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For Lotte Hede og hendes datter Julie på fire år var det et helt naturligt valg at fortsætte i den private institu-
tion. »Vi ville gerne fortsat være i nærmiljøet, og hvor børnene er i fokus. Huset og forældrene emmer af enga-
gement, og det er nærmest som et lille samfund. Det sætter vi stor pris på.« Foto: Johan Gadegaard

VI ER SOM EN STOR  

FAMILIE
Mandag var første dag som privat institution for Børnehuset Skovgår-
den.  Forældrene kunne ikke acceptere lukningen af den kommunale 
institution, og tog sagen i egen hånd for at bevare nærhed og fælles-
skabet i deres »eget lille samfund«. Ekspert bakker forældrene op og 

kalder udviklingen med flere store institutioner »dybt kritisk.«

BØRN OG UNGE
Af Mona Aaberg

moaa@berlingskemedia.dk

HOLSTEBRO: »Se, det er din 
nye børnehave,« lyder det 
uden for FDF’s spejderhytte i 
Svinget. 

Flagene er sat op i det nye 
hegn, hvor Børnehuset Skov-
gården har første dag som pri-
vat institution. De næste fem 
måneder er spejderhytten 
forvandlet til en daginstituti-
on, inden børn, personale og 
forældre kan komme tilbage 
til lokalerne på Skovgårdsvej, 
hvor de hørte til som kommu-
nal institution.

»Alt legetøjet fra det gamle 
sted er her. Det er lidt skørt,« 
blivet der forklaret, mens 
sønnen viser sin mor, Maj-
britt Zobbe Pedersen, rundt i 
de nye omgivelser.

Imens er der rundstykker 
og kaffe til åbent hus i anled-
ning af dagen, som starter et 

nyt kapitel for institutionen. 
»Det er en festdag af format. 

Jeg blev nærmest rørstrømsk, 
da jeg kom ned ad bakken. Nu 
har vi kæmpet så lang tid, og 
det hele har indtil nu været 
tanker og ideer. Men nu er det 
her, og så lykkedes det allige-
vel,« siger Jette Nissen, der er 
bestyrelsesformand for Bør-
nehuset Skovgården.

Sammen med en del af per-
sonalet og de andre forældre 
har hun i weekenden flyttet 
alt inventar og alle legesager 
fra den gamle adresse, og de 
har selv sat hegn op rundt om 
hele institutionen.

»Det var ikke lykkedes, hvis 
alle ikke bakkede op - og selv 
personalet har været her og 
hjælpe i weekenden, selv om 
de officielt ikke var startet,« si-
ger Jette Nissen.

Føles som én stor familie
Det er nye og ukendte lokaler 
og det eneste personale, som 
er flyttet med er en pædagog-

medhjælper. Til gengæld er 
kammeraterne og legetøjet 
det samme.

For Majbritt Zobbe Peder-
sen er det hendes tredje barn, 
som er i Skovgården, og hun 
var ikke i tvivl om, at hendes 
søn skulle fortsætte i den pri-
vate institution.  

»Vi har altid været glade for 
det, for her er en god stem-
ning og god energi. Det er en 
lille gruppe, hvor alle kender 
alle, og der har altid været et 
godt samarbejde, fordi det er 
et overskueligt sted. Alle børn 
bliver set, og det er børnene, 
som er i fokus,« siger Majbritt 
Zobbe Pedersen. 

Børnene sætter sig i små 
grupper. En leger med togba-
nen, andre er midt i et lille te-
selskab, mens andre igen be-
nytter gangen til at suse frem 
og tilbage, så kinderne tager 
kulør. 

Den sidste tid har der været 
bestyrelsesmøder hver uge for 
at få institutionen på plads, og 

Majbritt Zobbe Pedersen har 
som de andre forældre brugt 
en stor portion tid på at få bør-
nehaven op at stå.

»Det har ikke været noget 
problem, for folk har været 
vildt engagerede, og alle har 
støttet op om det fra starten. 
Det føles som én stor familie,« 
siger Majbritt Zobbe Pedersen. 

Økonomi styrer
Forældrene i Skovgården er ik-
ke i tvivl. De ønsker en lille in-
stitution, hvor alle børn ken-
der hinanden, hvor alle foræl-
dre kender hinanden og hvor 
pædagoger kender det enkel-
te barn indgående. Derfor for-
står de heller ikke, at Holste-
bro Kommune arbejder på at 
bygge flere store institutioner 
og lukke de små.

I Holstebro Kommune er 
to institutioner i Vinderup 
for nyligt lagt sammen til én 
ledelse til 163 børn - 103 på 
Grønningen og 60 i Børne-
bakken. De er nu igang med 

at bygge en ny, stor institution 
på Struervej med plads til i alt 
148 børn, mens der også bar-
sles med tanker om at bygge 
en ny stor institution ved Nør-
reland. 

»Politikerne siger, at store 
institutioner er vejen frem, 
men det er jeg ikke tilhæn-
ger af. Jeg vil hellere have mit 
barn i en lille institution, hvor 
alle kender alle, og hvor det er 
til at overskue. Det er skræm-
mende, at det skal handle om 
økonomi frem for, hvad der er 
bedst for børnene. Det burde 
jo være børnene, som kom-
mer i første række,« siger Lil-
lian Stephansen, som foruden 
at have sit fjerde barn i Skov-
gården også er pædagog.

Udtalelser som dem har 
man tidligere hørt fra foræl-
dre, men Lillian Stephansen 
får opbakning af professor ved 
Danmarks Pædagogiske Uni-
versitet, Charlotte Ringmose.

