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rØDOVrE SET Fra BØrNEHØJDE
Karla bor på den vej, hvor bilerne kører, og 

hendes hus har et sort tag og en hvid dør. Hen-

des to bedste venner hedder begge Nikoline og 

de elsker at lege Elsa. Kom ned på hug og se 

Rødovre fra børnehøjde, og besøg også Børne-

institutionen Rønneholm, hvor eventyr kommer 

til live, når der leges med trylledej. Og læs om 

det nye indsatsområde i daginstitutionerne - 

kulturhistorie, der skal lære børnene, at der 

også fandtes noget, før de blev født. 

TEMA om småbørnsliv side 8, 9, 10, 12, 13 og 

bagsiden.

i KriG MOD rOTTErNE
Intet mindre end en underjordisk dræberma-

skine er taget i brug i kampen mod Rødovres 

underjordiske skadedyr. Sidste år alene tog den 

livet af 20.000 rotter. Men de bliver ved med at 

formere sig, og kampen fortsætter. 

Læs mere på side 4.
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FrEDET SOlDaTErlOKUM FlyTTES Til 
VESTVOlDEN
Et fredet soldaterlokum fra 1914, der har stået i en villahave 

lige op ad Lyngby Fort, flyttes nu til Oplevel-

sescenter Vestvolden. Lokummet har været 

brugt som haveskur i mange år, men havde 

oprindeligt plads til to siddende soldater i ét 

rum og én officer i et andet. Lokummet blev 

sammen med 24 andre opført til soldaterne 

på Københavns Befæstning, som Vestvolden 

også er en del af. De erstattede de fritstå-

ende bænke foran huller i jorden, som 

soldaterne hidtil havde klaret sig med. Lo-

kummet vil være klar til at blive beskuet af publikum 

på Oplevelsescenter Vestvolden fra sidst på sommeren. 

MilJØGODKENDElSEr BEHaNDlES i GOD TiD
Det tager i gennemsnit 54 dage at få behandlet en miljøgod-

kendelse i Rødovre Kommune, viser tal fra kommunens Teknisk 

Forvaltning. Dermed lever Rødovre fuldt op til egne servicemål, 

hvor større ansøgninger skal behandles inden for 90 dage og 

mindre inden for 60 dage. Rødovre Kommune placerer 

sig desuden langt foran de nye landsdækkende 

servicemål på 130 dage, der er fastsat som del af 

en aftale mellem Kommunernes Landsforening 

og Regeringen.

VÆr MED Til aT UDViKlE 
ByKErNEN i rØDOVrE
Hvordan kan der skabes mere byliv og plads til 

oplevelser i Bykernen i Rødovre? Hvordan kan beplant-

ning bidrage til forskønnelse, og hvordan kan veje, 

pladser, stier og gårdrum udvikles, så hele området bli-

ver mere spændende at færdes i? Det er nogle af de 

spørgsmål du kan hjælpe med at give svar på frem 

til 27. april, hvor der er for-høring om den frem-

tidige planlægning for Bykernen. Du kan se 

mere om hvordan du gør på rk.dk. 
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DU FÅr lOV aT BliVE i VaNDET
Selv om Vestbadet skal renoveres i løbet af 2017 

og 2018, så bliver der stadig plads til badegæ-

ster. Læs hvordan du kan bruge Vestbadet, 

mens renoveringen står på. Og læs også om, 

hvad du kan glæde dig til, når både Islevbadet 

og Vestbadet står færdige. Læs mere på side 6.
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SMS HUSKEr DiG pÅ DiNE 
aFTalEr MED DET OFFENTliGE

Nu kan du modtage sms-påmindelser fra of-

fentlige myndigheder. Servicen kaldes for Nem-

SMS, og skal gøre det nemmere for dig at huske dine 

aftaler med for eksempel hospitalsafdelinger, hvor du 

går til behandling. Ud over at minde dig om dine aftaler, 

er målet med NemSMS, at færre borgere udebliver fra afta-

ler med det offentlige. Du kan få mere information og hjælp til 

at få Nem-SMS på borger.dk eller ved at henvende dig i Bor-

gerservice på rådhuset. 



NyHEDEr

Dybt under jorden i Rødovres kloakker udkæm-

pes en evig krig mellem menneske og skadedyr. 

Men de sidste par år har et nyt våben givet men-

neskene overhånd, for 160 såkaldte wisetraps er 

nemlig blevet sat op i Rødovre Kommunes klo-

akker. Den nye særlige rottefælde aktiveres af en 

censor, der får 14 spyd til at skyde ned og dræbe 

rotten. Rotten skylles så videre ud i kloakken, 

næste gang du eller din nabo trækker ud i toilet-

tet. Og det har vist sig at være effektivt. Alene 

sidste år blev mere end 20.000 rotter dræbt af 

Rødovres wisetraps, og sammen 

med en øget udrykning ved 

anmeldelser har det med-

ført, at Rødovre nu er 

blandt de otte kom-

muner i landet, 

der har oplevet størst fald i antallet af rottean-

meldelser i perioden 2010-2014, nemlig et fald 

på over 11 procent. Tager man 2015 med er fal-

det siden 2010 på 17 procent.

rOTTEFÆNGEr ryKKEr UD allE DaGE
“Vi har sat massivt ind for at bekæmpe rotterne. 

Både med de nye fælder, men i høj grad også 

med et øget beredskab, så vi nu kan rykke ud 

alle hverdage ved anmeldelser - og også i week-

enden, hvis rotterne er indendørs,” fortæller 

Peter Christiansen fra Rødovre Kommunes Mil-

jøkontor. Men krigen mod rotter er ikke en 

kamp, der kan vindes og overstås. Den er nødt 

til at være konstant og bestå af både bekæm-

pelse og sikring mod rotter, forklarer han.

“Når vi for eksempel rykker ud i et område og 

bruger wisetraps i kloakken, så bekæmper 

En helt særlig rottefælde og øget 
beredskab har givet Rødovre et af de 
største fald i antallet af rotte-
anmeldelser på landsplan. Den nye 
rottefælde slog sidste år mere end 
20.000 rotter ihjel.

