”Man får lyst til at give noget igen”
-Når børnehaven opretter støtteforening

Af Kirsten Birk Olsen

I efteråret oprettede børnehaven Edel Liisberg en støtteforening, som skulle arbejde for at gøre livet i
børnehaven endnu mere sjovt og udviklende, end det er i forvejen. Børnehaven har en sund økonomi, så
den del har ikke fyldt så meget. Det er forældrefællesskabet og dét at støtte op og engagere sig i
institutionen, der har været i fokus. Og så står institutionen overfor en genhusning, der kræver en ekstra
arbejdsindsats, som støtteforeningen gerne vil være med til at løfte.
Janne Mark Eyermann sidder med i støtteforeningens bestyrelse og er med til at sætte rammerne for
arbejdet.
Gode realtioner og rytmiske værktøjer
”Det er sådan et godt sted for børnene, og man får lyst til at give noget igen”. Janne gentager det flere
gange. Hun og hendes familie er blevet en del af et fællesskab, hvor de alle har opbygget relationer til børn,
medarbejdere og forældre. Hvor man giver og tager. Først var det sønnen Oskar der gik i Edel Liisbergs
børnehave i Nordvest-kvarteret i København. Nu er det sønnen Lau.
Janne er musiker og tekstforfatter og arbejder blandt andet med rytmik for børn på forskellige alderstrin.
Hun har som led i støtteforeningsarbejdet tilbudt at give børn og pædagoger i børnehaven en rejse ind i
rytmikken, og være med til at give musikken et sprog. Hun brænder selv for musik og hvad er så mere
nærliggende, end at give det videre til børnene? ”Der er så mange enkle rytmiske værktøjer som er nemme
for personalet at gøre brug af. Det kunne jeg godt tænke mig at give dem”, tilføjer hun.
Et konkret afsæt giver anledning til at komme i gang
Men hvorfor netop nu? Hun har tænkt over det flere gange. Det enkle svar er, at det bare ikke er blevet til
noget før. Men støtteforeningen er et godt sted at blive mindet om det, og få det prioriteret. Og så er den i
det hele taget en god ramme om at få synliggjort og konkretiseret, hvad det er, man som forælder eller
bedsteforælder kan involvere sig i. Man vil jo gerne, men tit er det et spørgsmål om, hvordan man lige
kommer i gang, eller hvad man kan kaste sig over.
En støtteforening er et godt sted at få afprøvet sine ideer. Den gør en dyd ud af, at der ikke skal presses på
med indskydelser, som, trods alle gode intentioner, kan komme til at forstyrre hverdagen mere end de
gavner. Alle initiativer bliver derfor først afstemt med lederen af børnehaven, og både personale og leder
kan komme med forslag til, hvad støtteforeningen kan lave af aktiviteter.
Lovende opstart
Foreningen er stadig i sin opstartsfase, men de første initiativer er så småt ved at tage form. Ud over
rytmisk undervisning, er der planlagt juletræstænding, i de nye lokaler hvor børnehaven skal genhuses. Og
så er der planer om, at den nye legeplads skal udsmykkes med plancher, som børnene selv skal være med
til at male. Hvad støtteforeningen på den længere bane finder på, er der ikke noget loft for. Den har slået
de første toner an, og det virker til at rigtig mange gerne vil synge med.

