
Virksomhedsplan  
PÆDAGOGISK MÅLSÆTNING 

 
Vores pædagogiske målsætning skal tage udgangs punkt i det enkelte barn med de ressourcer og 
kompetencer det enkelte barn indeholder. Vi skal i samarbejde med forældrene udvikle og forberede 
barnet til det samfund vi lever i og til at blive et helt menneske, med os selv (personale) som 
redskab. 
Vi har valgt at bruge naturen omkring Svalebækgård som pædagogisk redskab i vores hverdag. 
Målet med udeliv er også at udvikle børnenes interesse, nysgerrighed og respekt for naturen og 
omgivelserne. I naturen bliver der skabt andre legerelationer på tværs af alder og køn, som er med 
til at udvikle børns sociale kompetencer. Der er højere til loftet (mindre støj), mere plads 
(albuerum) og stresspåvirkningen er dermed mindre for det enkelte barn. 
Vi mener, at det at være i naturen skærper børnenes fantasi, idet at traditionelt legetøj skiftes ud 
med det, vi finder i naturen. Det kan yderligere blive et godt supplement til hjemmet, ikke forstået 
sådan at børnene tager sten, pinde og orme med hjem. De leger med noget forskelligt hhv. i 
børnehaven og i hjemmet. 
 
Derfor tager vores pædagogik udgangspunkt i en hverdag med: 

 sjov og ballade 

 hvor børn føler nærvær  

 på børns præmisser, - set, lyttet og hørt på 

 hvor der er tid og plads til fordybelse, både med og uden voksne 

 med så lidt stress og jag som muligt, men stadig med små og store psykiske/fysiske udfoldelser 

 hvor børn kan skabe relationer til børn og voksne, og hvor de på Svalebækgård har den 

yderligere mulighed, at omgås og øve sig i at drage omsorg for naturen og gårdens dyr 

 hvor voksne og børn sammen skal tage ansvar for trivslen i hverdagen 

 hvor vi voksne giver børnene inspiration til at være nysgerrige på livet 

 hvor børn leger og hygger i takt med naturens og årets rytme 
 
Gennem de beskrevne punkter mener vi, at børn gennem deres leg og udvikling af relationer til 
børn, voksne og dyr udvikler kompetencer som -empati, - ansvarlighed, -tillid, -selvværd, -tryghed 
til at søge hjælp og omsorg hos de voksne, -øver sig i at løse konflikter, -får mulighed for at vælge, 
-øver sig i at vente på tur, -lærer praktiske færdigheder, -får pirret deres nysgerrighed og fantasi, -
samt erhverver sig viden om natur og forskellige bondegårds dyr. 
Endvidere er det vores målsætning, at give det enkelte barn tid og plads til at udtrykke sig verbalt 
og nonverbalt. 

 
 
 
Gårdens dyr 
Ved det, at der er dyr på gården (og pasningen er en del at vores dagligdag), lærer børnene at drage 
omsorg og tage ansvar. Gennem den daglige pasning af gårdens dyr og læsning af relevant 



litteraturer, har børnene muligheden for at tilegne sig faglig viden om gårdens dyr, samt naturen 
som omgiver os. 
Yderligere er målet, at give børnene en overordnet naturlig forståelse for naturen, herunder dyrs 
livsforløb og funktion. 
 
Fysisk aktivitet 
Fysiske aktiviteter og udvikling af motoriske færdigheder er et meget højt prioriteret mål i vores 
hverdag. Børnene bliver stimuleret dagligt i.f.m. deres leg i skoven og naturen omkring os, og 
yderligere låner vi skolens gymnastiksal en gang om ugen. 
Her er sang/sanglege og leg på redskaber en del af det pædagogiske tilbud. 

 
 
 
Projektorienteret 
Vi ønsker at arbejde projektorienteret, så vi kan fordybe os i et emne. Gennem projekter er det vores 
ønske at arbejde målrettet med vores forskellige sanser. Processen er prioriteret højt. Det træner 
ansvaret for det enkelte barn i at arbejde, som en del af en gruppe, og i de tilfælde det er muligt, er 
målet at afslutte projektet med noget kreativt. Vi ønsker at børnene gennem projekter udvikler nye 
legerelationer og styrker de relationer, der allerede er etableret. 
 