Stor succes med 
underjordisk rottekrig

rOTTEFacTS
Rotter får 6-8 kuld unger om året, der ty-

pisk består af 6-10 unger. Ungerne bliver 

kønsmodne efter bare to måneder. Til 

gengæld lever en rotte i gennemsnit kun 10 

måneder. 

Man ved ikke hvor mange rotter, der findes 

i Danmark, men et gæt er, at der minimum 

er lige så mange som der er mennesker.

Har du set rotter, kan du anmelde det på 

rk.dk. Søg blot på ‘rotter’ og udfyld formu-

laren, så sendes den automatisk til 

rottefængeren.

vi rotterne. Men hvis borgerne ikke også selv 

sikrer sig mod dem, så går der kun tre måneder, 

før de er tilbage i lige så stort antal som før,” 

siger han og tilføjer, at en hunrotte får 6-8 kuld 

unger om året. 

Private grundejerforeninger eller boligselskaber 

kan selv sikre deres kloakker med enten wise-

traps eller de noget billigere rottespærrere, en 

slags envejs-svingdør i kloakken, der forhindrer 

rotterne i at forlade den. 

“Men det vigtigste er i virkeligheden, at 

kloakken er i god stand og af et ma-

teriale, så rotterne ikke kan 

gnave sig ud af den. For hvis 

bare de bliver dernede, så er 

de ikke nødvendigvis et stort 

problem for mennesker,” siger han.

NyHEDEr

Viser vejen i kamp for miljøet
Med en ny handlingsplan går Rødovre 
Kommune forrest i arbejdet for at 
passe på klimaet.

Omtanke og et simpelt klik på en stikkontakt kan 

sommetider være alt, hvad der skal til for at give 

miljøet en chance. I tre uger i februar var med-

arbejderne i Rødovre Kommunes Teknisk For-

valtning særligt opmærksomme på at spare på 

strømmen. Målet var at spare fem procent, men 

da kampagnen var slut, havde man sparet 9,3. 

Bare ved at huske at slukke på stikkontakten.

“Vi har ikke brugt penge på at installere nye 

ting, der skulle spare strøm. Vi bad bare folk om 

at tænke sig om. Så med denne kampagne har 

det været helt gratis at passe på miljøet,” forkla-

rer Cecilie Møller Kudahl fra Miljøkontoret i 

Rødovre Kommune.

Rødovre Kommune har siden 2013 forpligtet sig 

til at spare to procent på CO2-udledningen hvert 

år, og en ny handlingsplan, som Kommunalbe-

styrelsen netop har vedtaget, skal sikre at det 

mål også nås i 2016 og 2017. Her er et af mid-

lerne netop at sikre ‘energirigtig adfærd’ blandt 

kommunens 3.500 ansatte, men også at opfor-

dre borgerne til at følge det gode eksempel.

“Ideen er, at vi går forrest og viser, at vi passer 

på miljøet. Håbet er så, at borgerne vil blive in-

spireret,” siger hun.

MilJØVENliG ByUDViKliNG
En del af Rødovres arbejde for miljøet handler 

også om at tænke det ind, hver gang byen ud-

vikler sig: Ved at skabe en cykelvenlig by, så folk 

lader bilen stå eller ved at sørge for at nyt byg-

geri bliver mere miljøvenligt og gamle bygnin-

ger bliver renoveret, så de bruger mindre 

energi.

“Mange af kommunens biler er nu også skiftet 

ud med el-biler. Og der er stort fokus på, at 

Vi paSSEr pÅ MilJØET
I marts blev en ny CO2-handlingsplan for 

2016-2017 vedtaget af Kommunalbestyrel-

sen. Handlingsplanen skitserer de overord-

nede mål for Rødovre. 

Desuden vedtog Teknik- og Miljøudvalget 

en bæredygtighedsindsats for 2016, der 

viser de konkrete init iat iver på 

miljøområdet. 

Rødovre Kommune indgik i 2013 en aftale 

med Danmarks Naturfredningsforening om 

at blive klimakommune. Det forpligter Rød-

ovre til at reducere CO2-udledningen med 

mindst to procent om året frem til udgan-

gen af 2017.

sortere affald, så vi får en mindre miljøbelast-

ning i hverdagen,” forklarer Cecilie Møller 

Kudahl.

Nye flygtninge blev budt 
velkommen til rødovre

Både frivillige, erhvervsliv og Rødovre Lokal Nyt 

var den 31. marts mødt op for sammen med 

politikere og medarbejdere fra Rødovre Kom-

mune at byde de flygtninge, der er kommet 

hertil, velkommen. Der var både flag, musik og 

taler på Rådhuspladsen, inden den mere offi-

cielle velkomst fandt sted inde på Rådhuset.

Udenfor var der desuden sat en ‘frivilligbod’ op, 

hvor både private og foreninger kunne melde 

sig til at hjælpe med integrationen af de nye 

borgere. Arrangementet var det første af sin 

slags i Rødovre og derfor særligt festligt, men 

fremover vil der være velkomstmøder i byråds-

salen hvert kvartal, hvis der er behov for det. 

Formålet er at give flygtningene et overblik over, 

hvilke forventninger der er til dem, hvor de selv 

kan deltage i foreningsaktiviteter, samt hvilke 

muligheder de har for at få kontakt til erhvervs-

livet og forbedre deres jobmuligheder.

Sundhedsindsats skal sikre færre 
rygere og overvægtige børn
En ny handleplan på sundhedsindsatsen for 2016 er netop 

blevet godkendt af Kommunalbestyrelsen, og i år bliver der 

blandt andet gjort en særlig indsats for at hjælpe overvægtige 

børn med at tabe sig samt rygere, der gerne vil kvitte tobak-

ken. Desuden vil der være fokus på seksuel sundhed og stof-

misbrug blandt unge. Du kan læse hele sundhedshandleplanen 

på rk.dk under ‘Kommunalbestyrelsen - Dagsordner og 

referater’
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Husk at du kan få en fortrolig samtale om alkohol-

vaner, der bekymrer dig. Alkolinjen er en national 

telefonrådgivning, hvor du kan få støtte og hjælp til 

dit eller din pårørendes alkoholproblem. Professionelle 

rådgivere vejleder dig om, hvad du kan gøre for at komme 

videre med løsningen af problemet og hvilke muligheder 

der er for at få mere hjælp og behandling. Ring gratis og 

anonymt til Alkolinjen på tlf. 80 200 500.

