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1975  Den kommunale børnehave i Hou fra 1975- 2000 

Bygning og etablering: 

Hou Børnehave blev etableret efter forældrepres i et par år og en forstærket 

forældre-indsats i ”valgefteråret” 1974. Som det er beskrevet i oplægget om 

”Velfærdsstaten i 1970’erne i Hou”, kom mange kvinder på arbejdsmarkedet i løbet af 

60´erne, og det krævede pasning af børnene i dagtimerne. 

I Hou blev der som sædvanligt, når noget skal etableres, nedsat en arbejdsgruppe 

med aktive borgere, i dette tilfælde: Karen Bønneland, Finn Røkke, Erik Damgaard og 

Grete Kristensen. 

Arbejdsgruppen gik i gang med arbejdet for at få etableret en børnehave og fik 

tilsagn fra mange forældre om at ”lægge børn til” en ny børnehave. 

Da Gylling nogle få år inden havde fået etableret en børnehave som selvejende 

institution med hjælp fra ”Landsforeningen for Frie Børnehaver og Fritidshjem”, søgte 

man hjælp og rådgivning her.  

Den ”nye Odder Kommune” erkendte behovet for børnepasning allerede i 1972, men 

meddelte, at der først var økonomi til etablering i årene 1974/ 75.  

For dog at komme videre, blev der afsøgt mange muligheder, herunder at ”lease” en 

pavillon, men det havde ikke interesse. Hou Lædervarefabrik var også inde i billedet 

til børnehave, men også det gik i vasken. Kommunen virkede stadig interesseret, 

men kunne ikke anvise penge til formålet. Dog kunne kommunen i juni 1973 anvise 

en grund vest for skolen til børnehave og normeringen blev ansat til 16 

heldagspladser og 2 x 16 halvdagspladser i en selvejende institution. Derfor skulle der 

sættes en pris på grunden, som blev sat til 75.000 kr. I tiden fra juni 1973 og til 

oktober 1974 blev der holdt mange møder, skrevet mange breve og indstillinger med 

”Frie Børnehaver” på sidelinjen, uden at det førte til konkrete aftaler. 

Etableringen af børnehaven blev en del af valgkampen i efteråret i 1974 og 

beslutningen i byrådet blev, at der skulle etableres en kommunal børnehave i Hou 

med 24 pladser.  

Men i oktober 1974 skete der pludselig noget meget konkret! Man fik den gamle gule 

pavillon ved den gamle Hou Skole stillet til rådighed for en børnehave!  Den gamle 

skole lå på Skolegade sammen med gymnastiksalen, som nu er forsamlingshus/ 

medborgerhus. 

Så var løbet kørt i forhold til en ny-planlagt gennemtænkt børnehave og Foreningen 

af Frie Børnehaver afstod fra betaling for de mange timer, den havde brugt på 

papirer, mødedeltagelse, råd og samtaler. Derfor fik de efterfølgende en stor tak af 

borgmester Aagaard. 

Børnehaven i den gule pavillon blev indviet den 1. maj 1975 med plads til 24 børn. 
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Børnehaven i ”den gule pavillon” 

Det viste sig hurtigt, at pavillonen ikke egnede sig til børnehave. Der var intet 

vindfang (blev bygget  på senere), der kunne ikke tørres flyverdragter nogen steder, 

hylderne var for høje, der var bagfald i badeværelset og gulvene var så kolde og 

uisolerede, så ansatte, der arbejdede i ”børnehøjde” fik underlivsbetændelse ret 

jævnligt!  

Børnehaven blev jo overtaget som skolebygning, så der var de 2 ”klasserum”, 1 lille 

køkken, 1 badeværelse med 2 toiletter og 1 håndvask, 1 toilet til de voksne og et lille 

rum, der var kontor, personalestue, rum til talepædagogen og psykologen, når de 

kom forbi. Depotet blev brugt til værksted. Intet samlingslokale. Ved spisning måtte 

man dele børnene i 2 grupper, men ellers fungerede hele huset, alle rum som 

”legeplads” for børnene. 

Det viste sig også ret hurtigt, at byrådet ikke havde tænkt på, at der skulle etableres 

en legeplads, der egnede sig til børnehavebørn, så det måtte forældrene selv tage sig 

af! 

Der var altid kaffe på kanden til forældrene, som lagde en tier af og til i kaffekassen 

(det var nemlig de ansatte, der betalte for kaffen) eller gav måske en gang 

rundstykker af og til i bytte. Al service blev vasket af i hånden, så der blev vasket og 

tørret ca. 90 ”kuverter” om dagen i den lille vask i det lille køkken. Ingen maskiner, 

ingen krav om 90 gr. i opvaskemaskinen! 

