Artikel skrevet af Jannie fra ”Svingfjer”

8 år på Prærien – Aulum Kristne Daginstitution
I disse dage har Prærien eksisteret i 8 år. Traditionen tro blev fødselsdagen fejret med flag
og fødselsdagssang – i år dog udenfor, i mindre grupper og med behørig afstand efter alle
gældende COVID19-regler.

Prærien har siden sin opstart i 2013 stræbt efter at være et supplement til de øvrige dagtilbud i Aulum.
Dagtilbuddet blev startet på et initiativ fra en passioneret forældregruppe, og har fortsat den positive
udvikling gennem alle otte år.
Henrik Thoftgaard, daglig leder, fortæller: ”Vores agenda var, at vi ville være en lille institution, fordi vi
mener, at det giver en forudsætning for, at vi kan rykke tættere på hinanden ift. bekendtskaber. Der skal
ikke gå nogen rundt, som ikke kender hinanden på Prærien. Det er den væsentligste del af vores
pædagogik: Alle kender alle. Alle har en relation til alle.”

COVID19 nedlukning og oprejsning
I dag har Prærien helt almindeligt åbent. Legepladsen er fyldt med farverige flyverdragter og glade legende
børn, men i november blev Prærien ramt af COVID19. Da den første positive COVID19-test viste sig, tog
Henrik hurtigt affære og lukkede Prærien ned:
”Vi har hele tiden overholdt alle gældende regler, men vi ved også, at vi er en lille institution med nær
kontakt. Risikoen for spredning er til stede, og i november var det eneste, der gav mening, at få lukket ned
hurtigst muligt”.
Otte ansatte og ni børn var smittede; alle er i dag raske og uden umiddelbare følger af udbruddet. For
Prærien betød det fire dages nedlukning og et rutineopkald fra myndighederne, som foretog en
standardundersøgelse af stedet og arbejdsmetoderne. Der var ikke en finger at sætte på noget.
Efter de fire dage åbnede Prærien igen. Den gode plads og normering er en medvirkende faktor til, at hele
situationen er forløbet så gnidningsfrit. Og så er forældregruppen:
”Forældregruppen omkring Prærien er fantastisk. Også igennem nedlukning og genåbning i november,
hvor vi oplevede en stor positiv opbakning og omsorg. Det betyder meget for os. At vi er tætte – også på
forældregruppen. Vi er i meget stærkt samarbejde omkring det liv, deres børn skal leve her hos os. ”
Normeringer der virker
Prærien er med sine 45 børn børnehavebørn og 12 vuggestuebørn nok en lille institution, men det lader sig
ikke mærke på hverken antallet af hænder eller pladsen inde og ude:
”Vi har fra dag ét stræbt efter at have en daginstitution med en god normering. Ikke kun på nøgletal, men
at få skabt den lille daginstitution, der er fleksibel,” fortæller Henrik. Faktisk kan Prærien allerede nu leve
op til regeringens 2024-krav omkring normeringer på seks børn pr. personale i børnehaven og tre børn pr.
personale i vuggestuen. Og netop normeringen og det tætte forhold mellem personale og børn giver pote i
en tid, hvor COVID19 ændrer meget i hverdagen. Ændringerne er lidt nemmere at håndtere, når alle
kender hinanden rigtig godt, og man derfor altid er sammen med velkendte voksne og børn, mener Henrik
og uddyber:
”Vi er tætte på vores børn, vi lytter til dem og skaber leg i rummet. Her er ”højt til himlen og vidt til
væggene”; børnene er vant til at lege og udfolde sig over hele Prærien – nu foregår det bare i mindre
grupper end før. Og vi kender vores børn, så vi har mulighed for at agere hurtigt, når et barn fx begynder at
vise, at det faktisk er lidt træls, at de ikke kan lege med hvad eller hvem de vil.”
En fredag tog Præriens ansatte affære; de sikrede at alt legetøj var sprittet af, og lod børnene lege frit med
lige hvad der passede dem hele dagen – for så igen at spritte det hele af inden weekenden. Det vakte
glæde hos børnene – og ekstra arbejde for de ansatte, men det er det hele værd: ”Det er ikke synd for os.
Det er anstrengende at spritte af, men ellers kan vi jo ikke udføre det arbejde, som vi gerne vil udføre. Vi
kan genkende COVID19-trætheden, men tager det med oprejst pande: det her er vilkårene for at passe
børn i dag, og det skal vi have det bedste ud af. ”

Højt til himlen og vidt til væggene
Henrik nævnte det selv tidligere. Men hvad betyder det egentligt?
”Her skal der være plads til at leve livet. Der er ret meget, der kan lade sig gøre. Vi går op i, at man rent
faktisk prøver tingene af. Det er vores opgave at sørge for, at børnene får så udfordrende liv og så meget
selvbestemmelse som muligt. Det kræver rummelighed. Og naturligvis et nej, refleksion og overvejelser,
når det er på sin plads.”
Henrik fortæller videre: ”Vores udgangspunkt er, at barnet skal træde ud på den sten, det har lyst til. Og
barnet skal stå der, indtil det vil flytte sig igen. Nogle gange skal det udfordres for at hoppe videre. Prærien
er sat i verden for at skabe gode liv for de børn, der er her. Et godt spændende, udfordrende liv, som gør
dem klar til gå videre i livet.”
Der er plads til dig
Selvom efterspørgslen efter det nære pasningsmiljø med værdier som ”Det unikke menneske”, ”Glæde og
begejstring” og ”Fællesskab” i højsædet, er stor, så er der i 2021 et par åbne pladser i både vuggestue og
børnehave. Og Henrik og hans kollegaer står klar til en rundvisning for eventuelt interesserede – virtuelt
eller på stedet; afhængig af hvad de gældende COVID19-restriktioner tillader.
FAKTABOKS
Prærien - Aulum Kristne Daginstitution er en privat uafhængig daginstitution med hjemsted i
Herning Kommune.
Daginstitutionen fungerer som privat leverandør af dagtilbud, godkendt af Herning Kommune,
og driver dermed daginstitution i overensstemmelse med nugældende dagtilbudslov.
Prærien er indrettet i 630 m2 tidssvarende og fremtidssikrede rammer, og faciliteterne er
godkendt til 60 børnehavebørn og 15 vuggestuebørn. Der ønskes dog en årsgennemsnitlig
normering på 45 børnehavebørn og 12 vuggestuebørn.
Kontaktoplysninger:
Tlf.: 21 96 41 81, mail: praerien@praerienaulum.dk, www.prærienaulum.dk