Få hjælp til at ændre dine 
alkoholvaner



SaMMEN OM rØDOVrEByENS UDViKliNG

Vestbadet holder åbent trods renovering

Kommunalbestyrelserne i Rødovre og Brøndby 

Kommune har nu godkendt det 64 millioner 

kroner dyre projektforslag for renovering og 

ombygning af Vestbadet. Samtidig er det beslut-

tet, at Vestbadet ikke lukker, mens renoveringen 

står på. 

Vestbadet skal gennem en større renovering for 

at leve op til de nye krav, myndighederne stiller 

til bygninger og vandrensning. Samtidig er det 

blevet besluttet at imødekomme den stadig 

større efterspørgsel efter flere trænings- og 

morskabsaktiviteter. Det betyder nogle mar-

kante ændringer, hvor det eksisterende 50 me-

ter-bassin må vige pladsen til fordel for mere 

publikumsvenlige bassiner, der i højere grad 

giver plads til leg og oplevelser for et bredere 

publikum. 

Imidlertid kan Vestbadets brugere også glæde 

sig over, at badet ikke lukker ned, mens renove-

ringen står på. Hele wellness-afdelingen samt 

oplevelsesbassinet og varmtvandsbassinet vil 

hele tiden være åbent. Motionscentret flyttes 

desuden ned i foyeren under renoveringen og 

der etableres alternative omklædningsrum. Alle 

hold omkring varmvandstræning, samt baby og 

børnesvømning kan derfor forsætte. 

Renoveringen står på fra den 18. december 2016 

til maj 2018.

Det bliver muligt at bruge dele af 
Vestbadet, mens det bliver renoveret i 
løbet af 2017 og 2018. Wellness, 
rutchebane, varmtvandsbassinerne og 
motionscentret vil fortsat holde åbent. 

Et lysere og mere lækkert islevbad står klar i 2017
Ligesom Vestbadet skal Islevbadet også igen-

nem en større renovering for at kunne leve op til 

de nye krav til vandrensning, og bliver i samme 

omgang renoveret indvendig. Men selv om bru-

gerne af Islevbadet ikke kommer til at opleve 

helt så drastiske forandringer som i Vestbadet, 

så vil de mange små forbedringer alligevel be-

tyde, at det bliver et langt mere indbydende 

Islevbad, der møder brugerne, når det åbner 

igen i januar 2017.

“Det kommer til at føles som et nyt lækkert bad. 

Bassinet, der nu er malet i bunden, bliver flise-

belagt, der kommer nye udspringsskamler. Lys 

og ventilation skiftes til noget nyt og energibe-

sparende, og i nogle rum kommer der nye lof-

ter. Så brugerne vil helt afgjort stå med følelsen 

af, at badet har fået et løft, når de vender tilbage 

i 2017,” siger idrætsinspektør Jørgen Skriver 

Rasmussen. Islevbadet renoveres fra den 4. april 

2016 til den 18. december 2016. Badet åbner 

igen for publikum den 2. januar 2017.

VESTBaDET EFTEr rENOVEriNGEN

•	 Nyt 25 meter svømmebassin med seks 

konkurrencebaner. 50 meter-bassinet 

nedlægges.

•	 Nyt stort varmtvandsbassin til genoptræ-

ning, babysvømning m.v.

•	 Nyt dybvandsbassin med udspring og 

klatrevæg til brug for svømme- og dyk-

kertræning m.v.

•	 Udvidelse af omklædningsområdet, bl.a. 

med familie- og handicapomklædnings-

kabiner samt babyomklædning i både 

herre- og dameområdet

•	 Udvidelse af fitnessområdet.

Unge viste politikerne deres fremtidsdrømme
Det var otte meget spændte og en 
smule nervøse unge, der fremlagde 
deres fremtidsdrømme for Rødovre 
for politikerne på Rådhuset.

Et kultursted for unge ved navn ’Kreativt Studie’, 

en ungedrevet lektiecafé kaldet ’Stjerneboksen’ 

og et smart dansestudie.

Idéerne var mange, da en gruppe unge præsen-

terede deres idéer for politikerne. Drømmene 

havde unge fra Islev Skole og Milestedets Ung-

domshus bogstaveligt talt skåret ud i pap og 

filmet på workshops tilbage i december måned. 

Workshoppen var en del af projektet ‘Vis os 

fremtidens Rødovre’, som skal styrke børn og 

unges sundhed og trivsel. De unge blev inviteret 

ind om det lange bord på Rådhuset, hvor de 

fortalte både Kultur- og Fritidsudvalget og 

Børne- og Skoleudvalget om, hvorfor de håbede 

på, at lige netop deres idé skulle blive til 

virkelighed.

Allerede fra første stund imponerede de unge 

politikerne med deres engagement, syn på bæ-

redygtighed og deleøkonomi. Hurtigt kunne 

politkerne også se, hvordan for eksempel idé-

erne ’Kreativt studie’ og ’Stjerneboksen’ kunne 

integreres på bibliotekerne, der gerne vil udvikle 

forskellige pop-up-aktiviteter med de unge. 

Dansegruppen ønskede spejle i deres danselo-

kale og en turbus, og mens meldingen fra poli-

tikerne var, at Milestedets Ungdomshus kunne 

indfri noget af drømmen ved at købe transpor-

table spejle, så kunne de dog ikke love, at de 

unge kunne få en turbus. Men selv om ikke alle 

drømme gik i opfyldelse, så var det en flok glade 

unge, der forlod mødet.

“Det var rigtig sjovt at fremlægge vores idéer for 

politikerne. Vi synes, at de tog godt imod os og 

vores idéer. Vi kan godt lide, at de fremover 

også vil høre vores mening om andre ting, der 

handler om os og andre unge i Rødovre, for 

eksempel ny organisering af ungdomsklubber-

ne,” fortæller Amalie og Sofie fra gruppen 

‘Kreativt studie’.