Vi forældre blev informeret om aktiviteterne ved opslag ved indgangen, oftest sidst i 

ugen om den uge, der var gået. Som pædagogerne forklarede, så gav faste planer 

ikke mulighed for at improvisere, når vejret var godt, når der kom sne, eller der 

pludseligt kom andre gode ideer frem. Og det var vi forældre godt tilfredse med. 

Fri kaffe, god tid og hygge i forældregruppen ved afhentning var en helt naturlig del 

af hverdagen. 
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Puslespil med børnehaven som motiv, tegnet af Sarah, pædagogmedhjælper i børnehaven. 

 

 

Vinkearm i vindfanget. 

Da vores ældste søn begyndte i børnehaven i 1982, var det mig, der skulle aflevere 

ham hver dag, og jeg vidste, at han ville græde hver dag den første måned. Det 

havde han nemlig gjort i dagplejen. Derfor var han og jeg på besøg hver dag ca. 5 

uger i sommerferien, inden han skulle begynde i august, og det havde hjulpet lidt, 

men ikke nok.  

Så mange dage sad Kirsten og min søn i det kolde vindfang og vinkede, mens han 

græd ca. i den tid det tog mig at gå ud til bilen og køre uden for synsvidde, fortalte 

pædagogerne, når jeg spurgte om han græd længe. Men Kirsten ville gerne lære ham 

at gøre det lidt hurtigere og smertefrit, så hun lavede en vinkearm. Den blev sat i 

gang, så den kunne vinke til ”far”, mens Kirsten og min søn så kunne gå ind i 

børnehaven og lege med de andre børn. Praktisk pædagogik har altid kendetegnet 

den børnehave! (Nogle af jer husker sikkert de runde fjedrende plastic-hoptimister fra 

samme periode). 
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Mette 

Lüneborg ser efter gæster. 

Sommer  

Ofte var der i sommerperioden opslag på døren i børnehaven, hvor der stod, at næste 

dag SKULLE børnene være der kl. 10.00 og først var tilbage kl 14.00, da alle skulle til 

stranden. Børnehaven ville være aflåst i de nævnte timer. ”Stranden” var området 

neden for Øster Alle, hvor børnene kunne lege med sand og vand, spise 

madpakkerne, og de voksne kunne få lidt sol på den bare overkrop. Andre voksne fik 

sig en smøg, mens de nød solen. For os forældre var det en ”luksusbørnehave” med 

fast personale, gode rutiner og tid til det enkelte barn. 
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Anders, Rene, Anne- Louise og Jens på tur. 

 

Jul 

I forbindelse med afhentning af juletræer mødtes forældre og personale med alle 

børnene i nogle år i ”Halgreens hytte” ved Sondrup strand. Det var en privat 

”spejderhytte” med mulighed for at tænde op i pejsen, danse om juletræ, snakke, få 

gløgg og kaffe og købe et billigt juletræ med hjem. Det sidste år vi var med, var 

træerne ca. 10 m høje, så det var lidt lotteri, om de øverste 2 m var i orden, når vi 

først havde fældet et kæmpe træ. Det var en god tradition, hvor personalet var med, 

selvom det var en lørdag/ søndag. Herudover blev der selvfølgelig julet i børnehaven 

med juleklip, nisser, masser af risengrød osv. 

Julegaver 

Selvfølgelig lavede børnene også julegaver, og de voksne hjalp og monterede. Der 

blev bl.a. lavet dækkeservietter, små punge og pynteting af træ. Disse 2 syting bliver 

stadig brugt efter 35 år og skulpturen står stadig fremme. (Det er en hund)  
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Kurv til brødbakke Lille pose til nåle og tråd En hund 

 

Mette Lüneborg fortæller, at dels var det muligt dengang at finde tiden til 

”montering”, og dels var det hendes erfaring, at hvis børnene fik færdige ting med 

hjem, så blev tingene brugt og kunne stå fremme, hvis det var figurer eller lign. At 

sende ufærdige ting med hjem til travle forældre betød, at tingene derhjemme blev 

lagt i bunken med ”ting der skal sys, når mor/ far har symaskinedag” og det skete 

sjældent. Man må sige, at den holdning og indsigt stadig er aktuel. Nu er vi jo 

bedsteforældre til børnehavebørn! 

