
Bestyrelsens beretning Mammenfri 2019 

Det er min første bestyrelsesberetning, så jeg måtte lige en tur forbi Google for at undersøge, hvad sådan 

en skal indeholde. Jeg fandt frem til, at ”beretningen skal indeholde en evaluering af bestyrelsens arbejde 

siden sidste generalforsamling, samt et bud på hvilket fokus bestyrelsen får i den kommende periode. Det er 

formanden der på vegne af bestyrelsen aflægger beretning, og der skal lægges vægt på tilbageblikket, dog 

uden at det bliver kedeligt for tilhørerne.”  

Lidt af en opgave, som jeg har valgt at dele lave tydelige afsnit med vores værdiord som overskrifter. Der er 

som bekendt tre værdiord, så har i hele vejen igennem en ide hvor langt vi er, hvis det mod forventning 

skulle blive kedeligt. 

 

Fokus på det enkelte barns udvikling: 

Dette kunne omskrives til ”fokus på institutionens udvikling”; her kommer vi ikke udenom opstarten af 9. 

klasse til det kommende skoleår. Efter mange år, hvor vi har haft udfordringer med at holde på eleverne fra 

6. klasse og opad, var det to veje at gå: enten kunne vi afvikle eller udvikle. 

Vi var meget overvældede over den store opbakning, der var til opstartsmøde, hvor ikke kun forældre der 

har børn til den kommende 9. klasse mødte op, men også forældre fra de yngre årgange. Den store 

opbakning vægtede tungt i beslutningen om opstarten. Beslutningen blev taget, rammen lagt og Mikael og 

kompagni har siden arbejdet på indholdet af rammen, så det bliver helt forrygende at gå i 9. på 

Mammenfri.  

Heldigvis ser det lovende ud med fortsat god opbakning, og vi kan derfor fra august i år tilbyde et godt og 

sammenhængende børneliv fra vuggestue til og med 9. klasse. Man kommer således til at kunne tage sin 

afsluttende eksamen i de trygge rammer man kender. 

 

Fællesskabet: 

I en tid hvor der er meget mere fokus på ”mig først” end ”første maj”, er det imponerende at se, hvor stort 

et stykke arbejde vi som forældre yder her på institutionen. Ingen nævnt ingen glemt. Der var rigtigt stor og 

god opbakning til såvel arbejdsweekend som til hovedrengøring, i udvalgene og ikke mindst i 

Onsdagsklubben. Nogle kunne ønske endnu større fremmøde, men året har igen vist os, at hvis vi bare alle 

gør det bedste vi kan, så kommer vi langt. Netop Onsdagsklubben har i det forgangne år lagt en kæmpe 

indsats i de indledende øvelser i at ændre ”Fremtiden” til ”Nutiden”, så det forhåbentligt inden længe 

bliver muligt at flytte den kommende børnehaveklasse ind i nye lokaler over børnehaven. 

Det har ikke været helt uden udfordringer, og vi har de seneste 14 måneder kæmpet med (nogen vil mene 

mod) kommunen for at få skred i byggesagsbehandlingen, som langt nu om længe ser ud til at finde et spor, 

hvor der er håb for at vi snart ser det sidste punktum i sagsbehandlingen af første etape af vores 

byggeplaner.  

Et af bestyrelsens fokuspunkter i det forgange år, har været at få endnu mere gang i udvalgene. Det har 

betydet at vi oftere end tidligere, har været i kontakt med udvalgsformændene, og det er vores 

fornemmelse, at det har givet større aktivitet. Nogle udvalg mere end andre, men sådan vil det altid være. 

Det vigtigste er at vi alle giver et nap med, hvor vi kan og hvor vores kompetencer ligger. 



Kæmpe tak til alle der har ydet en indsats i det seneste år, vi håber den gode opbakning vil fortsætte også 

det kommende år, der er masser af opgaver at løse så fællesskabet fortsat fungerer. Ud over det rent 

praktiske i at give et nap med, så giver det desuden vores børn en god forståelse for, at alle skal yde lidt til 

fællesskabet for at det fungerer og er rart at være i. Det skal vi heller ikke undervurdere. 

 

Nærvær: 

På bestyrelsens visionsdøgn 2017 blev det besluttet, at vi skulle have større fokus på at blive en synlig og 

nærværende samarbejdspartner i lokalsamfundet. Det er jo et lidt diffust oplæg, men vi har taget bolden 

op og har i det forgange år bakket op om opstarten af Mammusen, som vi hilser meget velkommen. Denne 

kreative forening giver nu mulighed for at børn og voksne kan udfolde og udforske deres kreative sider, og 

vi har fra bestyrelsens side valg at lægge lokaler til projektet.  

Derudover har vores engagement ført til at vi i år prøver noget nyt med vores traditionsrige grillaften. Den 

bliver nemlig afholdt sammen med resten af byen, i forbindelse med den efterhånden ligeså traditionsrige 

Lokaldyst, som i år bliver sluttet af med spisning og fest. Vi håber at rigtigt mange af jer vil prioritere denne 

aften, så vi ud over fællesskabet her på institutionen også styrker fællesskabet i byen endnu mere. 

 

Arbejdet det kommende år: 

Det kommende år kommer igen igen til at stå i byggeriets tegn, og forhåbentligt med endnu mere synlige 

resultater. Derudover vil en fortsat fokusering på at bakke op omkring udvalgene, samt engagementet i 

lokalområdet være højt prioriteret.  

Når vi i bestyrelsen har kunnet tage os af alt det praktiske, og ikke har skullet bruge ret meget krudt på 

dagligdagen, så er det jo fordi der bare har været fuldstændigt styr på det fra personalets side. Det skal i 

have en kæmpe stor tak for! Uden jer kunne dette fantastiske sted ikke fungere. Vi får det ikke sagt nok i 

hverdagen, men i skal ikke være i tvivl om at vi værdsætter jeres indsats umådeligt meget. 1000 TAK 

 

 