Kost (politik) 
Vi er ikke en økologisk institution, men bestræber os på at være med i processen om at forbedre 
vores miljø i forhold til både dyr og natur – bl.a. sprøjter og kunstgøder vi ikke vores egen 
produktion, men vi køber og spiser ikke udelukkende økologiske madvarer. 
Overordnet arbejder vi med fra jord til bord tanken. Vores frugt/krydderurtehave er nu etableret og 
tanken er, at børnene skal være en del af processen med at vande, passe, lue og til sidst høste frugt 
og krydderurter. 
Vores dyr er en vigtig del af kostpolitikken, som vi har beskrevet i afsnittet om dyr. Nogle af vores 
dyr har en anden funktion end at være kæledyr, netop at blive brugt i kosten. 

 
Med denne kostpolitik mener vi, at vi kan være med til at begrænse børnenes indtagelse af de 
eventuelle rester fra tilsætningsstoffer, sprøjtemidler, vækstfremmere, m.v., som måtte være i de 
indkøbte madvarer. 
 
I forhold til hvad børnene medbringer hjemmefra, har vi en klar holdning. Det er principielt 
forældrenes ansvar, hvad børnene har med i madkassen og drikkedunk. 
 
PSYKISK BØRNEMILJØ 
Følelser skal tages alvorligt! For at udvikle sig til et helt menneske, er det vigtig både at kunne – 
men også at turde vise sine følelser. Vi anerkender glæde, vrede, sorg og frygt, (jalousi, misundelse, 
etc.) som de 4 grund følelser, og det er det, vores pædagogiske metode bygger på. Vi tager det 
enkelte barn alvorligt, lytter til barnet, prøver at finde løsningsmodeller i de daglige 
konfliktsituationer, viser barnet tillid ved at tro det kan noget og holder de aftaler der indgås. 
Vi tror på, at denne metode støtter det enkelte barns selvværds følelse, som er vigtig for barnets 
videre udvikling til et helt menneske og en vigtig kompetence i det samfund vi lever i. 

 



PERSONALEPOLITIK 
Der er vores målsætning, at vi voksne på Svalebækgård, skal fungere godt sammen. Gennem tillid, 
ansvarlighed, dialog, engagement, målrettet arbejde og kontinuerlig personlig/faglig udvikling, 
skaber vi en arbejdsplads der er kendetegnet med rummelighed og plads til forskelligheder, 
samt kammeratskab og humor. Et sted hvor der er godt at være for børn, forældre og personale. 
 
Definition af ord i målsætningen. 
 
Tillid/dialog: troen på, at vi hver i sær yder vores bedste, at vi respekterer hinanden for den vi er og 
at vi til enhver tid kan henvende os til hinanden på en konstruktiv måde, stille spørgsmål til 
hinandens praksis og få afklaret eventuelle problematikker. 
 
Ansvarlighed: vi deltager aktivt i løsningen af Svalebækgårds mange og anderledes opgaver og 
tager medansvar for at udnytte Svalebækgårds ressourcer bedst muligt. Alle medarbejdere er 
bevidste om institutionens visioner og målsætninger, og dermed også om kravene til ansvarlighed 
og forståelse. Vi er bevidste om, at der både er plads til udvikling og til fordybelse med børnene. Vi 
er loyale i forhold til institutionen og de beslutninger der tages i fællesskab, samt udførelsen af 
disse. Hjælpsomhed og fleksibilitet er en naturlig del af vores hverdag. 
 
Engagement: vi oplever glæden ved og lysten til at gå på arbejde. Interessen for de signaler 
børnene sender, og lysten til at fordybe sig sammen med børnene, til at udvikle og komme med 
initiativer til nye udviklingstiltag. 
 
Målrettet arbejde: lærerplaner, bmv og virksomhedsplan er vigtige elementer i vores målrettede 
arbejde, som kontinuerligt bliver revideret og evalueret på. 
 