Kologåtur  

 

Det blev besluttet, at 

børnehavebørnene havde godt af 

at prøve at være væk fra deres 

forældre en nat eller to. Altså 

måtte personalet finde en måde at 

overnatte på sammen med 

børnene. Det skete i børnehaven 

en gang om året, (i dag ville 

brandinspektøren havde fået et 

chok, hvis han så forholdene) men 

nogle gange skulle det også være i 

”ukendt terræn” og så blev der et 

år arrangeret en ”kologåtur”, hvor 

alle gik til Saksild Børnehus og overnattede. Det var en tur på 25 km gående med en 

flok børnehavebørn og to trækvogne. Det var i 1980’erne en mulighed!!  

 

 
En pause på kologåturen med Mette L for 

”bordenden”. 
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Hou Børnehave holder fanen højt! Fra kologåturen. 

Senere blev det til bl.a. overnatninger på Alrø, på Samsø, til en børnehave i Egå og 

en telttur med udelukkende bålmad på menukortet. 
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Børnene i børnehaven kom også i svømmehallen (skolens svømmebus havde tomme 

sæder), de kom i teater i Aarhus, på politistationen og brandstationen og kørte en tur 

med Odder Grisen, hvor de delte småkager ud til passagererne. Pausen, inden turen 

gik retur, blev holdt med varm kakao på Kroen i Krogen på Banegårdspladsen i 

Aarhus. 

Mette Lüneborg fortæller også om pyntningen af rådhusjuletræet, som også indebar, 

at børnene så efter pyntningen skulle hilse på borgmesteren, der havde fundet 

borgmesterkæden frem fra pengeskabet.  

Børnehaven som ”integreret institution”. 

 Da årgang 79 skulle i skole i 1986, skulle de jo udskrives af børnehaven, men hvor 

skulle de så være, mens forældrene passede deres arbejde? Via en lokal-politiker i 

byrådet, forældrepres og breve samt en velvillig børnehave lykkedes det egentlig ret 

hurtigt at få godkendt børnehaven som en ”integreret institution”. Der var så også 

lige i de år et faldende børnetal! I august hvor skolen begyndte, mødte vores børn op 

i børnehaven som sædvanligt. Så fulgte en pædagog børnene op til Lise Pedersen i 

børnehaveklassen på skolen og hentede dem igen, når skoledagen var omme. I den 

mellemliggende tid var der ca. en 10-15 i børnehaven. Når skolebørnene så kom 

tilbage fra børnehaveklassen og gerne ville lege, måske lidt mere voldsomt, end man 

gjorde i timerne hos Lise, så blev de mødt af tyssende voksne, fordi alle de mindste 

jo sov til middag rundt omkring i krogene i det meste af børnehaven. Men det gik 

alligevel. Man fandt en løsning. 

Lille episode: 

I en stille stund over en kop kaffe en eftermiddag sad jeg med Mette Lüneborg og en 

pædagogmedhjælper-praktikant og talte om en lejrskole til Sverige med min klasse 

(jeg var lærer dengang). 

Der var 12 børn i klassen, så vi kunne være i min bil og min medlærers bil, som var 

en 10 personers minibus, men den krævede stort kørekort, som kun hendes mand 

havde. Vi måtte gerne låne bilen, men det var jo ikke muligt at køre den uden stort 

kørekort. Pædagogmedhjælper-praktikanten fortalte, at han havde da stort kørekort! 

Jeg så lidt på ham og på Mette, der vist ret hurtigt opdagede, hvilke planer, jeg 

pludselig fik. Efter en kop kaffe mere, bestemte Mette, at praktikanten gerne måtte 

afvikle sin praktik med lidt større børn i Sverige en uges tid. Han ville jo være under 

kyndigt tilsyn af en uddannet, som hun sagde. Det var nok aldrig gået i dag uden 

mange timers forhandling/ skriverier/ bilag med rådhuset. Jeg erindrer i hvert fald 

tiden dengang som væsentlig mindre bureaukratisk. Man talte mere med hinanden og 

skrev mindre. 

Denne luksusudgave af børnepasning varede 1 år, så kom begrebet 

”skolefritidsordning”, kaldet SFO, på skolen, som var noget billigere end børnehaven. 

I 87 måtte forældrene vælge mellem den dyrere børnehave eller den billigere SFO, og 

i 1988 var den mulighed slut. Hou Børnehave blev igen en almindelig børnehave. 
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”Ny” børnehave i den gamle skole 

Der var i en årrække planer om, at den gamle skole, som lå lige ved siden af den gule 

pavillon, kunne bruges af både børnehave og ungdomsklub, men der kunne ikke 

skabes enighed om dette forslag. I 1988 valgte man at rive den gamle udtjente og 

udslidte pavillon ned og indrette hele den gamle skole til børnehave med tidssvarende 

rammer for både børn og ansatte. Nu med tørreskab, ventilationsanlæg, børne-og 

voksentoiletter, kontor, samtalerum, teaterrum mm. Der var indvielse af ”den nye 

børnehave” med plads til 40 børn den 13. marts 1989. Indflytningen skete dog 

allerede 1. september 1988. 

