
 
Generalforsamling beretning fra børnehave og SFO Børneboligen d.8.juni 21. 
 
2020 har været et meget anderledes år og samtidig præget af flere store temaer. 
 
Ikke ret langt inde i året blev vi på lands og verdensplan sat skakmat af covid 19 pandemien. 
 og alt hvad den bragte med sig af restriktioner, - påbud, - angst, - social isolation, - nedlukninger, - 
anbefalinger, - zoneinddeling, nødpasning, - daglig rengøring af stort set alt og meget mere. 
Legetøj blev gemt væk, - morgenmaden blev afskaffet, -  køletasker med mad til hele dagen og 
egen drikkedunk blev en del vores nye hverdag. 
Telte skød op alle vegne, - også hos os.  
Aflysninger af forskellige traditioner som fx sommerlejr, sommerfest, arbejdslørdage etc. 
blev  vilkår vi måtte bøje nakken for og rette ind.  
Førskolen gennemførtes i det store telt, - yngste og mellem gruppen kom på henholdsvis stille 
stuen og larme stuen.  
Indskolingsforløbet blev iøvrigt rigtig godt, - omend en kold omgang men med rigtig godt udbytte 
og megen ros til personalet fra forældre og andre. 
 
Vi gennemførte også et udendørs “drive ind”corona venligt Lucia optog for forældrene til børn i 
ældstegruppen i december.  
 
I al det her corona “sjov” blev al mødeaktiviteter / sparring med ekstern samarbejdspartnere 
etc.  etableret som netmøder, - det samme bestyrelsesmøder og lign. 
 

I nedlukningens første  del, hvor vi var uden børn og hvor vi  
jo alle lige skulle finde ud af hvor og hvordan vi skulle agere og gøre, - betød for  BB´s 
vedkommende, at vi fik en masse praktisk ordnet og hængepartier løst. Der blev ryddet godt og 
grundigt op i skabe og skuffer, - der blev lavet systemer for hvor ting er og meget mere. 
I børnehaven gik vi igang med at male på daværende larme stue, - og også her blev der taget fat 
på at løse praktiske og faglige hængepartier. 
 
I forbindelse med den delvise genåbning  kom vi  ind i en fase hvor daglig planlægning og 
omstilling blev et vilkår, - langtidsplanlægning blev en saga blot og opdateringer blev hverdags 
stof. 
Vi blev udfordret på at løse vores faglige del af arbejdet, - specielt Børneboligen følte sig 
degraderet til “opsynspersonale” grundet de strikse restriktioner og zoneinddelinger og der har 
absolut været perioden, hvor vi alle har været så corona trætte. 
 
Børnene har til gengæld klaret de vilkår pandemien gav os med bravour, - naturen kom pludselig i 
spil på en helt anden måde end før, - vores brug af nærmiljøet blev væsentlig større, - til gavn for 
alle , - og zoner thja det var bare sådan det var, - ja og jo fortsat er. 
 
Undervejs i forløbet med covid 19 blev vi specielt i børnehaven opmærksomme på den positive 
effekt vores ændrede hverdag og struktur havde på vores børns sociale trivsel og udvikling.  
Samme voksne med samme børn så lang tid af dagen som muligt gav langt færre konflikter blandt 
visse børn, - børnene i samme alder opdagede hinanden på en hel anderledes måde end før 
pandeminen. 
 Vi oplevede, at vi var langt bedre til stede og nærværende i vores arbejde, - og vi syntes faktisk 
også, at vi fik et bedre forældresamarbejde. 
 



Det kom til at betyde, at vi gik til vores bestyrelsen og bad om godkendelse til at lave en 
strukturændring som jeg / vi troede på ville gøre det muligt at medtage de positive erfaringer ind i 
en ny struktur. 
Så fra efter sommerferien blev vi stueopdelt, - og vi fik lavet en vagtplan, der muliggjorde netop at 
kunne være med samme børn en stor del af dagen. 
 
Ombygning og renovering af klubben var et andet hængeparti, som fyldte ret så meget i 
børnehaven helt fra starten af året. Vi manglede bare plads og albuerum. Vores børn trives ikke 
alle så godt, - så det var en kæmpe lettelse at bestyrelsen og Thomas vedtog, at sætte fuld skrue 
på at færdiggøre den, - i forbindelse med at covid 19 pandaminen ramte os. 
Også stille stuen kom med i renoverings runden og blev shinet op. 
I den forbindelse skal lyde en stor tak til alle frivillige der på forskellig vis har bidraget til renovering, 
- nogle af jer har brugt rigtig mange timer. Det siger vi så mange tak for - det varmede at mærke 
jeres opbakning. 
 