Personlig/faglig udvikling: vi følger med i udviklingen inden for vores fagområde gennem kurser, 
kommunen, De Danske Daginstitutioner og samfundet i øvrigt. 
 
Forskelligheder: vi bidrager hver især med vores særpræg, ressourcer, kompetencer, og støtter 
hinanden i videreudvikling. Vi er bevidste om forskelligheder/styrker/svagheder og hjælper 
hinanden med at udnytte de menneskelige ressourcer bedst muligt. Vi udvikler alle især egne 
kompetencer til gavn for os selv og Svalebækgård. 
 
Kammeratskab og humor: vi kan være sammen på en god måde inden og uden for arbejdspladsen, 
og have det sjovt og rart med hinanden. 
 
PERSONALEMØDER. 
Der bliver afholdt personalemøde en gang om måneden a 3 timer, dagsordenen bliver udleveret til 
personalet i god tid før mødet, og der bliver taget referat af alle møderne. Der afholdes ikke 
personalemøde i juli og december måned. 
 
SYGEMELDING/RASKMELDINGER. 
Sygemelding skal ske så tidligt om morgenen som muligt, så vi kan rekvirere en vikar. 
 



Raskmelding skal ske inden kl. 13.00 dagen før, du møder på arbejdet.  
 
MEDARBEJDER SAMTALER. 
Der afholdes mus’ samtaler en gang om året af en varighed på ca. 1½ time. Samtalen afholdes med 
lederen (Britta). 
 
Samtalen er ligeværdig, hvor både medarbejder og leder giver udtryk for behov og ønsker. Vi tager 
udgangs punkt i et skema (udarbejdet af Danske Daginstitutioner), som begge parter udfylder før 
mødet, der bliver skrevet referat fra mødet, som tages frem til næste mus’ samtale. 
 
Samtalen skal være med til at skabe udvikling for den enkelte medarbejder og dermed også for 
institutionen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DATABESKYTTELSESPOLITIK 
Politik for behandling og beskyttelse af personoplysninger 
 
Databeskyttelsespolitikken gælder for Svalebækgård Landbørnehave. 
Politikken skal hjælpe til at sikre og dokumentere, at institutionen beskytter sine personoplysninger 
i overensstemmelse med reglerne for behandling af personoplysninger. 
Politikken bidrager desuden til, at institutionen oplyser om behandlingen og brugen af de 
registrerede personoplysninger. 
Politikken gennemgås hvert år. 
 
Fortegnelse over behandlingen af personoplysninger 
Institutionen behandler personoplysninger om: 
- Medarbejdere 
- Børn 
- Forældre 
- Kunder 
- Leverandører 
 
Institutionen har udarbejdet en fortegnelse over behandlingen af personoplysninger. 
Fortegnelsen giver overblik over de behandlinger, som institutionen er ansvarlig for. 
 
Personoplysningerne er en forudsætning for, at Institutionen kan indgå ansættelses-, kunde- og 
leveran-dørkontrakter. 
 
Behandlingens formål og lovlighed 
Personoplysningerne behandles og arkiveres i forbindelse med: 
- Personaleadministration, herunder rekruttering, ansættelse, fratrædelse og udbetaling af løn 
- Stamdata for børn, herunder indmeldelse og løbende samarbejde 
- Stamdata for forældre 
- Stamdata for leverandører samt rekvisitioner og køb 
- Kontrakter 
- Markedsføring af institutionen 
 
Behandlingen er lovlig i medfør af hjemmel som angivet i vedhæftede fortegnelse. 
 
Institutionen benytter ikke personoplysningerne til andre formål end de listede. 
Institutionen indsamler ikke flere personoplysninger end nødvendigt i forhold til opfyldelse af 
formålet. 
 