 

Pædagogik og ledelse: 

Den første leder af børnehaven hed Henny og blev efter et års tid afløst af Kurt 

Johansen, som efter nogle år i Hou blev ”headhuntet” til at lede Egholmgård, som var 

den store institution i Odder By med fritidshjem, senere også børnehave, 

busbørnehave, specialpladser mm.  Kurt Johansen havde masser af ideer til 

aktiviteter, men var måske knap så struktureret. En af aktiviteterne var 

dragebygning, men da 3-4 årige ikke er helt skarpe på dragebygningens tekniske 

side, så var forældrene selvfølgelig med. Alle kom med en stor kage, så der var kage 

til tre dage frem og så fik mange en ”bette øl” når dragen var færdig. Sådan var det 

dengang! 

 Souschef/ stedfortræder var i 33 år Kirsten Horney, der begyndte i 1. august 1980 

og sluttede 31. juli 2013. 
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Kirsten 

Horney i sit es: at lære et barn noget. 

 

Kurt Johansen blev i 1985 afløst af Mette Lüneborg, der udviklede børnehaven som 

funktionsopdelt børnehave. Børnene kunne ofte selv vælge aktivitet, men der blev 

også holdt øje med, at ingen slap for det, de ikke selv ønskede. ALLE skulle brodere, 

være med i gymnastiksalen, i træværkstedet, høre fortællinger, lave/ spille musik, 

synge sange osv. På en tavle hang en kæmpestor planche, hvor børnene blev krydset 

af, når de havde deltaget i en aktivitet. Ikke at alle børn skulle det samme det 

samme antal gange, men ingen slap helt for det, de ikke havde lyst til. 
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Kirsten og Peter Bøgholm (forældre i 1982-87) fortæller, at de husker tydeligt, at der 

til de mange arrangementer og aktiviteter var en enorm forældreopbakning. Hvis en 

forælder eller to manglede, så  så vi på hinanden og sagde: ” vi kan ikke forstå, hvad 

der er vigtigere end at være her i dag sammen med vores børn”!! 

En af de aktiviteter, som foregik i perioden var en stor cirkusforestilling, hvor vores 

børn optrådte som dyr, stærke mænd eller linedansere. Bøgholms datter Anne-Louise 

kom glad hjem og fortalte, at hun skulle være ”danseline”. Det viste sig så under 

forestillingen, at pigerne skulle være linedansere og gå med paraplyer på en line på 

gulvet. Men stolte var de!  

 

Cirkusartisterne samlet før forestillingen. 
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Tradition og erfaring 

Hou Børnehave var i mange år den børnehave, som havde den største anciennitet i 

ansættelse i en børnehave i Odder Kommune. Folk blev ansat og blev. 

Det kan have 2 forskellige konsekvenser: 

1. Personalet har været der så længe, at de ”får lim på sædet”, ”går i frø”, siger 

om nye ting, at det har vi prøvet, det lyder rigtigt, men ikke lige hos os, der er 

alligevel ingen penge, det kan vi ikke nå i hverdagen …. 

 

2. Personalet er så rodfæstet i børnehavens pædagogik og tilliden til hinanden, at 

der er en fantastisk mulighed for at udvikle børnehaven og dens pædagogik, 

fordi personalet er trygge ved hinanden og kender hinanden så godt, at alle 

ved, hvad der er muligt at gennemføre og gør det. En såkaldt 

overskudsbørnehave. Dette kræver også en leder, der har styr på de 

langsigtede mål, de kommunale krav og de statslige forventninger og har 

overblik, men samtidig tør sætte personalet fri til at ”lege og improvisere”. 

Vores families oplevelse er klart den, at det var en ”gruppe 2” børnehave. 

Souschefen fra 1.8.1980- 31.07.2013 Kirsten Horney bekræfter ovenstående. 

Kirsten Horney fortæller her i efteråret 2018, at hun var rigtig tryg og glad for at 

være i børnehaven, fordi personalet fik plads til at ”lege” og improvisere, fordi Mette 

Lüneborg havde overblikket, sørgede for den langsigtede udvikling, men jo troede på 

og havde tillid til sit personale. 

