Velkommen til Børneringen
Jeres barn er blevet indskrevet i en
institution, som har Børneringen som
paraplyorganisation.

tilskud samt yde støtte til øvrige
almenvelgørende formål.

Børneringens formand

Børneringens mål
At forældre:
• Kan være sikre på, at deres barn
har det godt i institutionen.
• Har mulighed for at blive
inddraget i institutionens liv og
beslutninger.
• Har tillid til personalets
beslutninger.

Børneringen blev stiftet den 28. februar
1941 med Hendes Majestæt Dronning
Ingrid som protektor. I dag er Hendes
Majestæt Dronning Magrethe II
protektor for Børneringen.
Børneringen er en paraplyorganisation
for knap 100 selvejende og private
institutioner for børn og unge.
Institutionerne er beliggende i
hovedstadsområdet.
Børneringens struktur
Børneringens øverste ledelse består af et
repræsentantskab bestående af de
tilknyttede institutioners formænd og
ledere. Repræsentantskabet mødes én
gang årligt, hvor der er en gennemgang
af Børneringens regnskab, budgetforslag
for det kommende år, årsberetning m.m.
Børneringens hovedbestyrelse vælges på
repræsentantskabsmødet.
Hovedbestyrelsen består 14 medlemmer,
hvoraf 4 er formænd fra institutionerne,
4 er lederrepræsentanter fra intuitionerne
og 6 er øvrige medlemmer. Den daglige
ledelse er lagt ud til Børneringens
direktør.
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Børneringens formål
1. at oprette og administrere
institutioner for børn og unge i
samarbejde med de lokale
myndigheder.
2. at hjælpe institutionerne med
budgetter og regnskaber og forhandling
med kommunerne.
3. at tilbyde de tilsluttede institutioner
råd og bistand.
4. at sikre fortsat udvikling på det
administrative og pædagogiske område,
gennem forskellige uddannelsestilbud
til bestyrelser, ledere og personale.
5. at udvide rammerne for børn og
unges aktiviteter og oplevelser i
samarbejde med institutionerne - f.eks.
ved drift af feriekolonier.
6. at yde støtte til børneinstitutioner
tilknyttet Børneringen via økonomiske

At personalet:
• Kan få dækket behov for egen
udvikling i samarbejde med
ledelsen.
• Er fagligt dygtigt.
• Har gode arbejdsvilkår.
• Har lyst til at bidrage aktivt i
institutionens udvikling og
dermed føle ejerskab af
institutionens virksomhed,
personalepolitik mv.
• Er lydhør overfor børnenes og
forældrenes krav og søger at
imødekomme disse inden for de
muligheder institutionen har.
Kolonien Ebbeløkke
Børneringen har kolonien Ebbeløkke
som er beliggende i Lumsås ved
Sjællands Odde. Den ligger på en skøn
naturgrund med en fantastisk udsigt over

Sejerøbugten. Der er muligheder for at
gå ture ved vandet, ved markerne og i
sommerhusområderne.
Børneringens koloni Ebbeløkke en
økonoma ansat, som laver mad og sørger
for rengøringen, så personalet fra
institutionerne ikke skal gå fra børnene.

Skovhuset Granhøj
Børneringen har skovhuset Granhøj,
som ligger ved Hareskoven.

Skovhuset Granhøj giver masser af
muligheder for udfoldelse i naturen tæt
på København.
Ansøgning om leje af Granhøj sendes til:
borneringen@borneringen.dk
Kolonien Ebbeløkke udlejes;
• Til ophold for børn og personale
af institutioner tilknyttet
Børneringen
• Til personaleweekender af
institutioner tilknyttet
Børneringen
• Og hvis der er ledige dage, kan
øvrige ansøge om leje af kolonien

Såfremt du er blevet inspireret til at vide
mere om Børneringen kan du finde flere
oplysninger på Børneringens hjemmeside
www.borneringen.dk

Ansøgning om leje af kolonien sendes til:
borneringen@borneringen.dk

Børneringen håber, at I bliver glade
for jeres valg af institution, og ser
frem til et givtigt samarbejde.
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Yderligere information

Velkommen
til
en institution under
Børneringen

Børneringen
Høffdingsvej 34, 3. sal
2500 Valby
Tel. 38 16 23 06
www.borneringen.dk