Opbevaring og sletning 
Institutionen har indført følgende overordnede retningslinjer for opbevaring og sletning af 
personoplys-ninger: 
- Personoplysninger opbevares i fysiske mapper 
- Personoplysninger opbevares i it-systemer og på serverdrev 
- Personoplysninger opbevares ikke længere, end hvad der er nødvendigt for formålet med behand-



lingen 
- Personoplysninger for medarbejdere slettes fem år efter endt ansættelse, og personoplysninger om 
ansøgere slettes efter seks måneder 
- Personoplysninger for børn og forældre slettes 3 år efter barnet er udtrådt 
 
Datasikkerhed 
Institutionen har ud fra vedhæftede risikovurdering gennemført følgende sikkerhedsforanstaltninger 
for beskyttelse af personoplysninger: 
- Kun medarbejdere, der har et arbejdsbetinget behov for adgang til de registrerede personoplysnin-
ger, har adgang hertil enten fysisk eller gennem it-systemer med rettighedsstyring 
- Alle computere har adgangskode, og medarbejderne må ikke overlade deres adgangskoder til 
andre 
- Computere skal have installeret firewall og antivirusprogram, der løbende opdateres 
- Personoplysninger slettes på forsvarlig vis ved udfasning og reparation af it-udstyr 
- USB-nøgler, eksterne harddiske mv. med personoplysninger skal opbevares i aflåst skuffe eller 
skab 
- Fysiske mapper er placeret på aflåst kontor eller i aflåste skabe 
- Personoplysninger i fysiske mapper slettes ved makulering 
- Alle medarbejdere skal modtage instruktion i, hvad de må gøre med personoplysninger samt, 
hvor-dan personoplysninger skal beskyttes 
 
Videregivelse 
Personoplysninger om medarbejdere kan blive videregivet til offentlige myndigheder fx SKAT og 
pensi-onsselskaber samt Landsorganisationen Danske Daginstitutioner. 
 
Personoplysninger på børn bliver dertil videregivet til landsorganisationen Danske Daginstitutioner 
og tilknyttet kommune i forbindelse med ansøgning om tilskud til institutionen samt eventuelt støtte 
til et pågældende barn. 
 
Databehandlere 
Institutionen benytter udelukkende data behandlere, såfremt databehandlerne stiller de fornødne ga-
rantier for, at de vil gennemføre de passende tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger 
til opfyldelse af persondatarettens krav. Alle databehandlere underskriver en databehandleraftale 
forinden behandlingen iværksættes. 
 
Rettigheder 
Institutionen varetager den registreredes rettigheder, herunder retten til indsigt, tilbagetrækning af 
sam-tykke, berigtigelse og sletning og orienterer de registrerede om institutionens behandlinger af 
personop-lysninger. Registrerede har ligeledes ret til at klage til Datatilsynet. 
 
Brud på persondatasikkerheden 
I tilfælde af brud på persondatasikkerheden, anmelder institutionen hurtigst muligt og inden 72 
timer bruddet til Datatilsynet. Institutionslederen er ansvarlig for, at dette sker. I anmeldelsen 
beskrives bruddet, hvilke grupper af personer, det vedrører og, hvilke konsekvenser bruddet kan få 
for disse personer samt, hvordan Institutionen har eller vil afhjælpe bruddet. I tilfælde, hvor bruddet 



indebærer en høj risi-ko for de personer, om hvem Institutionen behandler personoplysninger, vil 
Institutionen endvidere un-derrette disse. Institutionen dokumenterer alle brud på 
persondatasikkerheden på ledelsesdrevet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FORÆLDRESAMARBEJDE 
Equinox 
Institutionen afholder 2 Equinox (forældremøder) om året, et i foråret hvor der er valg til 
forældrebestyrelsen og støtteforeningen er faste punkter og et i efteråret hvor mødet skal indeholde 
noget fagligt ex. Foredrag. 
 
Forældresamtaler 
Personalet skal med udgangspunkt i barnet, komme med en evaluering baseret på det daglige 
samvær med barnet. Personale gruppen har udarbejdet et skema som personalet udfylder før 
samtalen som udgangs punkt for samtalen, der bliver skrevet referat for hvert møde. 
Forældresamtaler har en varighed på 45.min. 
 
3 Måneders samtale 
Når vi har lært barnet, rigtig godt at kende, indbyder vi forældrene til en samtale som hovedsageligt 
vil dreje sig om barnets opstart og trivsel i hverdagen samt forventninger til videre forløb. 
Varighed 30 min. 
 
