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Børnehaven fremtidssikrer skolen 
Da den kommunale børnehave, som lå lige ved siden af Sdr. Jernløse 
Lilleskole, var lukningstruet, valgte skolen at tilbyde at drive børneha-
ven videre som privat daginstitution. En løsning som alle i lokalsam-
fundet er glade for. 
 
Tekst: Iben Lindemark, Lilleskolernes sekretariat 
 
Der var ingen tvivl om, at Sdr. Jernløse 
Lilleskole måtte gøre noget, da rygter-
ne om lukningen af den lokale børne-
have nåede skolens ledelse. Skolen 
havde siden starten nydt godt af sam-
arbejdet med den kommunale dagin-
stitution, som lå placeret lige ved si-
den af, og hvis børnene herfra frem-
over skulle gå i børnehave i Regstrup, 
ville mange af dem måske aldrig starte 
på lilleskolen.  

”Den lokale børnehave er med til at 
fremtidssikre skolen, da mange foræl-
dre første gang møder skolen i forbin-
delse med, at deres børn starter i bør-
nehaven”, fortæller Tonny Tang, skole-
leder på Sdr. Jernløse Lilleskole, og 
fortsætter: ”Det giver en tryghed for 
skolen med hensyn til indskrivning af 
kommende elever, og så har vi den 
fordel, at vi allerede kender børnene 
inden skolestart, herunder børn med 
særlige behov.” 

For børn, forældre og personale i 
børnehaven ville flytningen fra en lille, 
tryg institution med 50 børn, til en 
større institution i nabobyen også 
have store konsekvenser. Derfor valg-
te børnehavens og skolens bestyrelse 
at samarbejde aktivt om at sikre bør-
nehavens videre drift til gavn for hele 
lokalsamfundet i Sdr. Jernløse.  

Heldigvis var Holbæk Kommune 
behjælpsomme med at sikre den vide-
re drift som privat daginstitution, og 
da kommunen ifølge lovgivningen skal 
godkende en privatinstitution, der 
lever op til de krav, der stilles til 
kommunens institutioner, faldt over-
dragelsen forholdsvis let på plads. 

 
 

Naturens årstider  
er udgangspunkt 
 
Onsdag den 1. august 2012 åbnede 
”Det Ny Børnehus” som en afdeling af 
Sdr. Jernløse Lilleskole med fælles 
ledelse og personale, men også med en 
ny profil som friluftsbørnehave, hvor 
dagens aktiviteter tager udgangspunkt 
i naturens årstider og muligheder. 

”Der var rigtig meget arbejde inden 
åbningen i forbindelse med forhand-
linger omkring overdragelse, finansie-
ring osv.”, fortæller Tonny Tang. ”Det 
har dog været det hele værd, for nu 
har vi fået skabt et rigtig godt og 
sammenhængende miljø for områdets 
børn, som sikrer dem en tryg daglig-
dag og let overgang mellem børnehave 
og skole. I ferierne slår vi for eksempel 
børnehave og SFO sammen, således at 
børnene lærer hinanden at kende. Og 
det giver så den gevinst for skolen, at 
vi har mulighed for at tilbyde pasning i 
SFO’en i alle ferieugerne.” 

Tonny Tang er rigtig glad for den 
nye afdeling af skolen, som efterhån-
den er helt selvkørende med egen 
afdelingsleder. Desuden bidrager bør-
nehavens personale positivt til at ska-
be et professionelt pædagogisk miljø 
på hele skolen. Den største udfordring 
er, at man som leder skal holde tungen 
lige i munden, når man skal navigere i 
forskellige lovgivninger og regelsæt, 
ligesom man skal vænne sig til, at dag-
institutionen hører under kommunen i 
stedet for staten. Man skal derfor ind 
imellem håndtere modsatrettede krav, 
for eksempel i forbindelse med ansæt- 
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telse af personale i børnehaven, hvor 
kommunen lægger op til, at børneha-
vens forældrebestyrelse skal have 
indflydelse på dette, mens friskolelo-
ven tillægger skolens bestyrelse dette 
ansvar. 
 

Fælles kultur  
 
”Den fælles kultur og de fælles aktivi-
teter er den største gevinst for både 
børnehave og skole. På længere sigt vil 
der forhåbentlig også være økonomi-
ske fordele for hele skolen, for man 
kan opnå en del stordriftsfordele i 
form af bedre udnyttelse af personalet, 
herunder rengøring og pedeller. Desu-
den kan man dele udgifter til blandt 

andet kopimaskine og andet kontor-
hold. Så vi håber på, at vi om et par år 
kan skabe et overskud, som kan bru-
ges til at muliggøre fremtidige investe-
ringer og forbedringer på skolen, til 
gavn for alle”, beretter Tonny Tang. 

Alt i alt er Tonny Tang meget til-
freds med og stolt af skolens nye sats-
ning, og han anbefaler andre lillesko-
ler at overveje muligheden for at etab-
lere en privat daginstitution i forbin-
delse med skolen.  

”Jeg står gerne til rådighed med 
gode råd og sparring, hvis andre lille-
skoler skulle være interesseret i at 
starte børnehave – eller som os at 
overtage en eksisterende institution”, 
slutter Tonny Tang.  

 Fotos fra den officielle indvielse af ”Det Ny Børnehus” den 7. september 2012 

  