SaMMEN OM rØDOVrE
Kommunalbestyrelsen har vedtaget visionen ’Sammen om Rødovre’, der 

blandt andet skal skabe mere trivsel hos børn og unge. Men visionen 

handler også om at inddrage borgerne i den demokratiske proces og give 

dem indflydelse på udviklingen af Rødovre. Projektet ’Vis os fremtidens 

Rødovre’ er en del af denne vision. 

HVilKE DrØMME KaN BliVE Til NOGET?
Dansestudie: Der købes transportable 

spejle til Milestedets Ungdomshus og Islev 

Skole.

Boksestudie: Milestedets Ungdomshus vil 

kontakte bokseklubben om en workshop 

og evt. en boksecamp.

Mini zoo: Milestedets Ungdomshus vil un-

dersøge om unge kan blive tilknyttet som 

frivillige dyrepassere på dyreinternatet.

Musikstudie: Milestedets Ungdomshus vil 

lave arrangementer, hvor de unge kan få 

vejledning fra en ‘musikdoktor’.

Et samlingspunkt: De unge er inviteret af 

Irmabyens entreprenør Elf-developement 

til idéudvikling af, hvordan kaffetårnet kan 

bruges af Rødovres unge.

Kreativt studie, lektiecafé Stjerneboksen og 

genbrugsbutik Upcycling: Kan laves som 

pop-up aktiviteter på Rødovre Bibliotek.

pOliTiK Malou, Caroline og Maja (øverst t.v.) var blandt de unge, der på et fællesmøde for politikerne i Børne- og Skoleudvalget og Kultur- og Fritidsudvalget fremlagde deres 
idé til en ungedrevet lektiecafé kaldet ’Stjerneboksen’ inspireret af Starbucks. Ideen havde de udviklet under en workshop i december (øverst t.h. og nederst t.v.)
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Trylledejsprinsesser, eventyrhunde 
og en soldat på vej til GalGEN

Et gammelt eventyr kan være afsæt til 
at lære om naturen, om fantasi og 
virkelighed eller om farver og former. 
På Tigerstuen i Børneinstitutionen 
Rønneholm bliver sanserne og 
motorikken udfordret, når børnene 
har ’projekt’. 

Små hænder ælter løs i den blege trylledej, rul-

ler kugler og maser dejklumper flade under 

håndfladerne, så de må pilles af voksdugen igen 

med neglene. Men efterhånden tager små figu-

rer form: En sovende prinsesse, en stående 

prinsesse, en soldat, der er lige ved at ende i 

galgen og flere hunde med meget store øjne.  

“Det er dejligt at se, hvordan børnene slår ned 

hvert deres sted i historien,” siger Benthe Jarnit, 

der er pædagog i Børneinstitutionen Rønne-

holm. Hun ser ud over landskabet af dejklum-

per, der måske kan være svært at afkode for det 

utrænede øje, men for alle på Tigerstuen er det 

tydeligt, at små bidder af H.C. Andersens even-

tyr ‘Fyrtøjet’ er ved at komme til live. 

“Det her er kjolen til prinsessen,” forklarer Freja, 

mens hun ruller dej ud med kagerullen. Overfor 

hende sidder Noah og laver den mindste af de 

tre hunde i eventyret - med store udstående 

dejklumper som øjne.

“Jeg har taget min hvidløgspresser med. Kan I 

huske, hvad vi brugte den til sidst, vi lavede tryl-

ledej?” spørger Bethe Jarnit de fire børn, der 

sidder rundt om hende ved bordet.

“Til hovedet?” foreslår Mynthe.

“Nej, ikke helt,” svarer Benthe Jarnit.

“Hår!” udbryder pigen så og får hvidløgspres-

seren, så hun kan lave hår til sin sovende 

prinsesse.

lÆrEr OM VirKEliGHED OG FaNTaSi
To dage om ugen har børnene ‘projekt’, hvor de 

arbejder med et emne, der bringer dem om-

kring en række læringsmæssige og motoriske 

udfordringer, og for tiden handler det om 

Fyrtøjet. 

“Vi har læst, hørt bånd, tegnet og lavet små 

soldater, hvor de virkelig blev udfordret på 

motorikken og på deres koncentration. De læ-

rer en masse om eventyr, og om forskel på 

virkelighed og fantasi,” forklarer Rikke Peter-

sen, der er pædagog på stuen. Projektet bliver 

ved, så længe børnenes interesse kan holde, 

og indtil nu har det varet i halvanden måned, 

hvor de i følge Rikke Petersen har formået at 

komme forbi mange af de lovbestemte 

læreplanstemaer. 

“Vi har både brugt eventyret til at udforske na-

turen, da vi gik på jagt efter hule træer, og vi har 

brugt det som afsæt til at lave science, hvor vi  

lærte om former og farver med udgangspunkt i 

de tre hunde i eventyret,” siger hun.

ÉT BarN i FOKUS
Halvdelen af børnene er i dag taget på tur, så 

der er bedre plads til, at de resterende børn kan 

folde fantasien ud med trylledejen i hænderne. 

De skiftes til at sidde med ved bordet, og når 

man ikke laver figurer, leges der på gulvet, hvor 

en hel lille by af lego er ved at tage form mellem 
lÆrEplaNS-TEMaEr

Ifølge loven skal daginstitutioner lave lære-

planer ud fra seks temaer:  

Alsidig personlig udvikling, Sociale kompe-

tencer, Sproglig udvikling, Krop og bevæ-

gelse, Naturen og naturfænomener samt 

Kulturelle udtryksformer og værdier.

I Børneinstitutionen Rønneholm har alle 

børn projekt to gange om ugen, som bru-

ges til at  komme omkring temaerne. Der-

udover arbejder de med ’fokusbarn’ (se 

boks t.h.) og har - ligesom Rødovres andre 

institutioner - sciencepædagoger, naturpæ-

dagoger og sprogpædagoger. 

ferme drengehænder. I en lille hyggekrog ved et 

bord sidder imidlertid Ali, Jonathan og Rikke 

Petersen og snakker roligt sammen, mens de 

tegner. Ali er dagens fokusbarn, forklarer pæda-

gogen. Han tegner sin familie, en trampolin og 

en rutsjebane. 