Ekstra ordinære samtale 
Kan ønskes af forældre eller personale som finder det nødvendigt at få en snak om evt. opstået 
problematikker omkring utilfredshed med institutionen eller personalet, barnets trivsel eller 
forældrenes situation. 
 
Samtaler før barnet starter 
Her vil forældrene få en masse information om institutionen, hverdagen, kost, betaling osv. 
Formålet er at forældrene får kendskab til institutionen før barnet starter, så forventningerne til 
hinanden er helt klare. Samtalen skal foregå uden barnet. 
På dette møde får forældrene udleveret en mappe med relevant information. 
Varighed 1 time. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FORVENTNINGER 
Vi har i vores hverdag på Svalebækgård prioriteret udeliv/dyr/natur højest, så derfor har vi en 
forventning om, at I som forældre tager stilling til disse spørgsmål, før I vælger Svalebækgård. 
 
Vi forventer: 

 At jeres barn er klædt på til at deltage i alle slags aktiviteter udendørs, uanset vind og vejr, og 

at der dagligt, bruges "bunkevis" af overtøj og skiftetøj. 

 At I syntes det er ok, at jeres barn leger i vandpytter og mudderhuller, blir dejlig beskidte, og at 

næsen løber. 

 At I forholder jer til at naturen er fuld af små, til tider irriterende dyr, som myg, hvepse, bier, 

flåter og andet kravl, som er en del af vores hverdag. 

 At I er trygge ved at jeres barn omgås store dyr. 

 At I forholder jer til, at jeres barn oplever, hvordan dyr formere sig. 

 At I forholder jer til, at vi spiser vores dyr (nærmere beskrevet i virksomhedsplanen) 

 At I er trygge ved, at Svalebækgård ikke er indhegnet. 

 At I forholder jer til, at der ikke er ret meget traditionelt legetøj tilgængeligt for jeres barn. 

 At I forholder jer til, at jeres barn for lov at snitte og hammer søm i bla sømblok (i samvær 

med voksne.) 

 At I forholder jer til at vi har bål. (Se Bålpolitik.) 

 At I forholder jer til, at jeres barn bliver inddraget i hverdags gøremål, så som køkkenhave, 

pasning af gårdens dyr og madlavning, frem for traditionelle børnehave aktiviteter. 

 At I forholder jer til, at vi spiser ude året rundt (samt i stalden.) 

 At I forholder jer til, at jeres barn for lov at lege i skoven uden opsyn. (Forklaring følger) 

 At I forholder jer til, at jeres barn får lov at klatre i træer. 

 At I forholder jer til at jeres barn sover i shelter året rundt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BÅLPOLITIK 

 
Vi har fast båldag/maddag en dag om ugen, derudover bliver bålet tændt så ofte det er muligt. 

Vi er altid 2 voksne, når vi tænder bål. Børnene bliver på skift valgt ud til at være med til at tænde 
bålet. 

Dvs. børnene er med til at starte bålet 

 
 
 
Når vi tænder bål, er der helt konkrete opgaver, hvor børnene er involveret. De er med til at hugge 



brænde, krølle aviser til optænding og tænde bålet. Efterfølgende er det kun de voksne, som putter 
nyt brænde på. Vi har også klare regler for hvordan man opholder sig omkring bålet - man kaster 
ikke ting i bålet, man løber ikke omkring bålet og man passer rigtig godt på hinanden, når vi færdes 
ved bålet. 
 
Der bliver aldrig tændt bål medmindre, der er to voksne til stede, og bålet forlades aldrig 
uden at det er forsvarligt slukket. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



POLITIK OMKRING DYR 
Vores ide med at der er dyr på gården er nærmere beskrevet i virksomhedsplanen, men her er 
(sikkerhed) forholdsregler i den daglige omgang med dyr, meget vigtig at beskrive. 
Børnene skal altid fortælle en voksne, hvis de går ind til dyrene. 
Børnene må gerne gå alene ind til kaninerne, men må aldrig gå alene ind til vædderen eller kalvene. 
Vi er opmærksomme på hvilken dyr vi anskaffer os i børnehaven, samt hvilket køn dyret har. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



POLITIK OMKRING LØFT 
Vi har vi vores hverdag meget begrænset antal af løft. 
 