Så da vi vendte tilbage efter ferien kunne vi tage 3 “nye” stuer i brug, - kunne vi begynde at sætte 
vores eget præg på stuerne med afsæt i den aldersgruppe vi hver især var sammen med det 
meste af dagen. 
 
Personale. 
Heller ikke i 2020 kom vi uden om langtidssygemelding og desværre også en alvorlig faldulykke. 
Først pænt på den anden side af sommerferien var vi nogenlunde på plads igen. 
 
Tidlig på året, stod det klart, at vi måtte og skulle tilpasse budgettet i forhold til et faldende 
børnetal, - forventeligt vel at mærke i forhold til de “syn” og den viden vi havde. 
Da vi i forvejen havde skåret ind til benet på div. udgifter i budgettet, var der kun normeringen at 
kigge på. 
I den forbindelse trak Brenda sit kort om ret til at gå på efterløn fra november 20. Det betød, at vi 
kunne undgå yderligere tilpasning af personaletimer, - og jeg ved fra Brenda selv, at hun nyder sit 
valg. 
I forbindelse med Brendas fratræden blev der selvfølgelig holdt en lille afskedsreception - 
selvfølgelig helt i “Brenda ånd”.  
 
Vi sagde også farvel til en god fast vikar, - Anna Simonsen, som var i Najas timer. I stedet fik vi på 
sjov vis Marcus ind. Marcus dukkede nemlig ikke op til den indkaldte samtale. Han havde fået 
skrevet forkert dag, - og lød bare oprigtig ked af det da vi tjekkede årsagen til udeblivelsen, - så 
han fik en chance mere og mødte til samtale til tiden næste dag. Den chance vi gav ham, har vi 
alle været ret godt tilfreds med. 
 
Bodils orlov udløb lige efter sommerferien, - så da tog vi afsked med Anne Marie, - som havde 
været i Bodils stilling i hendes orlov. 
Christina vendte tilbage efter endt barsel i august, - hvor vi så samtidig tog afsked med Yvonne 
som havde været for Christina i nogle måneder. 
 
Ellers må jeg bare sige, at vikar i huset har hørt til sjældenhederne siden corona pandemien 
startede. 
 
Ny pedel bleve sørme også til. Åge ville gå på pension efter lang tro tjeneste. Ind kom Tage, - og 
jeg tror ikke at jeg lyver, når jeg siger, at mange af os, ialfald i den pædagogiske afdeling, var 
noget bekymrede for den overtagelse. 



Der var rigtig mange ting der var blevet løst på “Åge fazon” og hvordan skulle stakkels mand da 
når at få viden om alt det. 
Den bekymring har det vist ikke være begrundet, - Tage har sin helt egen facon fået lavet sit 
overblik og rytme. 
Lige nu går han og vandskurer hele børnehaven og det bliver bare så flot. 
 

 

 

Tilsyn 
I september havde børnehaven igen kommunalt tilsyn, - og vi var så småt igen med opdatering af 
hjemmeside, - og vi var i fuld gang med implementeringen af den ny styrkede læreplan og vores 
nye struktur. 
Det gav lidt forvirring for tilsynet, - men også ros og i sidste ende grønne smiley. 
 

 

Fødselsdag. 
2020 var også året hvor børnehaven kunne holde sin 25 års fødselsdag. Igen anderledes end vi 
havde tænkt, - og ja begrundelsen kan vi også sætte corona mærke på. Det blev alligevel en dejlig 
dag, -  selvom vores overraskelsen bleven fuser - hjem is havde glemt vores aftale. 
 
Forældreråd. 
Grundet den efterhånden meget omtalte pandemi, - har vores forældreråd haft et meget stille år. 
Det ser nu så heldigvis ud til at lakke mod enden. Og vi håber vi på lørdag får valgt et par stykker 
mere ind. 
 
