Ansøgning om godkendelse af den private dagtilbud børnehave
Forglemmigej

Ansøgningen er udformet af:
Jette Storm og
Juliana Maria Carøe

1. Stamdata for virksomheden:
Den nye institution kommer til at hedde børnehaven Forglemmigej. Børnehaven kommer til at
ligge på Flødalvej 16 B, 9230 Svenstrup.
CVR/SE nummer: 40608206
Telefonnummeret til institutionen bliver oprettet når endelig godkendelse har fundet sted. Der
vil ikke blive oprettet et fax nummer.
Email adressen til institutionen bliver JSR@bhforglemmigej.dk.
Institutionens bankforbindelse bliver Nordea. Der pågår p.t en kontooprettelse og en hvidvask er
sat i gang.
Leverandørens kontaktperson er Jette Storm. Institutionen ønskes etableret i år 2019.
Institutionen har valgt Accountor institutionsservice, Herlev Hovedgade 195 C, 2730 som
administrativ partner. Som revisor er valgt PwC. Såfremt kommunen ønsker det vil
Forglemmigej gerne levere et revideret årsregnskab til kommunen, så kommunen kan forsikre
sig om, at der ikke er foretaget ulovlige aktionær lån, at alt forældreopkrævning er afstemt og at
alt tilskud fra kommunen er afstemt og bogført.
Vi ønsker at optagelsen kommer på mødet i august måned således, at der fra godkendelsen kan
oprettes en stillingsannonce for den kommende pædagogiske leder. Det er vort ønske at
institutionen har startdato den 1. oktober 2019.
2. Type af tilbud:
Undertegnede ansøger om at blive godkendt til et dagtilbud på 30 børnehavebørn. Forglemmigej
vil samarbejde med dagplejemødre i området og være den naturlig overgang fra dagpleje til
børnehave og videre til skole.
3. Åbningstid:
Dagtilbuddet vil have følgende åbningstider:
Mandag til torsdag: fra 06.30 til 16.30
Fredag: fra 06.30 til 16.00
4. Geografisk placering
Undertegnede ønsker at etablerer ovennævnte dagtilbud på adressen Flødalvej 16 B, 9230
Svenstrup. I de samme lokaler som før har rummet en kommunal institution med samme antal
børn. Ibrugtagningstilladelse er vedhæftet ansøgningen.
5. Bankerklæring
Det har desværre ikke været muligt at få skaffet en bankerklæring idet Børnehaven
Forglemmigej netop har fået cvr nummer og derfor først er i gang med at få oprettet en
bankkonto. Det nye dagtilbud er oprettet som en forening, hvorfor det i første omgang har været
vanskeligt overhovedet at få lov til at få oprettet en bankkonto. En forening er ikke en attraktiv
samarbejdspartner idet der i porteføljen ikke optages lån eller etableres andre aftaler der kan
behæftes med gebyr. Da det er et ny stiftet firma er det ikke begæret eller taget under konkurs
eller likvidation, betalingsstandsning, skifte eller tvangsopløsning. Accountor institutionsservice
er ansvarlig for at udfylde reelle ejere på virk.
6. Tro og love erklæring om gæld til det offentlige
Se vedhæftede erklæring underskrevet af stifterne af det nye dagtilbud.

7. Tro og love erklæring om den nødvendige forsikringsdækning.
I forbindelse med at det nye dagtilbud, Børnehaven Forglemmigej, har valgt at samarbejde med
Accountor institutionsservice tilbydes institutionen en dækkende forsikrings pakke med alle
lovpligtige forsikringer, forsikring af bygningen afhængig af den aftale der indgået med udlejer
samt bestyrelsesansvarsforsikring. Når der er valgt en forældrebestyrelse vil disse blive tilbudt et
bestyrelsesansvarskursus. Se vedhæftede underskrevne tro og love erklæring omkring
forsikringer.
8. Tro og love erklæring om indhentning af straffeattester og børneattester på alle ansatte
Se vedhæftede erklæring underskrevet af stifterne af det nye dagtilbud.

