
Beretning TTF 2021 

Indledning 
Det er jo lidt pudsigt her et halvt år inde i 2021 at tale om 2020, men det er 

jo altså 2020 som denne beretning primært omhandler. Et år som jo i høj 

grad var præget af Corona og de restriktioner der fulgte med. 

 

Udvalg 
Men til trods for at Corona har fyldt meget, også i 

bestyrelsessammenhænge, så har vi også holdt fast i de fast udvalg og 

også tilføjet nye udvalg i løbet af 2020. 

 

Vedligeholdelsesudvalget 
Hvis vi starter med nogle af de udvalg vi plejer at have, så kan vi starte 

med vedligeholdelsesudvalget. I vedligeholdelsesudvalget er fokus både på 

udvendig og indvendig vedligeholdelse og består af Thomas, Yrsa, Tage 

samt Andreas og Michael fra bestyrelsen. 

2020 startede med renovering af klubben i børnehaven, som allerede blev 

igangsat til arbejdslørdagen i september 2019, men som jo desværre kom 

til at tage længere tid at færdiggøre end hvad vi have håbet. Det lykkedes 

heldigvis med en blanding af forældrehjælp, pedelarbejde, Yrsa og 

Charlotte arbejde og betalte håndværkere at få det hele færdig godt 

halvvejs inde i 2020. 

I forlængelse af færdiggørelsen af klubben var det tydeligt at også de to 

andre stuer kunne trænge til en opfriskning og ifm. arbejdslørdage samt 

sommerferie blev gulvet skiftet i den ene stue og der er blevet både malet 

og tapetseret. Alt sammen ting der gør at børnehaven langt om længe har 

fået et løft. Næste etape bliver nu udvendigt, hvor Tage er i gang med at 

pudse facaden op. 

Også børneboligen fik en opfriskning i 2020, hvor der blev lagt nyt gulv og 

langt det meste indvendigt blev malet ifm. arbejdslørdage. 



 

PR- og Kommunikationsudvalget 
I PR- og kommunikationsudvalget har fokus i høj grad været på den nye 

hjemmeside. Her har Maria trukket et stort læs ifm. layout og opsætning af 

den nye hjemmeside, og supporteret af Thomas, Yrsa, Bente og Dorthe 

som har læst korrektur og opdateret indhold osv. Hjemmesiden er nu 

opdateret og opgraderet, både teknisk og indholdsmæssigt. 

Derudover har vi igen i år haft et stort fokus løbende indhold på Facebook 

og i Brædstrup avisen. 

Markedsdagen i Brædstrup, som vi plejer at deltage i, blev aflyst i 2020 og 

også her i 2021, men er noget vi forventer vil vende tilbage igen. 

 

Legepladsudvalget 
I legepladsudvalget har vi i efterhånden meget lang tid været ved at 

undersøge muligheden for at etablere en stor, ny legeplads på Børnenes 

jord. Allerede tidligt i 2020 gik vi i gang med at undersøge muligheden for 

at søge fonde, men med Corona gik tingene i stå og det var først i sidste 

del af 2020, at vi rigtig kom i gang igen. Projektet har nu udviklet sig til et 

større projekt, hvor vi er gået sammen med idrætsforeningen, 

forsamlingshuset i Træden samt lokalrådet. Sammen har vi defineret et 

projekt, som vi kalder Trømmelstrup aktivitetssti, hvor visionen er at skabe 

et attraktivt lokalsamfund med spændende aktivitetsmuligheder. Helt 

konkret har vi defineret en aktivitetssti fra Tønning til Træden, hvor der til 

en start skal etableres 3 aktivitetsspots: 

- En legeplads på Børnenes jord 

- En motions- / fitnessbane på sportspladsen 

- En legeplads ved Træden forsamlingshus. 

Projektet er opbygget på en måde, hvor dette kan ses som etape 1, og 

hvor vi over tid håber at vi kan etablere / synliggøre flere aktivitetsstier i 

lokalområdet og etablere flere aktivitetsspots. 

Via lokalrådet har vi fået mulighed for at arbejde sammen med en 

fundraiser, som har hjulpet os med at udarbejde projektbeskrivelse samt en 



liste over alle de fonde, der er relevante for os at søge. Nu går arbejdet i 

gang med at ansøge de mange fonde og vi håber allerede i løbet af 

efteråret at kunne komme i gang med arbejdet på Børnens jord, men det 

kommer an på hvor mange penge vi kan indsamle og hvor hurtigt. 

 

Børnehaveudvalg 
Vi har i år nedsat et nyt udvalg, som blev nedsat efter sidste 

generalforsamling og det er et børnehaveudvalg. Det er jo sådan, at vi her 

på TTF har en fælles bestyrelse mellem skole og børnehave, og vi har 

regler i vores vedtægter omkring valg til bestyrelsen, som er med til at sikre 

at mindst 2 ud af 7 bestyrelsesmedlemmer har tilknytning til børnehaven. 

