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Ferien er slut, og dagene farer af sted. 

Nis er i gang med at lave kloak ude i Børnehavens legeplads. Det må forhåbentlig 

være det sidste skud i bøssen omkring den sag med spildevandsseparering. Måske 

har I lagt mærke til det. Det har vi, fordi vi måtte undvære wc´erne et par dage. 

(Retfærdigvis skal det oplyses, at det kun drejede sig om hallen og den gamle 

skolebygning.)  To gange Simon har arrangeret madordning ude i stillegården for de 

store elever. Solen skinnede, og der blev både lavet en skøn ret bestående af kylling, 

grøntsager og nudler. Til dessert en dejlig æblekage; også fra Trangiaen, forstås. 
 

Fælles mål beskriver hvad eleverne skal lære i folkeskolen. Vi har lige en tilføjelse: Lave mad på et Trangiasæt. Så kan det ikke gå 
helt galt i livet fremover... 



 

Aalborg teater havde spurgt om vi 

havde lyst til at se deres forestilling om 

Hans og Grethe. Det havde vi, så 

eleverne fra børnehaveklassen til 

fjerde var med i bussen til Aalborg. 

Eleverne havde allieret sig med to 

voksne; Birthe og Sabrina, og det var 

godt, for de ville også gerne se stykket. 

Så kunne man slå to fluer med et 

smæk. De kom glade og oplivet hjem. 

Som I sikkert har hørt fra medierne i 

den sidste tid, så var det ikke lige 

friskolernes børnehaver og vuggestuer, 

der skulle have del i de 500 millioner, 

som skulle være med til at hæve 

normeringen for børnene. 

 Det må mildt sagt være svært at 

forklare lille Ida i vores børnehave, at 

hun ikke skal regnes med, mens 

hendes kusine i den kommunale 

børnehave får del i tilskuddet. Og jo, 

lille Ida bliver skam regnet med, men 

hendes tilskud bliver fordelt blandt de 

kommunale børnehavebørn. Jeg har overhovedet ikke til hensigt at sætte splid 

mellem kommunens dagtilbud, og så de private børnehave-vuggestuer som vores; 

intet kunne ligge mig fjernere, derfor ligger anken udelukkende hos regeringen og 

deres støttepartier, der har skruet dette udspil så ufatteligt dårligt sammen, at det 

kan undre, de vil stå på mål for det. Rundt regnet kommer vi til at mangle 46000kr i 

år sammenlignet med de kommunale institutioner. Vi kan jo ikke acceptere en 

lavere normering end børnehaver og vuggestuer her omkring os. Vi vil ikke være et 

discounttilbud. Men vi vil heller ikke sætte prisen op, for det er vigtigt for os, at alle 

kan være med. Forligspartierne siger til os, at der nok skal blive rettet op på det til 

næste år. Det skal vi holde dem fast på. 



Jeg vil være børnenes minister, sagde vores statsminister, men ikke lige for dem i 

private børnehaver, må man forstå.  

Jeg er sikker på, at vores børn hos Ditte og Co. har fuldt forståelse herfor. 

I næste uge starter Søren i Holgers skema, plus mine tysktimer med Storegruppen. 

Søren skal også være i SFOén og måske også lidt i børnehaven. Det er vi lige nu ved 

at finde ud af. Det glæder vi alle os til.  

Vi skal have en 3-ugers praktikant fra Den Frie Læreruddannelse i Ollerup. 

Han hedder Sigurd, og skal være her i de 3.uger op til påske. Han skal fortrinsvis 

være med i undervisningen hos de store elever som medborgerskab, naturfag og 

engelsk. 

 

Kan I alle have en god weekend.  

Troels 

Nå-ja. Stort tillykke til Simon, som er blevet den heldige ejer af et et-families træhus 

i Rold, og endnu bedre; som snart skal være far. 


