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Smølfernes vision i Hørsholm Kommune
Børnehuset Smølferne er en 2 år gammel privatinstitution med plads til 29 børn, som på nuværende 
tidspunkt har til huse på Møllevej 1 i Nivå. Vi befinder os i et naturskønt område med egen privat skov, 
samt et stort indhegnet legepladsareal. Huset har igennem disse 2 år udviklet sig og skabt flotte resultater, 
både hvad angår børns tilegnelse af dansk, samt i deres videre forløb i skolen. Vores resultater og positive 
omdømme har gjort os attraktive i lokalsamfundet, hvilket gør at vi har et brændende ønske om at udvide 
os som daginstitution.

Baggrund for vores succes
Huset har formået at have en stabil medarbejderstab, som har været dedikeret til deres arbejde. Ledelsen 
har sørget for at skabe en stres-fri arbejdsmiljø, som tager hensyn til den enkelte medarbejder i huset. 
Dette har resulteret i at huset har en sygdomsprocent på under 1 %. Vi mener at gode og sunde rammer, 
med høj normering af personale i forhold til børneantal, både skaber en bedre udvikling hos det enkelte 
barn, samt vores ansatte. Desuden vægter vi forældresamarbejdet og forældreinddragelsen rigtig højt, 
dette gøre, at vi arbejder med engageret forældre med fælles mål for barnet. Vi sørger for at skabe trygge 
rammer til det enkelte barn i alle overgange, og har stor fokus på barnets sociale udvikling og trivsel. Vores 
mål er at udvikle og skabe borger med en sund dannelse, som i fremtiden bidrager positivt til samfundet. 
Vores pædagogiske arbejde og tilgang har taget udgangspunkt i vores fem byggesten: Samarbejde, 
Udvikling, Inklusion, Udfoldelse og Nærværende. Disse værdier er noget vi vil arbejde videre på i Hørsholm 
Kommune. 

Flytning til Hørsholm Kommune       
Vores ønske om at udvide os som daginstitution, tager udgangspunkt i den efterspørgsel vi oplever, samt 
muligheden for at tilbyde borgerne en daginstitution af høj standard. Vi valgte bevidst at lede efter nye 
lokaler i nærområdet, vi havde et ønske om at komme til Hørsholm Kommune, netop fordi vi kender til 
kommunens holdning og politik omkring private daginstitutioner. Vi tiltrækkes af kommunens ambitioner 
om at skabe daginstitutioner af højeste standard, og vi tror at vi med vores profil og succes vil kunne 
bidrage positivt til at sætte Hørsholm Kommune øverst på landkortet når det drejer sig om daginstitutioner. 
Vi ønsker at skabe et stærkt bånd med kommunen og de andre institutioner i kommunen, derfor har vi en 
række tiltag som skal styrke samarbejdet og udvekslingen af erfaringer samt viden. Muligheden for at 
overtage det tidligere ”Troldkrogen”, giver Børnehuset Smølferne muligheden for at udvikle os, samt kunne 
tilbyde Hørsholm kommune en ny og spændende profil på området. 

Smølfernes bidrag til lokalsamfundet    
Børnehuset Smølferne ønsker at kunne bidrage til lokalsamfundet. I den anledning arbejder ledelsen på at 
etablere en trafikskole i vores nuværende legeplads på Møllevej 1. Trafikskolen skal være et tilbud til alle 
institutioner i Hørsholm- og Fredensborg Kommune, som har til formål at lærer barnet at befærde sig 
sikkert i trafikken. Målet er at børn i en tidlig alder skal have kendskab til færdselssikkerheden i et sikkert 
miljø, efter et endt forløb modtager barnet Smølfernes Trafik kørekort. Dernæst tilsigter vi at vores 
nuværende legeplads skal benyttes som en åbent bemandet legeplads, hvor institutioner og private 
familier kan benytte sig af de forskellige legeredskaber og begive sig i et naturskønt område. Dette er et 
projekt vi ønsker at fremlægger for politikkerne i Fredensborg- og Hørsholm Kommune. Et forebyggende 
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projekt for sikker trafik, som vi mener, vil give børnene en større trafikforståelse. Samt en alternativ 
legeplads, som skal være til glæde for private børnefamilier. 

Vi ønsker at udskille os fra den traditionelle daginstitution som vi kender i dag, derfor vil vi tilbyde borgerne 
i Kommunen at kunne benytte sig af vores institutionslokaler efter institutionens lukketid. Vi tænker bl.a. 
på mødre grupper eller foreninger som har tilknytning til børn i daginstitutionsalderen.    

Smølfernes profil 
Børnehuset Smølferne ønsker at skabe en international profil, som både tiltrækker etniske danske familier, 
udenlandske familier, som er i landet i forbindelse med arbejde, samt tosprogede familier. Vi ønsker at 
vores institution skal afspejle den mangfoldighed som findes i vores samfund. Vi har erfaringen og 
baggrunden til at kunne forene den mangfoldighed som findes i vores samfund, og skabe en daginstitution 
hvor danske værdier som demokratiforståelse og medbestemmelse udspiller sig i hverdagen med børnene. 
Vi vil med andre ord kunne være brobygger og formidler mellem de danske værdier og folk med en anden 
baggrund/kultur. 

I den anledning profilerer Børnehuset Smølferne sig på to kerne områder: 

1. Sprogstimulering – Der ligges et stort arbejde i at børene uanset deres baggrund, lærer det danske 
sprog. Således at overgangen til folkeskolen foregår uden at barnet hægtes af på et tidligt stadie i 
folkeskoleperioden. Vi arbejder på at barnet skal kunne have et ordforråd på mellem 5.000 – 
10.000 ord inden skolestart.

2. Idræts institution – Vi arbejder på at idræt (motion og bevægelse) skal være en stor del af 
børnenes hverdag, således vil vores legeplads også afspejle dette. Flere undersøgelser og forskning 
viser at børn som dyrker en form for sport, både har en hurtigere indlæringsevne, bedre 
koncentrationsevne, samt er bedre dannet og befinder sig ikke i en kriminel løbebane senere hen i 
livet. På nuværende tidspunkt har vi et samarbejde med Fredensborg Kommunes Ungdomsskole, 
hvor vi 1 gang om ugen har idræt i deres indendørs hal. Vi ønsker at indgå et samarbejde med 
nogle af Hørsholm Kommunes idrætsforeninger, i håb om at barnet får interesse for foreningslivet, 
og senere hen dyrker en form for sport. Vores erfaring på området viser at en af de bedste 
forudsætninger for en vellykket integration, er at borgeren er en del af et foreningsliv, hvilket vi vil 
have fokus på. 

Smølfernes motto er:
Børn leger ikke for at lære – De leger fordi de ikke kan lade være

Derfor vil vi lege os gennem udvikling og læring

Med dette ønsker vi at skabe en daginstitution af høj standard, med trygge rammer og en sund trivsel og 
dannelse af børnene. Børnene skal synes det er verdens sejeste sted at være. Vi mener at kunne genskabe 
succesen i Hørsholm kommune, samt bidrage til en positiv udvikling på dagtilbudsområdet i Hørsholm 
Kommune.     


