
Afdelingslederens beretning 2013 

Et godt år! 

Et år med store forandringer! 

Et år med mange udfordringer! 

Et år med stor udvikling! 

 

Sidste år ved denne tid sad vi i ”den gamle børnehave” og kiggede over mod skolen og fulgte et byggeri 

som voksede op af jorden og skjulte skolens bygninger! 

Visionerne var at dette skulle binde skolen og børnehaven sammen, men efterhånden som byggeriet skred 

frem, blev det svære og svære at bevæge sig mellem de to bygninger, endog at se fra den ene til den anden 

bygning! 

Vi måtte efterhånden klare os med en del mindre plads, da der pludselig var en støvmur midt i vores 

opholdsrum. 

Dette hindrede os imidlertid ikke i at fastholde gode rammer for en fantastisk børnehave. Vi gjorde som det 

altid sker når rammerne bliver ændret! Vi fandt på nye måder at gøre hverdagen god og udviklende for et 

børnehavebarn. 

Vores kære gamle bus blev i mange tilfælde vores redning i de perioder, hvor den trange plads var 

allermest generende. Det blev derfor til mange ture til skoven, til vandet, på maskinstation og på 

bissonfarm for blot at nævne et par eksempler. 

Men tankerne omkring den nye dagligdag der ventede lige bag den kedelige støvmur var altid mange og 

længslen efter igen at kunne få lidt albuerum var stor. Så da vi nærmede os juletid og alting synes at falde 

plads med hensyn til byggeriet, var det næsten ikke til at holde spændingen ud længere. 

7. december blev en dag vi sent vil glemme! 

Præcis 9 måneder efter første spadestik blev muren gennembrudt og en helt ny hverdag skulle til at 

begynde! 

En hverdag hvor de visioner vi havde om at binde børnehave og skole sammen til et sted, skulle føres ud i 

praksis. 

Hvor er det dog fantastisk at vi endelig kan sige: ”Vi gjorde det!” 

Vi har tænkt os at vores ideer skal holde i meget mere end fire år! 

Den nye dagligdag hvor SFO-børnene rent faktisk har et sted at gå hen efter skole, som de kan kalde deres 

er et kæmpe plus og ikke mange SFO’er rundt om i landet forundt.  



Men at vi nu har et sted, hvor store og små kan mødes både før og efter skole, hvor store børn kan give 

tryghed til deres yngre søskende i døgnets første timer og igen når skoledagen er endt, et sted hvor de 

yngste kan spejle sig alt det store børn fra skolen kan, og et sted hvor personaleresourcer fra børnehaven 

kan være til glæde og gavn for SFO’en og omvendt. Det er simpelthen fantastisk! 

Som det er sagt så ofte før, fortæller et billede mere end tusind ord, så her følger 320.000 ”ord” der 

beskriver en helt almindelig dag i NaturMusen! 

God fornøjelse! 

Se filmen her: https://docs.google.com/file/d/0B_3jGsKQQyqNUUdwd3plZWJMdzg/edit?usp=sharing 
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