»De pædagogiske argumen-
ter for store institutioner slip-

per hurtigt op, og så er der kun 
de økonomiske argumenter 
tilbage. Børn bør få god barn-
dom og være i en institution, 
hvor de kan lege og udvikle sig 
og være sammen med voksne 
og have god kontakt. De mu-
ligheder er ikke gode i de store 
institutioner,« siger Charlotte 
Ringmose.

Sammen med Grethe 
Kragh-Müller har hun for ny-
ligt skrevet rapporten »Pæda-
gogisk kvalitet i store og små 
institutioner«, udgivet af Aar-
hus Universitet og Danmarks 
Pædagogiske Universitet. 

Kritisk udvikling
Rapporten peger på, at der i 
store institutioner er flere iret-
tesættelser og kommandoer 
til børnene og mindre tid til 
nærhed. Omvendt har pæda-
gogerne i de små institutioner 
et bedre kendskab til det en-
kelte barn og dets baggrund. 
De kender alle børnene i in-
stitutionen, ligesom børnene 
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kender alle de voksne. Derfor 
kan pædagogerne møde bør-
nene som små individer frem-
for en del af en gruppe og der-
for bedre imødekomme bør-
nene, hvis der opstår konflik-
ter eller hjælpe børnene med 
at komme med i en leg.

Derfor advarer forskerne på 
det kraftigste mod tendensen 
med store institutioner. 

»Vi kan se, at det går ud over 
kvaliteten i forhold til børne-
nes mulighed for at lære og 
udvikle sig og have en god 
barndom, så det er en proble-
matisk udvikling. Det er dybt 
kritisk, og for de udsatte børn 
er det særlig kritisk. De ad-
færdsproblematikker vi ser i 
skolen bliver grundlagt i dag-
institutioner, og der kan vi se, 
at der overhovedet ikke er en 
kvalitet i de store institutio-
ner, som kan imødegå det. 
Derfor kan det ikke bare blive 
dyrt menneskeligt, men også 
samfundsøkonomisk,« ad-
varer Charlotte Ringmose og 

mener ikke, at der bør være 
mere end 60-70 børn i én in-
stitution.

Derfor forstår hun heller ik-
ke, at politikere i så stort om-
fang planlægger flere store 

institutioner - og ikke i høje-
re grad lytter til forskerne og 
tænker på børnenes tarv frem 
for økonomi.

»Det er frustration. Det her 
område bliver siddet overhø-
rigt og bliver ikke taget alvo-
ligt - det på trods af, at forsk-
ningen entydigt viser, at små 
instituioner er bedst. Og vi 
ved, hvor meget en god barn-
dom betyder for børns senere 
udvikling, og så bliver det al-
ligevel ignoreret,« siger Char-
lotte Ringmose og fortsætter 
ironisk:

»Det ér da imponerende.«

Tror på overlevelse
I slutningen af 2014 besluttede 
politikerne at lukke Børneha-
ven Skovgården, men da for-
ældrene ønskede at starte som 
privat institution, nægtede 
politikerne at lade dem over-
tage lejemålet. I stedet betaler 
kommunen ialt 90.000 kroner 
i husleje, mens lokalerne står 
tomme frem til 1. november, 

hvor institutionen flytter til-
bage til i huset.

»Det er pokkers, at politi-
kerne vil betale for tomme lo-
kaler, men det her er et glim-
rende alternativ. Jeg er da og-
så godt klar over, at det er træls 
for politikerne, for nu står de 
stadig med for mange pladser. 
Hvis de bare de havde kunne 
forklare det med, at der var 
en dårlig økonomi, så kunne 
vi have forstået det. Men når 
den forklaring, man får, er, at 
vi skal lukke, fordi vores insti-
tution lige passede med an-
tallet af pladser som mang-
lede - det argument kunne vi 
ikke acceptere,« siger siger Jet-
te Nissen.

I øjeblikket er der 22 børn i 
Skovgården. De skal op på 30 
børn for at økonomien hæn-
ger sammen, og på sigt håber 
de at komme op på 40 børn, 
som der er plads til, når de 
vender tilbage til de tidligere 
lokaler. 

Som privat institution, er-

kender Jette Nissen da også, 
at det kommer til at kræve et 
stort fodarbejde at lokke for-
ældre og børn dertil, samtidig 
med at der skal ske en udskift-
ning i bestyrelsen. 

»Vi skal bare sørge for at sik-
re fødekæden, så der løbende 
kommer nye forældre ind i be-
styrelsen. Men det er klart, at 
det også er en udfordring at få 
børn, idet vi ikke har nogen 
anvisning, men kun over-
lever så længe der kommer 
nye børn - til gengæld har vi 
blandt andet en garanti, så 
yngre søskende er sikre på at 
kunne begynde her. Så jeg er 
overbevist om, at der er behov 
for en institution som vores, 
hvor det foregår på børnenes 
præmisser,« siger Jette Nissen 
og fortæller, at der allerede er 
flere børn skrevet op.

Der var fart over 
feltet den første 
dag i Børnehuset 
Skovgården. 
Mens foræl-
drene spiste 
rundstykker, tog 
børnene hurtigt 
de nye omgi-
velse i brug. 
Foto: Johan 
Gadegaard.

Jette Nissen er bestyrelsesformand for Børnehuset Skovgården. 
Hun erkender, at den som lille institution har en udfordring med 
at få personaletimerne til at hænge sammen ved sygdom.

»Vi har et fleksibelt personale - det har også været her og 
hjælpe til i arbejdsweekenden. Det siger noget om deres 
engagement. Ellers har vi også luft i budgettet til vika-
rer, så det er jeg helt tryg ved.« Foto: Johan Gadegaard