Men til trods for at vi ofte har været et flertal af forælde i bestyrelsen med 

børn i børnehaven, så har skolen fyldt uforholdsmæssigt meget på 

bestyrelsesmøderne. Ved at have etableret et børnehaveudvalg og have 

det på som et fast punkt på bestyrelsesmøderne, har vi sikret at 

børnehaven bliver vendt i en helt anden grad en tidligere, og det er uden 

tvivl en model der vil fortsætte fremover. 

Udvalget i år har bestået af Dorthe, Maria og Yrsa og har arbejdet med 

flere ting, bl.a. opdateret materiale til hjemmesiden, en 

forældreundersøgelse for at få et bedre indblik i hvad vi forældre er glade 

og mindre glade for samt sparring med Yrsa omkring de nye lærerplaner. 

 

Vuggestueudvalg 
Til sidst så har vi i slutningen af 2020 nedsat et vuggestueudvalg, da vi af 

flere omgange er blevet kontaktet af forældre her på TTF, som har spurgt til 

muligheden for at etablere en vuggestue. Det har vi sat på som 

selvstændigt punkt, og det vil Dorthe og Mikkel fortæller mere om senere. 

 

Corona 

Vi kommer ikke udenom at snakke lidt om Corona. Corona har fyldte meget 

i 2020 og har jo desværre betydet at vi ikke har kunne opretholde mange af 

de ting, som vi mener er definerede for TTF, så som morgensamling, 



fredagsspisning, Københavner tur og udlandsture. Børnehavens 25 års 

jubilæum tilbage i oktober kunne hælder ikke fejres, som vi ønskede det. 

De største konsekvenser har det uden tvivl haft for børnene, som jo af flere 

omgange har været hjemsendte. 

Der skal ifm. Corona håndteringen her på TTF lyde en ekstrem stor tak til 

Thomas, Yrsa og personalet. Thomas, Yrsa og også Dorthe Pors har 

igennem hele forløbet sørget for at holde sig opdateret med 

Sundhedsstyrelsens retningslinjer og sørget for at vi her på TTF, så godt 

som det har kunne ladet sig gøre, har overholdt de mange retningslinjer. 

Også en stor tak til personalet, som også har stået i en rigtig svær 

situation. Her tænker jeg på lærerne, som pludselig skulle lære at 

undervise virtuelt samtidig med at mange af dem selv havde børn hjemme, 

og det pædagogiske personale, som pludselig skulle etablere nye rutiner 

og måder at være sammen med børnene. Det har bestemt ikke været 

nemt, så tusind tak fra os i bestyrelsen. 

 

Forældrehenvendelser 

Som vi også nævnte i sidste Nyt fra bestyrelsen, så får vi fra tid til anden 

forældrehenvendelser i bestyrelsen. Alle henvendelser bliver taget seriøst 

og bliver som udgangspunkt behandlet på vores månedlige møder. Det kan 

være en konkret kritik, en generel bekymring eller et nyt initiativ. Det er 

vigtigt for os at understrege, at alle former for henvendelser fra jer forældre 

er velkomne, og vi vil i virkeligheden gerne have at I kommer oftere og 

tidligere til os. Vi oplever desværre ofte at en bekymring eller en kritik får 

lov at vokse sig stor før man tager fat i bestyrelsen, og det gør det sværere 

at håndtere, når det så når bestyrelsen. En af vores primære opgaver i 

bestyrelsen er jo at være repræsentanter for os forældre, men vi kan jo kun 

agere på det vi ved og her har vi brug for jeres inputs, især i en tid, hvor vi 

ikke så ofte render på hinanden i skolegården, til forældremøder eller andre 

arrangementer på skolen. 

 



Det kommende år 
Kigger vi lidt mere fremad på hvad der fylder her i 2021, så kommer vi jo 

ikke udenom at nævne økonomien. Som allerede nævnt af flere omgange i 

kommunikation til os forældre, så begynder de små årgange vi har set de 

seneste år i børnehaven, nu at ramme skolen. Det sammen med at vi også 

har sagt farvel til nogle børn i skoleåret 20/21 af forskellige grunde, betyder 

at vi i første budgetrunde, så ind i et underskud for den samlede institution 

på næsten 900.000 kr. Ved at trimme, hvor vi kunne, hæve skolepengene 

samt ændre i strukturen på en måde, så vi har kunnet spare i lønninger, er 

det lykkedes os at lægge et fornuftigt budget for 2020. Brian vil komme 

mere ind på tallene senere. Det er vigtigt at understrege at det ikke er løst 

med budgettet i 2020. De små årgange fortsætter de næste par år, som 

minimum og det vil give et fortsat pres på skolens økonomi. Med de 

strukturændringer, som Thomas vil komme mere ind på, tror vi på at vi har 

taget et vigtigt skridt ift. at imødekomme de budgetudfordringer, som 

sandsynligvis vil komme de kommende år. Når jeg vælger at sige 

sandsynligvis, så er det jo, fordi vi også ser en tilgang af elever løbende. 

