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Virksomhedens	profil	
Vandpytten er en privat institution for børn i alderen 0 – 6 år, der er drevet på non-profit for-
eningsbasis.  Vandpytten lever op til Hillerød kommunes kravspecifikation og øvrig lovgivning, der 
regulerer dagtilbudsområde. 
Der er indgået en aftale om driften med kommunalbestyrelsen og institutionen modtager 
driftstilskud fra kommunen.  
Vandpytten er underlagt FN’s børnekonvention, Dagtilbudsloven og Hillerøds Kommunes Bør-
ne- og Ungepolitik. 

	
Idégrundlag	
Idégrundlaget for Vandpytten som natur og idrætsinstitution, er at tilbyde et alternativ til de 
kommunale institutioner.  
Et alternativ, hvor idræt, leg, bevægelse og naturoplevelser indgår som en naturlig del af 
institutionens hverdag og et alternativ præget af udvikling, innovation og høj kvalitet på alle 
fronter.  
Vandpytten vil gerne afspejle forholdene i den omkringliggende verden, og tilstræber en 
balance mellem mænd og kvinder, da kønnene bidrager med noget forskelligt i forhold til 
børnene. 

	
	



 

Vandpytten   Virksomhedsplan 2017-19 
 
 

 3 

Den	røde	tråd	
 
Lovgivningen der regulerer dagtilbuds området/ Vandpytten  
 
Formålsbestemmelser for dagtilbud jf. dagtilbudsloven § 7   
 

• Børn i dagtilbud skal have et fysisk, psykisk og æstetisk børnemiljø, som fremmer de-
res trivsel, sundhed, udvikling og læring.  
 

• Dagtilbud skal i samarbejde med forældrene give børn omsorg og understøtte det en-
kelte 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.  
 

• Dagtilbud skal give børn medbestemmelse, medansvar og forståelse for demokrati. 
Dagtilbud 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. 

 
Den røde tråd i Vandpyttens pædagogiske praksis er, at den er målrettet efter barnet i be-
vægelse (idræt) og udeliv (naturen). Undersøgelser har vist, at fokus på fysisk aktivitet ud-
vikler børnenes kreativitet, handlekompetence, bevægelsesglæde, sprog, sociale kompeten-
cer, etik og moral m.v.  
 
Der skabes en kultur, hvor udvikling og dannelse også foregår gennem fysiske aktiviteter. 
Gennem pædagogisk idræt styrkes børnenes fysiske, kognitive, sociale og psykiske udvikling. 
 

Børnesyn		
Børn er mennesker med ligeværdige rettigheder 
 
   

• Vi forsøger at forstå børn ud fra deres egen oplevelse og forståelse af sig selv 
• Vi ser aldrig børn som et problem 
• Vi møder børnene i deres individuelle kontekst og fortæller dem om deres rettigheder 

 
Børn er afhængige af voksne 
 

• Vi er opmærksomme på afhængigheds- og magtrelationen mellem barn og voksen 
• Vi mener, at det er de voksnes ansvar, at børn trives 
• Børn har ressourcer til selv at handle i og er med til at skabe deres eget liv - i varie-

rende grad afhængigt af robusthed og kompetencer 
• Vi støtter børnene i deres muligheder for at handle aktivt i deres eget liv. Børnene er 

eksperter i deres eget liv 
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Børn udvikler sig i sociale relationer                                                                                                                                  
                                                                                                                                     
Vi forsøger at forstå børn og indleve os i de sammenhænge, de indgår i. Vi er opmærksomme 
på:  
 

• At børn indgår i mange forskellige sociale relationer på mange forskellige arenaer 
• At børns handlinger og forståelser kan være forskellige i forskellige sammenhænge 
• At børn handler og reagerer afhængigt af de kontekster, de befinder sig i 

 

	
Mission	
Vi vil skabe udviklende læringsfællesskaber for børn og voksne, der er præget af troværdig-
hed, respekt og engagement i alle relationer.  
 
Vores mission er at bidrage til, at børnene udvikler evner, vilje og styrke til at sikre udvikling 
og sammenhængskraft i deres liv. 
 