9. Uddannelsesmæssige krav
Fastansatte medarbejdere: 5 personer der fordeles således:
Pædagogisk leder

37 time

Pædagog

37 timer

Pædagog

37 timer

Medhjælper

37 timer

Medhjælper

4 timer

Antal pædagoger: 3
Antal medhjælpere: 2

Når institutionen er godkendt vil der blive annonceret efter en pædagogiskleder. Den pædagogiske
leder skal arbejde videre med perspektivplan og pædagogisklæreplan således at Forglemmigej altid
efterlever kommunens krav. Når der i ansøger feltet er 3 ansøgere tilbage til stillingen som
pædagogiskleder, vil den fortrukne kandidat få booket et møde med Dorte Hyttel Alrø for endelig
godkendelse hos Aalborg kommune.
Den kommende pædagogiske leder bliver en del af den nye bestyrelse og skal således stilles til
ansvar for den pædagogiske retning dels overfor bestyrelsen men også overfor Aalborg kommune.
Det bliver samtidig den nye pædagogiske leders ansvar at lede institutionen og således ansætte og
afskedige medarbejderne i institutionen.

Information omkring initiativtagere til den nye institution
Jette Storm, Godtlandsvej 23, 9310 Vodskov. Mobil: 2287 5397
E-mail: jette01storm@gmail.com
Jette Storm bliver en af de kommende pædagogmedhjælpere der ansattes i institutionen

Profil
Jeg er en frisk kvinde årgang 1961, mor til to drenge og farmor til 4 børnebørn.
Jeg er oprindeligt uddannet folkeskolelærer, men har i størstedelen af min karriere arbejdet inden for
tosprogsområdet, som underviser, koordinator og de sidste 5 år som afdelingsleder samt
børnefagligleder med tilsynsfunktion.
Jeg har ført tilsyn på skole og børnehaveområdet i flere år, og har fungeret som konsulent for andre
kommuner ved opstart/afvikling af undervisning i folkeskole - og integration i børnehave af
asylbørn. Jeg har undervist, holdt foredrag og afviklet temauger. Jeg har bred erfaring med
on/offboarding af medarbejdere samt medarbejderudvikling.
Min interesse for pædagogik, tilknytningsfaser, læringsprocessor og inklusion er blevet en del af min
hverdag, samtidigt med at det at arbejde med ledelse er blevet en stor del af mit virke.
Med dette i ryggen går jeg ind i projektet Børnehaven Forglemmigej som daglig leder og medstifter
af projektet.
Jeg arbejder ud fra et børnesyn, hvor barnet mødes i øjenhøjde ud fra det enkelte barns behov og
ståsted i livet. Jeg lægger stor vægt på at barnets autonomi respekteres og at skabe et miljø, hvor
denne kan blomstre på barnets individuelle præmisser.
Min ledelsesstil er baseret på åbenhed, tillid og gensidig respekt. Jeg er bevist omkring vigtigheden
af dygtigt pædagogisk personale til Børnehaven Forglemmigej.
Børnehaven er først og fremmest en hjertesag for mig, og min vision med børnehaven er at skabe et
miljø for børn, hvor der er plads til medbestemmelse, autonomi og mangfoldighed.

10. Praktikpladser:
Forglemmigej forpligter sig til at stille et antal praktikpladser til rådighed svarende til institutionens
størrelse.
11. Tilsyn:
Undertegnede er indforstået med at kommunen fører pædagogiske tilsyn i henhold til de
retningslinjer der er offentliggjort i Aalborg Kommunes krav til Private institutioner. Forglemmigej
ser frem til det kommende samarbejde med alle i Aalborg kommune.
12. Tavshedspligt
Undertegnede er indforstået med, at udfører arbejdet i overensstemmelse med principperne i
offentligforvaltning hvilket vil sige tavshedspligt, klageadgang med mere.
13. Ansættelse af personer fra særlige grupper med videre, det rummelige arbejdsmarked.
Undertegnede er indforstået med at ville samarbejde med Aalborg kommune om udvikling af det
rummelige arbejdsmarked indenfor rammerne af de muligheder som institutionens størrelse giver.
Dette kan f.eks. være ved at stille optræningspladser til rådighed for personer, der som følge af
Aalborg byråds vedtagne handlingsplan for det rummelige arbejdsmarked, har mulighed for at
komme i optræning indenfor leverandørens erhvervsområde.
14. Virksomhedens referenceliste

Virksomheden har ikke tidligere udført arbejde indenfor erhvervsområdet. Jette Storm har dog været
ansat hos Aalborg kommune. Se afsnit 9.
15. Underskrift
Med nedenstående underskrift bekræftes det, at leverandøren er indforstået med at leverer det
dagtilbud, der søges om godkendelse til i overensstemmelse med de krav og betingelser, som er
beskrevet i det samlede godkendelsesmateriale.

____________________________
Jette Storm, initiativtager og kommende medhjælper

____________________________
Juliana Maria Carøe, bestyrelsesformand

