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Med de første erantis oppe af jorden er det blevet tid til at ønske godt nytår 
til alle vores medlemmer, medlemsinstitutioner og samarbejdspartnere.
Vi ser frem til endnu et år, hvor vi vil fortsat vil styrke fællesskabet om det 
selvejende princip samt gøre vores bedste for at tilbyde aktiviteter og ar-
rangementer af høj kvalitet for børn og børnefamilier, personale og besty-
relser såvel som særligt støttekrævende børn og voksne.

Huset for Inklusion – nyt samarbejde
For at støtte op om alle børns børns po-
tentiale, også de med særlige udfordringer, 
har Gentofte Børnevenner i samarbejde 
med Ida Danneskiold-Samsøe, Mette Have 
Sørensen og Morten Boas har stiftet Huset 
for Inklusion. Med Huset for Inklusion 
ønsker vi at skabe grobund for udvikling af 
nye evidensbaserede tilgange til at arbejde 
inkluderende med støttekrævende børn 
samt at understøtte faglig udveksling om-
kring dette institutionerne i mellem. 
Læs mere: www.husetforinklusion.dk

Velkommen til Vennernes Klub 
Vi er stolte af at lancere Vennernes Klub for 
børn på 0-13år med særlige udfordringer 
og deres familier. Dette initiativ er blevet 
til i samarbejde med Huset for Inklusion 
og Katrine Zaballos. Med Vennernes Klub 
ønsker vi at give mulighed for at mødes om 
sjove og udviklende aktiviteter i de bedste 
rammer og kyndige hænder. Det er også 
tanken, at klubben skal styrke børnenes 
relationer og bidrage til at skabe venska-
ber på tværs i lokalsamfundet. 
Læs mere:  www.gbv.dk/vennernes-klub/

Årskonference om sund digitalisering, 
faglig stolthed og børns musikalitet
Årskonferencen for ledere, personale og 
bestyrelsesmedlemmer bliver holdt d. 30. 
marts på Schæffergården. Programmet 
byder på oplæg af rektor for Københavns 
Professionshøjskole, Stefan Hermann, 
Imran Rashid, forfatter af bogen SLUK, 
vil tale om om børn og den sunde digita-
lisering og Rasmus Kærså, kendt fra bl.a. 
Moonjam, vil fortælle om, hvad musik kan 
gøre for børn fra 0 til 6 år. Der vil være fest-
middag om aftenen, hvor standup-komiker 
Christian Fuhlendorff kommer og under-
holder. Årskonferencen har 180 tilmeldte 
og er helt udsolgt.

Cykelmyggen Egon
8. maj inviterer vi 200 børn fra vores med-
lemsinstitutioner i Bellevue teatret for at 
se Cykelmyggen Egon. Op til forestillingen 
har alle børn fået en aktivitetspose af Gen-
tofte Børnevenner, så de både hjemmefra 
og i institutionen kan forberede sig på op-
levelsen. Aktiviteterne er tilrettelagt efter 
de styrkede læreplaner og vil gå i dybden 
med forestillingens insekter, sætte fokus 
på sprog og motorik samt de sociale kom-
petencer det kræver at gå i teatret.

http://www.husetforinklusion.dk
http://www.gbv.dk/vennernes-klub/ 


Vi støtter vores personale
Personale i vores institutioner kan som 
noget nyt gå til 360 Balance. Programmet 
er sammensat specielt til personale i dag-
tilbud af Paula Martinez, og sætter fokus 
på gode arbejdsstillinger samt giver inspi-
ration til det pædagogiske arbejde med 
børnene. Til efteråret inviterer vi til en pæ-
dagogisk konference med science-tema, så 
vores institutioner kan få ny inspiration til 
dette emne, der også optræder i de styrke-
de læreplaner.

Bestyrelserne bliver klædt på 
D. 24. januar afholdt vi en workshop for be-
styrelser om deres rolle i forbindelse med 
de pædagogiske læreplaner. Denne works-
hop stod Kirsten Birk Olsen fra Følgeskabet 
for. I løbet af året kommer der 3 obligato-
riske bestyrelseskurser, så nye bestyrelses-
medlemmer kan blive klædt bedst muligt 
på til arbejdet. Vi tilbyder desuden en ræk-
ke andre bestyrelseskurser med forskellige 
emner, som kan bestilles med meget store 
rabatter af vores medlemsinstitutioner. Det 
nye uddannelseskatalog kommer på hjem-
mesiden i midten af februar.

Familien i fokus - nu med julemarked
Der er traditionen tro fastelavnsfest  for de 
mindste d. 24. februar og vi tilbyder igen i 
år Leg og Bevægelse, v. Fie Illum og Paula 
Martinez, for børn og deres forældre i vores 
sal om søndagen.  D. 8. december inviterer 
vi til juletræsfest og som noget nyt holder 
vi samme dag julemarked i vores have. Her 
har vi inviteret lokale foreninger og samar-
bejdspartnere ind, så de kan samle ind til 
velgørende formål via salg fra boder. Med 
julemarkedet ønsker vi at styrke inddragel-
sen af lokalsamfundet og sammenholdet os 
lokale foreninger i mellem.

Tidlig indsats på Folkemødet
Gentofte Børnevenner tager for første 
gang med til Folkemødet på Bornholm i 
juni, hvor vi sammen med 14 andre selv-
ejende aktører har et selvejetelt under 
Selveje Danmark. Vi står konkret for en 
paneldebat omkring Tidlig Indsats med 
FOBU og DLO.

Fællesskab om lederrollen
Alle ledere, souschefer og afdelingsledere 
mødes hver 2. måned til Ledelses-Forum 
i vores sal, så vi kan styrke fællesskabet, 
dele erfaringer, fælles udfordringer for dag-
tilbuddene samt blive inspireret af faglige 
oplæg. Vi prioriterer videreuddannelse af 
lederne ved at tilbyde vores egen diplom-
uddannelse i ledelse, udviklet og tilbudt 
i samarbejde med Copenhagen Coaching 
Center. I dette forår er der 11 kursister, som 
vi ser frem til at følge.

Aktiviteter - on tour 
Vi gentager succesen fra 2018 med en Be-
væg dig og lær-kampagne, hvor personalet 
bliver uddannet og superviseret i motorik 
over et 2-måneders forløb ude i institutio-
nen. Ligeledes tilbyder vi en række nye mo-
torikworkshops, som f.eks. Art Attack med 
kunst og krop i fokus eller Den aktive stue, 
hvor stuen bliver nyindrettet med skarpt 
blik for nye motoriske udfordringer. Alle 
disse tiltag i samarbejde med Paula Marti-
nez. Vores Psykologordning med psykolog 
Helle Scheele nyder fortsat stor opbakning 
af vores institutioner.
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Vi har flere projekter i støbeskeen, herun-
der Børnenes Grundlovsdag d. 29. maj, og 
ser frem til et 2019 med både nye og gam-
le fælleskaber, projekter og muligheder.
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