 

Mette Lüneborg fortæller, at når man 

blev ansat i Hou Børnehave, så rejste 

man ikke derfra. Dette bekræftes 

tydeligt, når man ser billederne igennem 

fra børnehavens historie. At kunne give 

børnene den tryghed, at de voksne altid 

er de samme i børnehaven, er en gave at 

få som forældre. 

Mette Lüneborg var leder fra 1. februar 

1985 og til 1. februar 2002, hvor Odder 

kommune afskedigede hende. Hun havde da været sygemeldt 2 år efter en påkørsel, 

der betød, at hun ikke mere kunne arbejde. Kirsten Horney var konstitueret et års tid 

inden Sidsel Rasmussen, der var pædagog i børnehaven, blev ansat som leder i 2002. 

. 

Siden er Sidsel blevet afdelingsleder i sin egen børnehave, da børnehaven og SFO på 

skolen lægges sammen i 2016 og SFO lederen bliver leder af ”pasningsområdet” ved 

 
Mette Lüneborg på job på kontoret 
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Hou Skole og Børnehus, som nu også omfatter et dagplejetilbud. Begge dele, 

børnehave (med dagplejedel) og SFO, lægges ind under skolens ledelse.  

Kirsten Horney fortæller også, at de mange møder og aktioner for at undgå 

nedskæringer og forbedre forholdene for pædagogerne (BUPLs arbejde) i 1980’erne 

betød, at pædagogerne kendte hinanden så godt, at der blev lavet en del fælles 

arrangementer i Odder kommune, hvor alle børnehaver deltog, bl.a. idrætsdage, hvor 

alle børnehaver var med. ”Når personalet på tværs af institutioner kender hinanden 

godt, så har man jo også lyst til at være sammen om det, man brænder for, nemlig 

børns udvikling”, siger Kirsten Horney. 

Vores yngste barn begyndte i børnehaven i efteråret 1996, men jo ikke i den ”gule 

pavillon” som de to store, men i for os den ”nye” børnehave i den gamle skole. I 1996 

var der 60 børn i børnehaven. På meget mere plads, mange rum at være i, en 

forbedret legeplads i forhold til midt i 80’erne, men jo en helt anden stor institution, 

også for os forældre. Der var selvfølgelig ansat flere voksne, men mange af ”de 

gamle” var der jo heldigvis endnu. 

Mette Lüneborg fortæller, at børnehaven gennem tiden havde mange besøg fra ind- 

og udland, fordi man ikke havde opdelt børnehaven i stuer med faste pædagoger, 

som næsten alle andre steder, men havde indrettet de mange rum i huset til 

forskellige aktiviteter eller funktioner, som børn alene eller børn og voksne kunne 

bruge efter behov. På den måde kunne alle børn i børnehaven også få gavn af alle de 

kompetencer, som det samlede personale havde. 

Vores yngste dreng sluttede i børnehaven i 1999, hvor han kom i skole og SFO, som 

jo også var nyt for os som forældre. 

Vores oplevelse af børnehaven i Hou, som er vores subjektive erindring, slutter 

naturligt her og vi håber en anden forælder kan/ vil fortælle om livet i Hou Børnehave 

efter år 2000. 
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Her 

venter ”den kongelige modtagelse på ”Honnørkajen” i Hou. 

På falderebet. 

Kirsten Horney fortæller, at der skulle meget lidt til at skabe traditioner i børnehaven, 

også i nyere tid.  

Der har altid været mange traditioner og mange nye er også kommet til. Børn elsker 

genkendelighed og har brug for forventninger til, OM nisserne nu har været der, OM 

de voksne nu er klædt ud til fastelavn osv. 

Kirsten nævner bl.a. også nedenstående ting, men det er jo efter vores tid i 

børnehaven, så måske en anden kan tage tråden op? 

Der er masser af emner: 

• Tunøtur med hjemkomst som kongelige.. 

• Sidste børnehavedag inden skolegang med vandkamp.. 

• Kirkegang ved juletid.. 

• Luciaoptog.. 

• Skyggeteater.. 

• Koloni.. 

• Krabbetur til havnen.. 

• Røgfri arbejdsplads og konsekvenserne af det.. 

• Vippenormering… 

• Madordning med forældrebetaling.. 
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• Ny legeplads… 

• ”0 sukker politikken” og konsekvenserne heraf..… 

• Og flere ting…. 

 

 

 

Niels Pytlich, november 2018 

Skrevet med hjælp og støtte fra min kone Ella, Kirsten og Peter Bøgholm, Mette 

Lüneborg, Kirsten Horney og Lise Pedersen. 

 

Første bragt i Hou Historier 2018 


