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Dette lil1e blad kunne vi tænke os skulle
cå. fire gange om året - og informere

udkomme
om

f)

g)

forsøg i børneornrådet o-6 år
relevant :t9f og indlæg om små børns og
deres faniliers 1iv og trivsel alLe d"6nets 24 timer.

Vi tænker os bladet sendt til alle pnofessioneLler der arbejder i småbørnsområdet - og tiI
de bmgergrupper vi er bekendt med..
AttE er velkomne tiL at sende stof ti1 osr
Vi vil meget gerne Ltøre om grupper og steder,
der kunne tænkesr åt \ære interåsseråde i at
nodtage bladet.
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Kirsten Holst og pi1 Bnrdager
projektmedarbejdere v. Sundhedsrådet,
Rådhuset i R/.

6

A,trnt*oy\ lqg O

s r{Å BøRN SFAMTL TEPROJ

Ry kommune

EKTET

januar 1990
ansvarlige offentlige instandser:

Sundhedsrådet og socialforvaltningen

daglige nedarbejdere:

Kirsten Holst og Pil

Brudager

baggmndsgruppe:
Hanna Østergård og Hel1e Stormkær
økonomiske bevillinger :
1989
Sundhedspuljen (sundhedsministeriet)

199o-91 SUM (socialministeriets udviklingsmidler)
199o-91 Egmontfonden
199o-91 Helsefonden (syækassernes fond)
De sidste tre, SUM, Egmontfonden og Hetsefonden på
betingelse åf , at Ry kommrne selv skaffer en .tjerdedel
af omkostningerne.
Pro.jektet startede 2o.6.89 rned flq. titel
Opsøgende forebyggelse med henblik på sundhedsfremmende
aktiviteter i samarbejde med småbørnsfamilier i en tandkommune.

1) Afprøve,

positive virkninger af at hjælpe småbørnsfamilier i grupper, som vi hidtil- har set, kan
viderefØres småbarnealderen igennem og derved forebygge
de uheldige virkninger af disse farniliers vanskeLige
situation, specielt i landområderne.
2) Skabe nye veje for samarbejdet mellem brrrgere og det
offenttige system indenfor børneområdet.
om de

Det er, som orn det vi har arbejdet op tiL i sidste
halvår af 89 altså l.projekthalvårr iln begynder at blive mere konkret, i form af-stabile arbejdsgiupper, der
begynder at tage fat på de projekter, d€ har prioriteret
for deres områdero
Det er ikke gået helt, som vi regnede med, nernlig, åt
vi vilIe arbejde i to ornråder: G1. Rve og Låsbv.
I G1. Ry€, som var det sted, vi startede, kom vi tif at
gØre nogle fejltagelser, som desrrærre gjorde, at der aIdlig rigtig kon gang i arbejdet.
Vi har dog ikke opgivet GL. Rye, men vender tilbage rned
et nyt udspil - i Iøbet af foråret.
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tÅSBY

De fejltagelser.vi-begik, lærte os at ændre nogle ting,
da vi startede 1 Låsby - og her er aet gået iiivg."a.
fra den første dag.
{iqsten er-gået ind i en @re-qrupæ sammen med Anne,
aer
agter, at deltage i endnu^og hun
to mødregruppgr: forløb, foi
at
vi
kan
et årååntiigi-r1.r1 over, hvilke behov såd.an ." s""pp.få
har,
rrvis--åen
skal fortsætte ud over de første å"."

- og elIers startede vores arbejde ned et stormøde med
ved åffiEåaeT-rev
der nedsat en a
kvinder _
dei viste
sig, at der i dennå srupirå vår månge
"g
fsk.
rokalinteresser
repræsenteret, så vi delte op i
den private legestue
l) Låsby
2)
Station 3) Sønderqade
4) Jawrgyåe
5) det grønne område
6) Nørregade
Disse arbejdsgmpper har så haft indledende møder, dvs.
nogle af gnrpperne skal først mødes
i ianuårr'fårdi
gruppen er blevet dannet senere, da her
der
inlen
tant var for _det pågærdende område - men tre sruppe?
""å"år"rrer

@et

erl,åsuv

sl.r yar'',gyaffi

t Åsgy srATroN

udgangspunktet her, var en legeplads, der kunne fungere som samlingspunkt for børn
69- voksne i byd.
Arbeidsgruppen yar på en person + os. vi infoimårede ved
hjæ1p af løbesedler aIle Lusstande i ornrådet, og-ror at
holde informationen høj omkring, hvåa åer, ,ryå uiuåjå.gruppe fandt ud qf r.-l.t..lrund - åite var spænåte på, om det

lykkedes - udsendte vi-referat ti1
huse i december.
vise Jer _(Iæserne), hvordan vi
"ir"konkret
gj""åå, får
Iol^at
r både løbesedder og refi:rat gengivei på de grål-"iå"".
JAVNGYDE