Modtagning af børn 
Vi bestræber os på ikke at modtager børn, fra forældrenes arm - altså et skævt løft, men er 
opmærksom på at modtage barnet fra gulvet i stedet. 
 
Skiftning af blebørn 
Vi skifter børn på gulvet, så vi undgår løft. Vi sidder på skamler, så knæ/ryg ikke belastes. 
 
Sovebørn 
Børnene sover i shelter, hvor de selv kan kravle op og ligge sig ned i soveposen. 
 
Stole 
Børnene kravler selv op og ned fra vores stole i børnehaven. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RYGEPOLITIK 
I børnehavens åbningstider, er der rygeforbud på børnehavens områder. 
 
 
I tilfælde af at reglen overtrædes, bortvises personen. 

 

 

Røg kan dog forekomme på andre måder :-) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SKOLESTART 
Retningslinier og principper 

Valmuegruppen 
Målet er at forberede vore børn til kommende skolestart. 
børnene vil starte med en, for dem, længe ventet aktivitet, nemlig, "indkitning" i Valmuegruppen. 
At være barn i Valmuegruppen, betyder både flere rettigheder men også større ansvar og nye krav 
fra de voksne. 
 
Vi vil i forløbet, gennem aktiviteter og leg styrke børnene i: 
 
Sociale kompetencer 
- at kunne lege. 
- at modtage en besked og udføre den. 
- at kunne lytte til andre. 
- at kunne koncentrere sig om en opgave i længere tid. 
- at kunne kende forskel på dit og mit. 
- at kunne aflæse kropssprog og ansigtsudtryk. 
- at kunne vente, og udsætte egne behov. 
 
Selvværd 
- at være nysgerrig. 
- at have lyst til at gå i gang med noget nyt. 
- at turde møde nye mennesker. 
- at kunne klare uventet skift. 
- at kunne klare andre børns udfordringer og afvisninger. 
 
Selvforståelse 
- at kunne fortælle hvem man er, hvad man hedder og hvor man bor. 
- at kunne udtrykke sig om sit eget velbefindende og egne behov. 
 
Praktiske ting 
- at kunne klæde sig på, selv kunne lyne og knappe sit tøj. 
- at kunne spise/smøre med kniv og gaffel. 
- at kunne passe på sine ting. 
- at kunne klare toiletbesøg selv. 

Metode 
Vi afholder forældresamtaler i det sene efterår, om de børn der forventes at starte skole i august 
måned, så forældrene har mulighed for at vælge til og fra ved indskrivningen til skolestart. 
I perioden fra september til maj, arbejder vi målrettet på skolestart. 
Vi præsenterer børnene for forskellige aktiviteter, som er nærmere beskrevet på planen. 

 

 



FORÆLDRE BESTYRELSEN OG STØTTEFORENINGEN 

 
 

Bestyrelsens opgaver og kompetencer i en 2 strenget institution. 
 
Fastsætter målsætninger og principper for: 
- pædagogisk arbejde 
- kosten og indkøb 
- samarbejdet mellem forældre og personale 
- behandler klager over forhold i institutionen 
- indretning inde og ude 
 
Principbeslutning om anvendelse af den årlige rammebevilling, efter regler om økonomisk 
decentralisering. 
Medvirker ved udarbejdelse af årsplan. 
Udarbejder forretningsorden. 
Indstiller (til bestyrelsen/lederen) personer til fastansættelse i institutionen - bestyrelsen afgør selv 
ansættelseudvalgets sammensætning - dog skal leder og personalerepræsentant som minimum 
indgå. 
Fastsætter principper for personalesammensætning – efter gældende regler. 
 
Lederen står som garant for, at der ikke træffes ulovlige beslutninger i forældrebestyrelsen og 
daginstitutionen. 