“Det går på tur, hvem der er fokusbarn, så det 

hver dag er et nyt barn. Så sidder vi og snakker 

og tegner lidt, og jeg skriver lidt ned undervejs,” 

siger hun. Imens har Ali en voksen helt for sig 

selv, selv om kammeraten Jonathan i dag har 

hægtet sig på for hyggens skyld.

“Det er en hjælp til os voksne, så vi kan følge 

med i, hvordan det enkelte barn udvikler sig,” 

forklarer hun. Imens er bagepladen henne på 

det store bord ved at være fuld af små trylledejs-

figurer, hver indrammet af en blyantsstreg og 

med et navn på et barn ved siden af.  Når de er 

bagt, skal de males i flotte farver og en af dem 

- den næsten hængte soldat - skal have bygget 

sin egen galge af træpinde. Men selv om bør-

nene ser tilfredse ud med dagens arbejde, så er 

det sjældent resultatet, det hele handler om, 

forklarer Rikke Petersen.  

“Det er vejen derhen, der betyder noget. For det 

er der, læringen finder sted.”

lEGOBy Drengene på Tigerstuen bygger små verdener 
af lego, mens de venter på, at det bliver deres tur til at 
forvandle trylledejen til soldater og prinsesser. 

i cENTrUM Ali er dagens fokusbarn, og derfor snakker 
og tegner pædagog Rikke Petersen med ham en-til-en, 
for at få et indtryk af hans udvikling. I dag er hans ven 
Jonathan dog også stødt til i hyggekrogen.

FaNTaSiFiGUrEr Noah, Astrid, Freja og Mynthe dykker 
ned hvert deres sted i eventyret ’Fyrtøjet’ og laver figurer 
i trylledej, som de synes passer til. Det udfordrer både 
deres følesans, deres koncentration og deres fantasi.

FOKUSBarN
I Børneinstitutionen Rønneholm er et af børnene på hver af stuerne 

hver dag ‘fokusbarn’. Barnet mærker, at det er dets særlige dag, 

og får en-til-en-opmærksomhed. Pædagogen noterer blandt andet 

barnets stærke sider ned og hvis barnet kan noget nyt for første 

gang. Notaterne kan ses af forældrene samme dag, men bruges 

også til at sikre, at barnet deltager i aktiviteter, der understøtter 

dets udvikling. Notaterne giver også pædagogerne i institutionen 

et overblik over, hvor de samlet bør gøre en indsats i forhold til de 

seks lovbestemte læreplanstemaer (se boks t.v.).
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Vidste du…?

at omkring 2.650 børn og voksne hvert år  
ser børneteater på rødovres biblioteker? 

De fleste kommer fra Rødovres børneinstitutioner og dagplejere, men cirka 400 af dem er 

private børnefamilier, der blandt andet har kunnet se en nyskabende forestilling med 

levende billeder, pop-ups og sæbebobler. Der spilles omkring seks forestillinger for 

familier og 25 forestillinger for institutioner og dagplejere årligt.

at temaet for årets børnefestival 
er Olympiske lege? 

Børnefestivalen finder sted den 24. og 25. maj 2016 på Rådhus-

plænen, hvor der vil være fokus på bevægelse og på andre kultu-

rer. Men børnene vil også opleve både musik, teater og billedkunst 

på festivalen. 

at 10 ud af rødovres 72 dagplejere 
er naturdagplejer? 

Disse dagplejere forpligter sig til at bruge naturen aktivt sammen 

med børnene, og har alle fået ladcykler af Rødovre Kommune, så 

de nemmere kan tage børnene med på tur til for eksempel Vest-

skoven. De har også alle køkkenhaver, hvor der blandt andet dyr-

kes kartofler og tomater, som børnene kan være med til at spise.

at der findes to sciencepædagoger og to 
naturpædagoger i alle rødovres daginstitutioner? 
Mens sciencepædagogerne for eksempel lærer børnene om tal og mængder, vand og luft, så 

fortæller naturpædagogerne blandt meget andet om alt det, der kribler og krabler i naturen. 

at der er sprogpædagoger i alle 
rødovres daginstitutioner? 

Sprogpædagogerne fungerer også som stuepædagoger, men har 

særligt fokus på at gøre lege, der stimulerer sproget, til en del af 

dagligdagen i institutionen. Det kan for eksempel være lege med 

rim og remser eller lege, der udvider børnenes ordforråd. Sprog-

pædagogerne laver også sprogvurderinger af børnene.

Hvordan legede mormor, da hun var barn? 

Hvorfor hedder Nørregårdsvej, som den gør? Og 

de der vikinger - hvorfor var de egentlig så seje?

Kulturhistorie er netop blevet vedtaget som nyt 

indsatsområde i Rødovres børneinstitutioner, og 

fra august vil både spørgsmål og svar om forti-

den blive en del af børnenes hverdag.

”Vi skal lege og opleve nogle ting, der fortæller 

noget om fortiden,” forklarer konsulent Ida 

Lund-Andersen fra Rødovre Kommunes Børne- 

og kulturforvaltning. Hendes opgave bliver i de 

kommende år at inspirere Rødovres pædagoger 

til at formidle historie til børnene.

lÆrEr HVEM DE Er
“Historie og kultur fortæller børnene, at der 

fandtes noget før dem selv, og at folk har haft en 

anden kultur i andre tider. Det gør også, at de 

får øje på, hvem de selv er og bliver åbne over-

for, at andre kan bo og leve anderledes end dem 

selv,” siger hun.

For selvom børnene er små, så kan de godt lære 

om fortiden, hvis man møder dem der, 

hvor de er, siger hun. Ofte hand-

ler det om at åbne en dør til 

historien.