Næsten samme procedure har-gentaget sig i
Jawrgyde.
Arbejdsgruppen, hg", blev på"fire"* -o"-]
og
interessen
samlede sig omkrlng, at etablere
d.er kunne
fungere som samlingspunkt for små"tt-i"g.plads,
rr"."og
voksne
byen.
ved nærmere snak i_ glejdsgruppen, uegynåte-iå;";i åm
at

den legestue på søki1de-pråj.itj.*, ;;;ikvinderne ira
Javngygg tager tl1, sanmen måa åerås små
jo
børn,
iigå-=a
godt erler rå."Fg-b"grg, kunne være i forsarnlingshuset,
10ka1et på søkilde ikke er speciert-våregnet, og forsam_då
lingshuset står tomt de fleste dage - og så rulled.e ideerne
omkring, hvad det dejrige ganle fårsamr-ingshus, der ligger
lige midt i byen, kuine"bruges ti1.
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december 1989

i værkstedet hos connie og oIe
i al1e aldre.
Der var stor opbakning til at lave legeplads byen.
vi diskuterede fsk. steder, den kunne-rigge - i og
hvem det var,
der ejede disse jorder.
Der var også brgd enighed om, at der skulle \rære cykelsti langs
amtsvejen til Låsby - og at der skal \rære gennemkørset forbudi
skilte ved indkørslen tir østerskowej i uågge ender.
Envidere
nogle af de unger åt der mangrede buskørsel, så
de kunne _sagde
konme hjem fra fritiåskrub og i unlaomsktub om aftenen.
vi drak kaffe og gl.dansk - og snakkede om, hvord.an vi skulLe gribe
problemerne år. Nogre af dem,
der har boet i stationsbyen i raåge
år-,_ har før prøvet at få bådå cykelsti og legeplads - men det
lykkedes ikke dengang. Arle var dog enigå om, åt prØve,,u ig.n.
Vi nedsatte en arbejdsgruppe, hvor 7 neldte sig frivilligt.
Det er Hans christensen, connie Lauritsen, rngår Christeisen,
Gharles Lauritsen, Karina christensen, Alice Federsen og
Grethe
mødet den 25.11.89

kom <ier 3o menneske-r

Raskmark.

5.decenber holdt arbejdsgruppen så møde hos connie, hvor
vi blev'ETgre-bi-F1g . :
LEGEPLADSEN - crethe og Alice spørger Karl Ejnar Bostrup, om han
vj'l leje sin -mark bag ved møI1en ud. Denne grund har en god beliggenhed - og den
er stor nok til, at der bådå kan være legeplads

og boldbane.

BUDT FOR UVEDKOMMENDE

gTtItIE

Hans, Charles, Karina og Inger går rundt
og samler
erskrifter
ind, så vi har hele byens opbakning at tage
ned i teknisk forvaltning på rådhuset.
bley også enige om, at det var en god. ide, at lave
!_i
BLOMSTERKUMMER et Par steder ned gennåm stationen, så bilerne ikke
bruger stationspygtt som en hurtig genvej.
Ierg
Karina samter underskrifter on cykersli-ind itandt lærerne på
skolen - og og."å om at se4optaqe {e buskørs1er, der er sparåtlæk
--som gØt, at_børnene og d
fra fri_
tidsklubben kl. 17.10 - og heti.er ikke kan kommehjem
i ungdomsklub
om aftenen.
CYKELSTI

SIDSTE NYT:

Alice og Grethe har,fået tilsagn
oh, at vi kan leje hans jord - HURRA _ fra Karl Ejnar Bostrup
vi-kan nu begynde på næste fase, åt finde ud åf, hvordan legeplads,
boldbane og leje af jorden kan iinansieres.
Næste r,øde i arbejdsgruppen bliver hos Grethe på mørlen
hvor vi skal Or-ur.
o"rrurarrrrrn og
fremlægge vores ideer.
- trs;tffi
'J '

NsNdD'(L

GuL

Å. !'

./

1r

\'

at arbejdsgruopen holdt møde med fortyrelsen var posj.tiv, fastsattes et borgermøde i forsamlingshuset efter Låsby station modellen.
En lokaI kunstner tegnede løbeseddel og plakater, der
blev annonceret i Annoncebladet, og' ca. 5o Javngydeboere
heraf 1o børn, mødte op.
Det var et utrolig rart
møde, som varede i tre
timer. For igen at give
Jer et indblik i processen og iderigdommen,
gengiver vi ideerne
De fordelte
ucensoreret.
Serdag den 7. ianuar 1990 kl. 11.00
sig i to hovedgrupper:
holder vi en lille komsammen i forsamlingshuset
med kaffe og rundstykker, for at diskuteæ om der er
I ) om socialt sam\rær
stemning for at lave legeplads, udvidet brug af forsamlingshuset, madklub/fællesspisning, aktiviteter
II) om byens fysiske
fpr små og store b6rn, ungdomsklub, interessegrupSnakken endte med,

samlingshusets bestvre

'p

per, foredragsaftener, sangaftener, familieaktiviteter
og andre ideer, der kommer fæm.

rammero

Kom hele familien - et par unge fra byen passer børnene, mens vi snakker.