 
 
Støtteforeningen 
 
Støtteforeningens formål er at skaffe midler og støtte for Svalebækgård landbørnehave, gennem 
sponsormidler, tilskud fra velgørende foreninger/organisationer og lignende, der kan være med til at 
udvikle og udbygge børnehavens faciliteter. 
Ligeledes er det støtteforeningens formål at være medarrangør af forskellige aktiviteter og 
arrangementer som er non profitable, samt arrangementer som kan være indtægtsgivende. 
 
 
Vedtægter for støtteforeningen for 
Svalebækgård Landbørnehave 

§ 1 

Støtteforeningen for Svalebækgård Landbørnehave er stiftet d. 15. november 2005. 

§ 2 
 
Støtteforeningens formål er at skaffe midler til støtte for Svalebækgård Landbørnehave, gennem 
sponsormidler, tilskud fra velgørende foreninger/ organisationer og lignende, der kan være med til 
at udvikle og udbygge børnehavens faciliteter. 
Ligeledes er det Støtteforeningens formål at være medarrangører af forskellige aktiviteter og 
arrangementer som er non profitable, samt arrangementer som kan være indtægtsgivende. 

§ 3 
 
Medlemmer af foreningen er forældre til børn i børnehaven. 
Støtteforeningen afholder valg ved det årligt forældremøde. 

§ 4 
 
Bestyrelsen består af mindst 5 medlemmer, hvoraf 2 vælges for 1 år, og 3 for 2 år ad gangen. Samt 
mindst 2 suppleanter. 
Bestyrelsen konstituerer sig med en formand, samt 4 bestyrelsesmedlemmer. 

§ 5 
 
Bestyrelsesarbejde er frivilligt og ulønnet. 

§ 6 
 
Overskud fra arrangementer og sponsorater med videre, går ubeskåret til 
børnehaven. Midlerne må dog ikke indgå som lønninger til personalet, men skal bruges til nye 
tiltag, ekstra aktiviteter, nyt legetøj m. v.. 



Støtteforeningen har ikke separat regnskab, derfor bliver der ikke aflagt separat driftsregnskab ved 
den årlige generalforsamling. 

§ 7 
 
Formanden indkalder i samarbejde med børnehavens ledelse til møder, samt udarbejder en 
dagsorden til disse. 
Der skrives referat ved møderne. 

§ 8 
 
Støtteforeningen opløses automatisk hvis børnehaven lukker. 

§ 9 
 
På den ordinære generalforsamling behandles følgende: 
1) Valg af dirigent, referent og stemmetællere. 
2) Beretning for det forløbende år. 
3) Behandling af indkomne forslag. 
4) Valg af ny bestyrelse. 
5) Eventuelt. 

§ 10 
 
Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest 14 dage 
før. 
På generalforsamlingen vælges en dirigent, der ikke må være medlem af bestyrelsen. 
Beslutninger træffes ved simpelt flertal. Fraværende valgbare medlemmer kan vælges, når der 
ligger tilsagn herom. Man har dog kun stemmeret ved fremmøde. 
 
 
Svalebæk den 15. november 2005. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LÆREPLAN 
Mål i forhold til læreplan 
 
 
Dette er et eksempel: 
 
Beskrivelse af projektet 
Vi vil i den kommende periode arbejde med lys på forskellige måder 
Vi vil primært arbejde med levende lys, men også sollys og elektrisk lys 
 
Mål: 
Målet er bla. at arbejde med finmotorikken, samt fænomener som lav din egen regnbue og 
solnedgang (visualisering). 
 
Middel: 
stearin lys 
sollys 
elektrisk lys lys/mørke 
tændstikker 
lommelygter 
vandforstøver 
mælk 
 
Metode: 
Dryppe lys i bålhuset 
Lys/mørke lege i gymnastiksalen 
Lave forskellige eksperimenter 
 
Kompetencer: 
Kendskab til kroppen gennem finmotoriske øvelser 
Naturfænomener, regnbue og solnedgang 
Alsidig personlighed udvikling. Nysgerrighed og tilegner sig ny viden 
Sociale kompetencer. Følelser omkring lys og mørke 
 
Evaluering. 

 