Da BEDSTEFar Var BarN
“Det bliver pludselig ved-

kommende for dem, hvis 

det handler om nogle 

seje vikinger, de måske 

har hørt lidt om før eller 

om, hvordan verden så ud, 

da mor eller bedstefar 

var barn. En anden ind-

gangsvinkel er at lade 

børnene mærke på 

egen krop, hvordan 

det var at leve før-

hen for eksempel 

ved at kærne smør, lege 

gamle lege og sanglege eller gå klædt, som man 

Kulturhistorie er nyt indsatsområde i 
Rødovres børneinstitutioner. Ved at 
høre om fortiden lærer børnene noget 
om, hvem de selv er. 

gjorde på gårdene i gamle dage,” siger hun og 

tilføjer, at små børn er motiverede til at lære, så 

det handler om at nære denne interesse.

BrUGE rESTEN aF liVET
“Udgangspunktet er at lære børnene at 

lære. At lære dem at fordybe sig i et 

emne, der er interessant. For det er noget, 

de kan bruge resten af deres liv.”

Hun tilføjer, at børnene nok ikke vil 

kunne huske alt, hvad de lærer, men 

nogle af pointerne vil hænge fast, og 

de vil kunne huske den gode fornem-

melse ved at fordybe sig, siger Ida 

Lund-Andersen. Og så får de også en an-

den gave forærende:

“De får lov til at mærke glæden ved at vide 

noget. Og det er noget, de fleste af os godt 

kan lide.”

“Børnene lærer, at der fandtes noget før dem selv”

TEMa - SMÅBØrNSliV TEMa - SMÅBØrNSliV

KUlTUrHiSTOriE  
i DaGiNSTiTUTiONErNE

Kulturhistorie er nyt indsatsområde i 

daginstitutionerne. 

Formålet med kulturhistorie som indsats-

område er at vække børnenes nysgerrighed 

om vores historie og kultur, og give dem en 

fornemmelse af, at der fandtes noget før, de 

kom til verden. Noget, som de er en del af.

ViKiNG i FlyVErDraGT I børneinstitutionen Solen har 
børnene taget forskud på kulturhistorien og arbejdet 
med emnet vikinger. Victor på fire år har fået lov til at 
prøve at drikke af horn, og slås med sværd og skjold. 

lEG i GaMlE DaGE Børnene kommer blandt andet 
til at høre om, hvordan legetøj så ud i gamle dage, og 

får også lov til at prøve kræfter med selv at lave f.eks. 
kludedukker. 

at daginstitutionernes legepladser 
bliver renoveret for 9,5 millioner 
kroner i år?
Nedslidte legeredskaber bliver skiftet ud, og Børneinstitutionen 

Rønneholm får for eksempel en kørebane til mooncars, mens der 

arbejdes på at skaffe små trafiklys til Børneinstitutionen Solen og 

en klatrevæg til Broparken. Mange af institutionerne får også nye 

‘stubbe-områder’ eller andre legeredskaber, der giver mulighed 

for masser af bevægelse.
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“Jeg har fået nye sutsko. Der er glimmer på.” 

Karla Bertelsen på tre et halvt år vipper med 

fødderne, og et broderet glimmerbillede af en 

Disneysprinsesse vipper med ude på skosnuden. 

Hendes ben stritter lige ud over 

kanten på den voksenstore sofa i 

personalerummet i Børneinstitu-

tionen Tjørneparken, og i bag-

grunden kan man høre de andre 

børn, der råber og leger og har 

det sjovt. Det er Karlas venner fra Bænkebider-

stuen, men dem hun leger allermest med er 

alligevel Nikoline H og Nikoline K, fortæller hun.

ElSa, ElSa, ElSa
“De er mine bedste venner. Nogle gange sidder 

vi i sofaen inde hos bænkebiderne, og så leger 

vi Elsa,” siger hun, og fortæller om den popu-

lære prinsesse fra Disneyfilmen ‘Frost’. 

Når de leger, vil de alle tre gerne være Elsa, men 

det kan man heldigvis sagtens, fortæller Karla. 

Nogle gange leger de også i legekøkkenet. 

“Så leger vi mor, far og børn. Og Elsa,” tilføjer  

hun. Og hvad leger de ude på legepladsen?

“Elsa,” svarer hun. 

SOrT TaG, HViD DØr, GrØN HÆK
Men der er også andre lege, der er sjove, især 

derhjemme. Ganske vist er der også Elsa, Oluf 

og de andre fra Frost på sengetøjet i 

børneværelset, men det sjoveste 

er alligevel, når storebror Mikkel 

gider at lege. 

Men så bliver det altså med hans 

Star Wars-figurer.

“Min storebror er syv år, så han er 

jo ved at være gammel,” forklarer Karla. Han 

kan også godt lide dyr, men selv er hun ikke så 

vild med dinosaurerne. 

“Men han har en bamse, der hedder Bodil, som 

er en pige. Og jeg har en bamse, der hedder 

Frøken Kaninus. Hun passer på vores hus, når vi 

ikke er hjemme. Sammen med Bodil og Isbjør-

nen, “ siger hun. For isbjørne er gode til at passe 

på huse. 

Karla bor tæt på børnehaven, fortæller hun, så 

for det meste går hun hen til børnehaven om 

Hvad fylder i ens liv, når man er tre år 
og går i børnehave? Mød Karla 
Bertelsen og få et glimt af, hvordan 
verden kan se ud fra børnehøjde. 

morgenen, men nogle gange kører hendes far 

hende i bilen. 

“Min mor hedder Sheila og min far hedder Chri-

stian. Og jeg bor i et hus, der er sort på taget, og 

der er hvidt på døren. Vi bor på den vej, hvor 

bilerne kører, og der er grønne hække.” Hun ved 

godt, at hun bor i Rødovre, siger hun.

“Med der er jo ikke særlig rødt i Rødovre.” Hun 

tænker lidt. “Men min cykelhjelm er rød, jeg har 

mange ting derhjemme, der er røde. Jeg har 

også en tusch, der er rød.”

DET allErBEDSTE Er FrEDaG
Henne i børnehaven kan man synge og danse 

- og nogle gange læse bøger. Det kan hun godt 

lide.

“Og når man skal spise, er det børnene, der 

dækker bord. Og man må først spise, når der 

bliver sagt ‘værsgo’,” forklarer hun. 

