
Generalforsamlings beretning fra Børneboligen og Tønning - Træden Børnehave. 

 

I overskrifter kom 2021 til på mange måder at ligne 2020. 

 

Allerede fra start af lagde vi ud med endnu en omgang i karrusellen. Vi startede endnu 

engang  året med corona, delvis nedlukning og nødpasning af vores skole og sfo børn og 

med alt hvad det så indebar af forskellige opstramninger, zoneinddelinger og hygiejne tiltag. 

 

Det var øv, - men nu var vi bare ligesom blevet vant til at være i og med disse tilstande, - det 

var ligesom blevet vores almindelig hverdag. 

 

Med foråret vender optimismen tilbage, - det gjorde det også hos os. 

Vi begyndte lige så stille at vende tilbage til en almindelig hverdag vi næsten ikke kunne 

huske hvordan var, - men i den grad havde glædet os til. 

Det underlige i sådan en proces er jo, at de børn vi har modtaget i den lange periode med 

corona, - ikke kendte vores fortid, -  og de børn og forældre der kan, - ja de er på vej videre 

til skole og SFO livet. 

 

Hen over foråret blev en længe ventet  forskønnelse af børnehaven iværksat. 

Tage begyndte på at vandskure børnehaven, - og han blev hurtigt en god ven at snakke 

med for flere af børnehavebørnene, når han gik og arbejdede.  

Andreas blev hyret til at lave en overdækket terrasse ud mod markerne ved rutchebanen. 

Noget jeg slet ikke kan forstå vi ikke har fået  gjort for mange år siden. 

Nyt asfalt, - kørebane og hop i mand figurer foran huset blev det også til, - samtidig med vi 

fik vores smukke gamle træers  trækroner løftet gevaldigt op, - så vi fik virkelig “lys på” hvor 

flot vores børnehave kom til at se ud. 

 

I slutningen af 2020 fik vi etableret et børnehave udvalg, - bestående af 2 repræsentanter fra 

bestyrelsen.  

Udvalget har i 2021 bl.a. arbejdet med opdatering af hjemmesiden og ikke mindst 

færdiggørelsen og implementering af den ny styrkede læreplan. 

 

Der blev etableret et vuggestue udvalg, - hvis formål var at afdække forskellige muligheder 

for etv. etablering af egen vuggestue. 

Der er mere om den del fra bestyrelsen, så det vil jeg ikke som sådan komme mere ind på. 

 

Børnehavens forældreråd har til gengæld haft trange kår i 2021. Det lykkedes ikke rigtigt på 

trods af flere forskellige kreative forsøg, at få valgt til rådet, - så opgaverne har hængt på 

meget få skuldre.  

Det lykkedes så heldigvis på vores første forældremøde d.3.3.22  at få nye medlemmer valgt 

ind, - og vi har haft vores første møde. Så det skal nok blive godt. 

 

I foråret fik lidt uventet en positiv tilgang af børn til vores ældste gruppe børn, - så vi kunne 

sende 13 børn videre mod forventet 10 børn. 

Desværre måtte vi aflyse lejrturen vi traditionelt har indlagt i forløbet, - ligesom vores 

førskoleforløb blev noget anderledes end vi havde tænkt, - og ja planlægning og aflysninger 

har generelt præget året netop p.g.a corona. 

 



Forår blev til sommer. 

Vores arbejdslørdage blev afviklet i vanlig god stil, - den første i juni med egen madpakke og 

den sidste i september med fællesspisning på skolen. 

Som sædvanlig er det bare nogle mega gode dage , hvor vores værdier som engagement 

og fællesskab i den grad er mærkbar. 

 

I august måned kunne vi igen endelig tage afsted på sommerlejr, - noget vi virkelig havde 

set frem til, - og vi havde bare en mega god tur til Danneborg ved Juelsminde. 

Den oplevelse gør bare så meget godt for os alle, - og giver så mange oplevelser, der binder 

børn og voksne sammen i mange måneder efterfølgende. 

 

Nyt personale blev det også til. Marcus var blevet så glad for pædagogfaget, at han søgte 

ind og blev optaget på pædagogstudiet. 

Så ind kom Signe Løvstad, - hun stod lige klar i kulissen, - det har vi været glade for. Signe 

blev som sin forgænger “dele personale” med Børneboligen. 

 

 

I Børneboligen har vores pædagogiske virke haft sværere vilkår, - vi har virkelig været 

udfordret på at få nogle ordentlige aktiviteter ind i hverdagen, - vi har skullet fordele os rigtig 

meget fordi børnene har skullet deles. Det har i perioder indvirket på humøret, og følelsen af 

at være med til at gøre en forskel for vores børn, har kunnet ligge på et meget lille sted. 

Men nu er vi tilbage og godt  i gang med at genindføre synlige pædagogiske aktiviteter, til 

glæde for børn og voksne. 

 

Decembers komme blev på alle måder en noget mere “spændende” måned en forventet. 

Det er  i forvejen en ret kort måned, - men den føltes da bare lige pludselig meget meget 

kort. 

Bakkelandets Friskole måtte desværre lukke, og I forældre derude stod så pludselig der med 

meget kort tid til at finde andre løsninger for jeres børns i forhold til skole og institution, - en 

situation I på ingen måde havde fortjent. Og der var et personale, - som også pludselig stod 

uden job. 

Men jeg har en klar og god fornemmelse af at I og vi bliver til OS, - jeg oplever, at vi i 

fællesskab fik startet året 2022 rigtig godt, - godt hjulpet af vores nye kolleger fra 

Bakkelandet, - og på trods af en vandskade på en af børnehavens stuer, - som lige kom 

oveni.  

 

Året i øvrigt. 

Af begivenheder som er værd at fremhæve vil jeg bare lige nævne skolens 30 års 

fødselsdag som blev fejret fredag d.13.august, - en rigtig dejlig dag og ikke mindst dejligt 

vejr. 

Mit eget jubilæum d.1.10, - som rigtig mange var med til at gøre til en uforglemmelig dag. 

Sidst men ikke mindst børnehavens deltagelse i elevrådets sponsorløb i november, - som jo 

i den grad er med til at støtte op om vores værdier og fællesskabet. 

Børnene gik virkelig op i det, - og der blev givet max gas. 

 

Vi har som sagt taget godt og grundigt fat på 2022, - som jo er et lige år. Hvilket bl.a.betyder 

kommunalt tilsyn, - det første siden implementeringen  af den ny styrkede læreplan sidste år, 

- og vi skal igen have stemt om til eller fravalg frokostordning. 



Derudover kommer vi også til at arbejde videre med  vores pædagog faglige udvikling, - og 

ikke mindst forbedringer / tilpasninger af vores praksis både i børnehaven og i Børneboligen. 

 

Med disse ord vil jeg blot sige tusind tak for det samarbejde i de forskellige udvalg jeg har 

været en del af, -tusind  tak for sparring, støtte og opbakning. 

 

Tusind tak for samarbejdet vi har på tværs af husene omkring “fælles” børn - og jo specielt 

samarbejdet med dig Bente og dig Thomas, -det har været en fornøjelse, - . 

 

En særlig tak til Tage, som velvilligt stiller op og løser den ene opgave efter den anden stort 

set i samme øjeblik opgaven kommer. 

 

Slutteligt en ganske særlig tak til alt det pædagogiske personale, - som også i 2021 virkelig 

har knoklet igennem, - og støttet op om de små og store udfordringer året gav os. 

 

mvh 

Yrsa 

 

 

 

 

 

  