Vi samarbejder med forældre og andre tværfaglige samarbejdsgrupper i løsningen af kerne-
opgaven.  
Den ”Røde tråd” Fælles børn- Fælles ansvar: 
http://www.epaper.dk/hiller%C3%B8dkommune/120890_hrk%20spiralh%C3%A5ndbog_web
_ny/ skal være synlig – indsatser og overgange skal opleves som helheder og give mening i 
børnenes liv. 
 
At skabe et miljø hvor medarbejderne kan arbejde med deres pædagogiske viden på et højt 
fagligt niveau. 
 

Vision	
Vi vil være et attraktivt pædagogisk tilbud til børn, et tilbud, som forældre søger - en attrak-
tiv lærerig arbejdsplads, som medarbejdere søger.  
 
Vi vil kendes på, at vi vil være med til at skabe: 
 
Et hus hvor personalet arbejder med udviklingsprocesser som et aktiv; spændende, udfor-
drende og berigende. 
  
Et hus der gennem et tæt samarbejde med forældrene og på tværs i personalegruppen, 
fremmer børnenes trivsel, udvikling og læring. 
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Virksomhedens	rammer	
Konkrete	oplysninger		
 
Beliggenhed: Skatmestervej 8, 3400 Hillerød  
 
Hjemmeside: http://vandpytten.dk    
 
Børnetal: 60 børn fordelt over 12 måneder (2017) 
 
Selve bygningen har et brutto areal på 432 m2; netto areal på 4,4 m2 pr. barn. Udearealet 
udgør 1775 m2 
 
 
	
BØRN	
 
Institutionen er normeret til 80 enheder. Børn under 3 år tæller for 2 enheder, børn fra 3 år 
tæller for 1 enhed. 
	
	
Hvad	koster	en	plads	i	Vandpytten	
	
   

 

4,175,- for børn i alderen 0-2,11 år og 2.742,- fra den måned, hvor barnet fylder 3 år. Begge 
beløb er pr. måned for alle 12 måneder. I prisen er der fuld forplejning, og der betales ikke 
yderlige til bleordninger, frugtordninger og hvad man ellers kan være nødt til at betale for i de 
kommunale institutioner. 

 

 

Organisering	
 
Børnene er fordelt i 2 afdelinger, Krudtugler og Spilopper; de yngste børn, Krudtuglerne, i 
den ene af huset og resten af børnene, Spilopperne, i den anden. På hver afdeling er børnene 
inddelt, hvoraf den ene gruppe er med de kommende skolebørn. Der er 12-16 voksne tilknyt-
tet huset- alt afhængig af årstid, børnetal og ud fra en normering fastsat af bestyrelsen. 
 
	
Normeringen	
 
Procentfordelingen pt.  
for de fastansatte pædagoger/medhjælpere i Vandpytten  
 
Pædagogisk: 53,4 procent 
Medhjælpere 46,6 procent 
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Da Vandpytten lønsumsstyrer og ikke normeringsstyrer, vil medarbejdertimerne variere i 
forhold til de overenskomstmæssige stigninger. Vandpytten har en del udannede pædagoger 
og medhjælpere med lang erfaring = større lønomkostninger, i forhold til en institution med 
medarbejdere med kort erfaring. 
 
Vandpyttens koncept med fokus på pædagogisk idræt og natur betyder, at vi i Vandpytten 
har brug for ekstra medhjælperhænder for at gennemføre de aktiviteter. Vi prioriterer en god 
normering, og i vinterperioden bliver der ansat ekstra personale, da der er en større belast-
ning i forhold til vejr og påklædning. 
 
I tilfælde af langtidssygmeldinger og orlov blandt personale vil timerne blive dækket ud fra 
det, der er muligt, i forhold til refusioner og vikarbudget i den pågældende periode. 
 
	
	
Samarbejdspartnere	
 
Vi samarbejder med Hillerød kommune, PPR, her er der tilknyttet psykologer, sagsbehandle-
re, talepædagoger, fysioterapeut og sundhedsplejerske. 

	
 
 
 
 
 
  