Det bedste hun ved er fredagsslik og Disneysjov. 

Men hun glæder sig også til det bliver hendes 

fødselsdag, for hun bliver fire år næste gang, og 

hun ønsker sig en cykel. Men ikke en hvilken 

som helst cykel.

“En Elsa-cykel,” siger hun. Selvfølgelig.

MiT rØDOVrE MiT rØDOVrE

“DEr Er JO iKKE SÆrliG rØDT i rØDOVrE”

“Min storebror er syv 

år, så han er jo ved at 

være gammel”
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Det sker i rødovre

Foredrag
JESpEr STEiN FOrTÆllEr
Onsdag d. 13. april kl. 19-21

Hør den anmelderroste krimiforfatter, og vinde-

ren af De Gyldne Laurbær 2016, Jesper Stein 

fortælle om sine bøger om vicekriminalkommis-

sær Axel Steen. Få svar på, hvordan bøgerne er 

blevet til, hvor inspirationen kommer fra og om, 

hvordan han finder balancen mellem virkelig-

hed og fiktion.

Sted: Rødovre Bibliotek

Billetter: 40 kr. via rdb.dk

FOrEDraG OM UNGE OG STOFFEr
Tirsdag d. 3 maj kl 19-21

Natteravne-foreningerne på Vestegnen inviterer 

til foredrag med forfatter Line Risberg om unge 

og stoffer, og med særligt fokus på ecstasy.

Sted: Kostalden på Rødovregård

Gratis adgang

Musik og scene
STEEN JØrGENSEN – DUO
Torsdag 14. april kl. 20

Til foråret tager Sort Sol frontmanden Steen 

Jørgensen hul på en ny tour. Dette er her hvor 

han og guitarist Rune Kjeldsen kører et rent 

akustisk set-up.

Sted: Viften

Billetter: 215 kr. via viften.dk / billetnet.dk

paUl HalBErG & FriENDS
Lørdag 16. april kl. 20

De allerstørste hits som vi kender fra guitaristen 

og sangskriveren Poul Halberg’s hånd er nu 

vendt tilbage til livescenerne med et helt nyt 

band - Poul Halberg & Friends. Repertoiret er 

håndplukket blandt de bedste sange fra de sid-

ste 35 år - bl.a. fra Halberg Larsen, Ray Dee Ohh 

og egne solo albums.

Sted: Viften

Billetter: 220 kr. via viften.dk / billetnet.dk

Events
KrEaTiV SØNDaG: FilT EN (KaFFE-)TrOlD
Søndag d. 17. april kl. 11-15. 

Lav din egen trold i uld sammen med kunst-

håndværker og filter Lene Nielsen. Er du under 

6 år, skal far eller mor hjælpe til. 

Sted: Heerup Museum

Pris: 30 pr. deltager inkl. entré til udstillingen 

“Fantasiens Kraft - Henry Heerup & Herman 

Stilling”. Ingen tilmelding.

rØDOVrE KrÆMMErMarKED
29. april kl. 16-24, 30. april kl 10-24 og 1. maj kl. 

10-17

Kom og oplev forlystelser, øltelt, live-musik og 

masser af kræmmerboder, når der er Rødovre 

Kræmmermarked.

Sted: Rådhusplænen

Indgang: 20 kr.

FOrÅrSMarKED pÅ rØDOVrEGÅrD
Lørdag d. 7. maj og søndag d. 8. maj kl. 11

To dage med inspiration til haven og udendørs-

livet. Masser af boder og aktiviteter for børn. 

Sted: Rødovregård 

Gratis adgang

MOrS DaG-BrUNcH
Søndag d. 8. maj kl. 10-11.

Glæd din mor, svigermor, mormor eller en an-

den dejlig kvinde med en hyg-

gelig mors dags-brunch før I 

skal på forårsmarked på 

Rødovregård.

Sted: Heerup Museum

Billetter: 100 kr. via heerup.dk 

inden 2. maj.

Wellness
MOr OG DaTTEr-WEllNESS
Fredag d. 15. april kl. 17-20

En wellnessaften, hvor mor og datter sammen 

kan nyde dampbad, saunaer, infrarød helseka-

bine m.m. Deltagere skal være fyldt 12 år.

Sted: Vestbad Wellness

Pris: 235 kr. pr. person via rk.halbooking.dk.

MiNDFUlNESSWEllNESS
Mandag d. 25. april/mandag d. 9. maj kl. 17-19

Mindfulness kan være et redskab til at lindre 

fysisk og psykisk smerte. Arrangement er inklus-

siv stillesauna. Deltagere skal være fyldt 20 år.

Sted: Vestbad Wellness

Pris: 189 kr. pr. person via rk.halbooking.dk.

FrEDaGSWEllNESS - FOr KViNDEr
Fredag d. 29. april kl. 17-20

Nyd en aften med dampbad, saunagus, bio-

saunaer, infrarød helsekabine og spabad. Del-

tagere skal være fyldt 16 år.

Sted: Vestbad Wellness

Pris: 219 kr. pr. person via rk.halbooking.dk.

MaNDaGSWEllNESS - aNSiGTSTEMa
Mandag d. 2. maj kl. 17.30-20.30

Nyd en aften kun for kvinder med fokus på an-

sigtspleje, hvor der lægges en lermaske og din 

hud peeles. Deltagere skal være fyldt 16 år.

Sted: Vestbad Wellness

Pris: 289 kr. pr. person via

rk.halbooking.dk.

SaUNaGUS FOr BÅDE MÆND OG KViNDEr
Fredag d. 6. maj kl. 17-21

En fredag aften for saunavenner med gus, 

varme og dufte. Vi tilbyder “årstidens” 

lette anretning. Deltagere skal være fyldt 

16 år.

Sted: Vestbad Wellness

Pris: 299 kr. pr. person via

rk.halbooking.dk.