Børnehave Udvalg. 
Efter sommerferien blev det besluttet at etablere et børnehave udvalg.  
Hensigten med det, var dels at bestyrelsen fik fingeren mere på pulsen med hvad der rører sig i 
børnehaven og være talerør for det. Dels i PR øjemed. 
Udvalget har bl.a. gennemført en forældreundersøgelse, - hvor målet var at afdække, hvad der 
gjorde at man tilvalgte os som pasningstilbud frem for et andet tilbud, - dels måske at få øje på PR 
tilgange vi ikke selv havde set, - dels at få fornemmelse af tilfredshed med den nye 
strukturændring vi var i gang med, - og endelig hvilken evt. påvirkning / savn vores ændrede 
hverdag gav den enkelte familie. 
 
Hjemmeside opdatering har været et anden stor opgave, - som har taget en pæn portion tid.  
 
Vi startede tidligt på året 2020 med covid pandemi og vi sluttede året med, -  og for det så ikke 
skulle være løgn, ja så startede vi også 2021 med endnu en nedlukning. Den var vi til gengæld så 
meget bedre til at tackle, - vi har jo gjort os visse erfaringer, - eller rettere kan man  måske sige, - vi 
har lært at leve med og under de vilkår den giver os. 
 
I det nye år er der allerede nye tiltag, - bl.a. er der etableret et vuggestue udvalg, som I her senere 
skal høre lidt fra eller om.  
Forskønnelse af hele TTF både kortsigtet og langsigtet er påbegyndt, - og der kommer sikkert 
mere til.  
Det må I høre mere om på næste generalforsamling og i nyhedsbreve selvfølgelig. 
 
I denne her sidste del af min beretning vil jeg gerne takke mit personale for en helt ekstraordinær 
stor indsat der er leveret i hele 2020, - jeg ved det har været et år med stor angst for nogle, -og 



ikke mindst  frustrationer over de mange og skiftende restriktioner, ekstra rengøring osv. Oveni  det 
har arbejdet med den ny styrkede læreplan og vores nye struktur fyldt, - så der har været så meget 
gang i den 
Men I har bare alle gjort det mega godt. Tak for det. 
 
Jeg vil også takke jer forældre for jeres forståelse og opbakning undervejs  i det her covid 19 
omtumlede år, - tak jeres store hensyntagen til alle mulige forskellige regler undervejs, -  uden 
jeres opbakning og forståelse er jeg sikker på, at vi ikke var kommet så godt igennem. 
Tak for det. 
 
Jeg vil også gerne takke dig Bente og du Thomas for et ekstraordinært godt samarbejde i det her 
specielle år. Det har virkelig været et år der har sagt spar to. 
 
Slutteligt vil jeg gerne takke bestyrelsen for godt samarbejde og lydhørhed overfor hvad vores 
afdeling har haft brug for over året.  
Tak for jeres tro på at den strukturændring vi har foreslået også kunne bære, - og at vi kunne løse 
også opgaven. 
I har troligt lyttet på info. om ny styrket læreplaner, - også selvom det måske ikke lige var lysten der 
drev værket. 
Jeg vil absolut også rose jer for etableringen af børnehave udvalget, selvom jeg lige skulle “lugte 
lidt til den størrelse”. Men det er absolut et gode, der støtter godt om at gøre børnehaven mere 
synlig på bestyrelsesplan. 
 
Og så specielt tak til dig Martin, - du har nu valgt at gå ud af bestyrelsen for at prøve “ bare” at 
være forældre på skolen.  
 
Jeg har jo kvad mine efterhånden mange år på det her dejlige sted, haft fornøjelsen først at lære 
dig og Maria at kende som forældre i børnehaven. Allerede der mærkede jeg jo dit engagement og 
lyst til at være med til at gøre en forskel, - og gerne være med til at udvikle og præge udvikling. 
Derudover husker jeg også din optagethed af trivsel på stedet. Trivsel og fællesskab går hånd i 
hånd for dig. 
Du har altid været på forkant med at vi har en god økonomi, - og du har heller aldrig været bleg for 
at byde op til debatter om hit og meget. 
 
Martin du har gjort et stort og flot stykke arbejde omkring på forskellige poster gennem tiden i 
bestyrelsen. Det kan du godt være tilfreds med. 
Så selvom vi ikke har set dig så ofte i den pædagogiske afdeling, så har jeg / vi altid vidst, at vi ville 
blive hørt og set når eller hvis der var behov som fx. med renoveringen af klubben. 
Så tak for det og din måde at tackle små og store bums på i en travl hverdag. 
 
Slutteligt vil jeg på vegne af det pædagogiske personale sige dig tusind tak for en flot indsat og 
held og lykke med dit nye liv - håber du kan lide denne her lille ting fra os i den anledning. 
 
Yrsa  
 