Det kan nok ikke til fulde modsvare de manglende børn fra børnehaven, 

men det betyder jo trods alt at reduktionen i det samlede elevtal mindskes, 

hvilket er godt for økonomien. Bestyrelsen vil fortsætte med at tage de 

nødvendige valg for også i fremtiden at sikre en god økonomi her på TTF. 

Vedligeholdelsesmæssigt, så er vi ved at planlægge at skolegården samt 

børnehavens indgangsparti skal have ny asfalt. Vi asfalterede 

parkeringspladsen samt vejen rundt skolen til børnehaven for nogle år 

tilbage, men nu trænger resten virkelig til at få en tur. 

Så er det lykkedes os via en forælder her på TTF, at få 6 store lamper, som 

vi vil opstille omkring parkeringspladsen og dermed løse et mangeårigt 

problem med for lidt lys på parkeringspladsen i den mørke tid på året. 

Udvendig op-pudsning af børnehaven og legepladsprojektet har jeg 

allerede nævnt. 

 



Tak for året der gik 
Jeg ønsker at give en stor tak til personalet her på TTF, både børnehave, 

børnebolig og skole. Tusind tak for at I, på trods af de mange Corona 

restriktioner, har gjort hvad I kan for at give vores børn en god skoledag. 

En stor tak til Thomas og Yrsa, både for året der gik, men jo også for de 

mange års samarbejde. Det har virkelig været en fornøjelse at få lov til at 

arbejde så tæt sammen med jer. 

Og også en stor tak til bestyrelsen. Jeg troede jo da vi gik ind til dette 

bestyrelsesår, at det ville blive et roligt år, men igen i år har der jo været 

rigeligt at tage fat i og at debattere og diskutere. Tak for alt det I hver især 

har bidraget med i bestyrelsen og for det gode samarbejde. 

 

Til aller sidst kan jeg ikke lade være med at se lidt tilbage på mine 10 år i 

bestyrelsen. Da jeg tog afsted til generalforsamling for 10 år siden, sagde 

jeg til Maria, at jeg selvfølgelig ikke ville gå efter nogen post, men bare 

være skulle være menigt bestyrelsesmedlem og se tingene lidt an, men det 

endte jo, som bekendt med at jeg kom hjem som kasserer fra dag 1., og 

efter ca. 6 år som kasserer er det så blevet til næsten 4 år som formand. 

Og det er jo bestemt ikke småting der er sket i løbet af de 10 år: 

- Vi har været igennem to lederskifte 

- Vi genforhandlede vores puljeaftale for børnehaven med Horsens 

kommune og som del af det hævet vores normering fra 42 til 63 børn. 

- Vi har bygget til på skolen og bygget om i børnehaven og 

børneboligen 

- Vi har løbende ansat nyt personale 

- Vi har opdateret vores værdigrundlag 

- Vi har opdateret vores hjemmeside, også to gange 

- Vi har introduceret IT, som en naturlig del af undervisningen på TTF. 

IT blev så godt som ikke brugt, da jeg startede i bestyrelsen. 

- Vi har oprettet en 9. klasse 

- Og nu senest med beslutningen om at ændre på strukturen her på 

skolen 

- Og så er der jo alle de små ting 



Det har været et kæmpe privilegie at sidde i bestyrelsen og jeg føler mig 

utrolig heldig, at have fået lov til at være en del af at udvikle TTF de 

seneste 10 år. 

Jeg har siddet i bestyrelsen i min ældste søns fulde skoletid. Nu går han ud 

af 9. klasse og jeg træder ud af bestyrelsen. Tiden er til at andre tager over 

og jeg glæder mig til at have 5 år på TTF, som menig, aktiv forælder før 

min tid på TTF er helt slut. Tak til alle, både personale og forældre, som jeg 

har samarbejdet med i løbet af årene. 

 

Jeg vil afslutte som jeg plejer med at minde om, at dette er vores skole og 

børnehave. Der er ingen forvaltning, der fortæller os hvordan vi skal drive 

skole. Det er op til os, personale og forældre, til at fortsat forme og udvikle 

det TTF vi ønsker. Det er vores skole og børnehave og den bliver kun så 

god, som vi gør den. 

 

Tak 