Udstilling
rØDOVrE KUNST-UDSTillErE
Lørdag d. 23. april – lørdag d. 7. maj (i bibliote-

kets åbningstid)

Oplev den spændende udstilling af værker fra 

gruppen Rødovre Kunst-udstillere. Værkerne 

spænder fra akvarel over maleri, collage og 

design i stål til filtarbejde. Ferniseringen er 

torsdag d. 21. april kl. 16

Sted: Rødovre Bibliotek

Gratis adgang

MUSical: SÆT DiG Fri
2.-4. maj

Ungecenter2610’s dramaafdeling præsenterer: 

musicalen ’Sæt dig Fri’ med musik af Sanne 

Salomonsen.

Sted: Viften 

Billetter: 50 kr./voksne og 25 kr./børn via 

viften.dk. 

SaNNE SalOMONSEN
Lørdag 7. maj kl. 20.30

Sanne tager efter sidste års totalt udsolgte 

tourne igen ud på landets musikhuse. 

Denne gang bliver det med masser af rock på 

menuen, så det bliver en koncert fyldt med 

energi.  

Sted: Viften

Billetter: 325 kr. via viften.dk / billetnet.dk

Ud i det fri
STOrE BEDEDaGSaFTEN pÅ VESTVOlDEN
Torsdag d. 21. april kl 18

Varme hveder fra Gullasch-kanonen og 

rundvisning på Den Historiske Vold

Sted: Artillerimagasinet på Voldgaden syd for 

Rødovre Parkvej

Gratis adgang

BESØG FÅrENE
Søndag d. 1 maj kl. 10

Kom lidt tættere på fårene på Vestvolden. For-

manden for Fåregræsserforeningen, Ellen Jen-

sen, fortæller om formålet med foreningens 

arbejde. Hvis vejret er til det, kan I være heldige, 

at se fårene blive klippet.

Sted: Ved Ejbybunkeren

Gratis adgang
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Man kan dårligt se klatrestativet for børn, og der 

er heller ikke mange bare pletter i sandkassen. 

En gammel film fra Lokalhistorisk Samling i 

Rødovre viser, hvordan det var at være børneha-

vebarn for 75-80 år siden. Dengang blev både 

Rødovre Børnehave, der blev bygget i 1936 og 

Islev Børnehave, der åbnede i 1940, nemlig 

foreviget på film. Og begge steder kan man se 

en vrimmel af piger og drenge, der leger, sidder 

på potte og fejrer fødselsdag - eller går tur med 

frøknerne, der passede dem.

At Rødovre fik sin første børnehave allerede i 

1930’erne, mener Marie Drost Aakjær fra Lokal-

historisk Samling i Rødovre, er noget usædvan-

ligt. Men det hænger sammen med det kvarter, 

som børnehaven lå i. Rødovre Børnehave lå 

nemlig ved kvarteret Søtorp, der var Rødovres 

første egentlige villakvarter, befolket af de fag-

lærte arbejdere, der var flyttet ud fra København 

i starten af 1900-tallet. 

“Det er ret usædvanligt, at det har været nød-

vendigt at åbne en børnehave så tidligt, men det 

hænger sammen med, at en del af mødrene i 

Søtorp også har haft arbejde uden for hjem-

met,” siger Marie Drost Aakjær fra Lokalhistorisk 

Samling i Rødovre. 

Tidligere var Rødovre domineret af gårde og 

husmandssteder, der både var hjem og arbejds-

plads, så børnene kunne være hjemme til de 

skulle i skole. Men selv om det billede begyndte 

at ændre sig i Rødovre op gennem 1900-tallet, 

så mener Marie Drost Aakjær alligevel, at det var 

usædvanligt, at så mange kvinder arbejdede 

uden for hjemmet, at der ligefrem var brug for 

en børnehave. Men for arbejderfamilierne i 

Søtorp kunne kvindens ekstra arbejde give en 

indtægt, der fik det hele til at løbe rundt.  

“Kvinden kunne for eksempel have et syjob et 

sted, men det foregik typisk kun om formidda-

gen, og så kunne børnene gå i halvdagsbørne-

have imens,” siger hun. Efterhånden blev arbej-

derbefolkningen i Rødovre dog større og større, 

og børneinstitutionerne flere og flere. Den an-

den børnehave, der kom til var i Islev i 1940. I 

1955 var der seks børneinstitutioner i Rødovre, 

og sådan steg det år for, så der i 1965 var ti, i 

1975 var 18, i 1995 var 20 og i 2015 var 25.

Rødovre fik sin første børnehave 
allerede i 1936. En gammel film viser 
lidt om, hvordan det var at gå i 
børnehave dengang. 

SE FilMEN I 1936 åbnede Rødovre Børnehave, der var 
den første i kommunen. I 1940 kom Islev Børnehave til. 
Scan QR-koden nedenfor med din telefon og se filmen, 
hvor man får et glimt af børnehavelivet i de to børneha-
ver. Film-biden fra Rødovre Børnehave stammer fra 
1939, mens sekvensen fra Islev Børnehave nødvendigvis 
må være optaget lidt 
senere. Som bonus kan 
man også se filmklip 
fra Hendriksholm Skole 
på filmen. 
Du kan også finde fil-
men ved at søge efter 
Rødovre Lokalhistorisk 
Samling på YouTube.

DENGaNG i rØDOVrE

SHHHHH Frøkenen holdt øje med at der var ro, når 
børnehavebørnene blev lagt til at sove middagslur. Bil-
ledet er fra Børnehaven Elvergården og er dateret til 
1953. 

UDElEG Billedet er fra 1936, det år Rødovre Børnehave 
åbnede. Børnehaven lå på Annexgårdsvej 26, lige ved 
kvarteret Søtorp, hvor mange af børnene kom fra. De 
var i børnehave, mens mor og far arbejdede. 

pottesidning og spadseretur


	Stor succes med underjordisk rottekrig
	Viser vejen i kamp for miljøet
	Vestbadet holder åbent trods renovering
	Unge viste politikerne deres fremtidsdrømme
	Læringens vej er brolagt med TRYLLEDEJ
	“Børnene lærer, at der fandtes noget før dem selv”
	Vidste du…?
	“DER ER JO IKKE SÆRLIG RØDT I RØDOVRE”
	Det sker i Rødovre
	Pottesidning og spadseretur

