GENTOFTE BØRNEVENNER
for selvejende og private dag- og specialinstitutioner

Grundlagt 1945

Vi er en paraplyorganisation for selvejende og
private dag- og specialinstitutioner. Vi plejer
vores 23 institutioners interesser og taler deres
sag f.eks. i samarbejdet med kommunen.
Vi tilbyder et fællesskab for ledere, rådgivning om
drift og udvikling, uddannelse til ledere, medarbejdere og bestyrelser samt aktiviteter for familier.
Vi administrerer desuden vores institutioner og
har derfor løn- og regnskabskonsulenter, som
står til rådighed for vores institutioner, her i vores
røde hus på Smakkegårdsvej.
Vi tilbyder desuden psykologordning, motorikforløb og førstehjælp hos RedMitBarn, der sikrer,
at personalet uddannes i og vedligeholder deres
førstehjælpskompetencer.
Vi prioriterer det nære, fællesskabet og den gode
service.

I Gentofte går ca. 40 % af børnene i et selvejende dagtilbud.
På landsplan er gennemsnittet på bare 13 %. Det, synes vi,
viser styrken ved at være samlet i en lokal forening.
Vi ønsker at være med til at sikre
trivsel og høj kvalitet i hverdagen for
både børn og voksne i vores institutioner.
Vi vil bevare det selvejende princip,
som en decentral og nærdemokratisk måde at drive dag- og specialtilbud på.
Vi arbejder for at sikre en mangfoldighed af dag- og specialtilbud, så
der fx. stadig er både store og små
institutioner samt mulighed for forskellige pædagogiske profiler.

Styrk
vores stemme
BLIV MEDLEM I DAG!
Det koster fra 150 kr. om året at være
personligt medlem. Jo flere, vi er, jo
stærkere er vores stemme. Læs mere
på gbv.dk/bliv-medlem

Vores HISTORIE

Gentofte Børnevenner blev stiftet i 1945 af en gruppe af
borgere og kommunalpolitikere - med Gertie Wandel
(MK) i spidsen. De så et behov for flere vuggestuer og
børnehaver til især de enlige forsørgeres børn.
Næsten alle ældre dag- og specialtilbud er i sin tid startet
af private foreninger og fonde. Det var ikke en offentlig
opgave dengang, selvom der faktisk var mulighed for
offentligt tilskud til driften allerede fra 1919.
Gentofte Børnevenner skaffede penge til opstart og drift
ved at søge Gentofte Kommunes Fonden af 5. maj, ved
at afholde sommerfester, velgørenhedsballer samt personlige medlemskaber.
I løbet af de første 5 år åbnede og drev foreningen 10 institutioner, og der kom løbende
flere til.
Gertie Wandel så desuden tidligt
et behov for specialtilbud og fik
oprettet både børnehave, skole,
håndarbejdsværksted og kronen
på værket: Bostedet Østerled.

*
* Vores navn fra 1945-1957, derfra hed vi Foreningen Gentofte Børnevenner.
1970 blev ”foreningen” udeladt og vi blev til Gentofte Børnevenner. Denne folder, med tegninger af Henry Thelander, er et genoptryk fra 1956 med ny tekst og
justeret layout.

VORES ORGANISATION
Gentofte Børnevenner er ledet af
en frivillig hovedbestyrelse. Vi har
23 medlemsinstitutioner og ca.
300 private medlemmer.
I sekretariatet på Smakkegårdsvej
træffes de 7 daglige medarbejdere:
Direktør, ejendomsadministrator,
regnskabskonsulenter, IT-konsulent, organisationskonsulent og en
vicevært.
Accountor sørger for løn og Dansk
Erhverv varetager juridisk rådgivning for vores institutioner.
Vi ejer 6 ejendomme, der
alle huser institutioner.
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HVAD
ER SELVEJE?

Selvejende institutioner ejer sig selv og
arbejder non-profit for et almennyttigt
formål. De er drevet af ulønnede bestyrelser i samarbejde med den pædagogiske
ledelse.
Det giver forældre en mulighed for at
præge den del af deres børns liv – og den
enkelte borger en mulighed for nærdemokrati og medansvar i løsningen af de offentlige velfærdsopgaver.
Selvejende institutioner har driftsoverenskomst med kommunen. De får præcis det
samme beløb til personale og drift som de
kommunale institutioner, men er sikret en
større selvbestemmelse.
Det betyder i praksis, at selvejet er med til
at bevare en mangfoldighed i udbuddet af
institutioner, så der stadig er plads de små
eller lokale institutioner og dem med en
særlig pædagogisk profil.

