barsel)  Pædagog Medhjælp 

5 0  6,179 0  2,13 5,61 7,92  53.85 46.15 
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Virksomhedsplanen er blevet godkendt af bestyrelsen i december. 
Virksomhedsplanen er i år udarbejdet af lederen og souschefen, efter at vi på en pædagogisk lørdag i 
september har evalueret virksomhedsplanen for 2011.  
 
 
Bilag  

Institutionens kalender 
 
Vi er en 52 år gammel institution og derfor har vi er vi mange traditioner, bl.a.  
Fastelavn. Vi synger fastelavns sange og slår katten af tønden på Hegnsgården, som er det lokale 
plejehjem.  
Udstilling. Vi laver udstilling i Nærum Kirke til fastelavn. 
Påskefrokost. Vi koger æg om morgenen og maler dem fint, inden vi går ud og triller dem ned af vores 
egen lille bakke på legepladsen. Senere spiser vi hyggelig påskefrokost sammen. 
Sovedag for de store. I løbet af foråret skal de store, som skal starte i skole, overnatte i børnehaven 
(hvis de vil). De laver lækker middag, måske skattejagt eller andet sjov. Om morgenen inviterer 
børnehaven deres forældre på morgenmad. 
Københavner uge. Vi bytter børnehave med en anden Menighedsbørnehave på Frederiksberg og tager 
på spændende ture til bl.a. Zoologisk have.  
Sommerfest/ lygtefest for børn og forældre.  
Skoletaskefest.  I løbet af efteråret inviterer vi de børn, der lige er startet i børnehaveklasse, tilbage til 
børnehaven, et par timer om eftermiddagen. Vi byder på lidt lækkert, og børnene viser deres nye 
skoletasker med indhold frem. 
Høst gud tjeneste. Vi går til høst gudtjenste i Nærum Kirke 
Lucia. De ældste børn går Lucia for os alle sammen, og vi spiser morgenmad sammen. Lidt senere går 
de Lucia på Hegnsgården og synger for de ældre.  
Julespil. Mellem børnene øver og opfører krybbespil for både børn og forældre en dag i december. 
Jule tur i skoven.  Hele børnehaven går en tur i skoven hvor vi leder efter ”jule mor”. Bagefter går vi hjem 
og spiser risengrød. 
Kirken: Til jul går vi til børne julegudstjeneste. Ved høst tid bliver der lavet en høst gudstjeneste for os. 
Julefrokost. Den sidste dag inden juleferien er der frokost for alle børn. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