Hitæn

Blllitte Biryittq

Gruehq Khrten og Tine

IDEER

I) foredragsaftner - udflugter for børn og voksne sammen
til naturen omkr. Javngyde med naturvejleder e11er 6n, der
kan noget lokalhistorie - sangaftner og sang ved møder interessegrupper .fx. syning, \ræwring, karte og spinde,
madlavning - arrangementer for børln fra 4.-5.k1asse og opad
og voksne - en byopslagstavle - medlemsskab af landsbyorganisation - Iokale ti1 legestue
o.1. fællesspisning spilaftner, skak, kort o.1. dilettant - ilbytingr.
(nogen a.f tingene er igang og fortsætter bar-e, som det er)
II) byjord med fx. gadekær - legeplads, boLd.bane, bænke,
borde, bålp1ads - cIV AGT LEGENDE BøRN skilte - vejspærringer - bedre belysning
af krydset - et fodgænqerielt i
krydset - evt. bredere vej ved krydset
og et fortov sikre skoleveje for ALLE bØ?n.
v?T ideer4e. uden skelen til. om de er realis. Dett-e
tiske
dertil,, og til at begynde at tøre nogen åf aem
ffi riv9t, nedsaftes to
oå h
soner. Disse to arUe5a ""uåia=s"";p;
om
rnåneo--en,
lave
en
}ætiesålten
for
i'rere-bven.
[voii
et
"bytingel,' skul1e :.n

L

er der, hvor byens borgere kan snakke samnen
om stort og småt, gIæder, sorger og problemer, der kommer
alle ved - informations- og idecentrum for nye fælles opgaver. Spændende, at prøve at genoplive en god ide fra
gamle tider.
Til arbejdsgnrpperne meldte sig både unge og æ1dre - tre
fra forsamlingshusets bestvrels
- hvad der sikkert
BYTINGET

Til sidst

enedes

FøRSTE FÆLLESAFTEN

T
hos Anne og Per

ARBEJDSGRUPPE
ARBEJDSGRUPPE

I

hos Jonna.

vi

om

HIISET

-

at fastsætte
ONSDAG DEN

MøDES MANDAG DEN

2!.2.90.

22.I. KL.19.3o

MØDES TORSDAG DEN

18.1_. KL.19.3o

- og så havde Stiq fra Radio Silkeborq fulgt mødet
og optog bagefter intervievs med arbejdsgruppen og os
og bnrdstykker af diskussionen i køkkenet under opvasken,
hvor nindst 1o mennesker deltog.
Det var et herligt møde.
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bvpd har.dette så med børn

fra o-5 år at

gøre?

ideerne er jo rettet specielt mod dem:
Legeplads, legestuer €r1 mere traffiksikker by med noget
rart miljø, nogle voksne der arbejder sammen om at lave
det - og glade voksne skaber glade børln børn i barreevogn eller lift ved fæl1_esspisningen og ti1
sangaftenen måske et foredrag om børns udvikling og om, hvordan man
er en god forælder samrrær i forsamlingshuset på trrærs af alder
alt dette vil gavne det 1il1e barn i dets oprrækst, Så
selv om det ser ud, som om vi er ude i periferien af vores
projekt, føler vi os på rette spor.

DEN PRIVATE TEGESTUE

Projektarbejde er spændende arbejde. vi får hete tiden
nye erfaringer gennem de ting der lykkes, men måske mere
gennem de ting, der går i fisk.
For at få indflydet-se på en bestemt gruppe - rnå man nå
en dy! forståelse af ånden i gruppen,
lil
konstant holde sig målet for øje åamliOi6 med,
at en indgående forståelse uden beslutsoå handten kun er

lidt

værd.

vi har oplevet' at vi har brugt meget lang
i opstarten og forståeIsen af den private iegestuå -tidhvor
nogle grupper, som serne sanmen vi1le køre legestuen, ikke
magtede detr på grund af fsk. uoverensstemmerier.
vi har så givet det god tidr så god tid, at eneriien .r
dampet ridt ud - og v} nu er støåt ind i den barriere,
som nok er den alvorligste grund til, at den private
gestue har srrært ved at fungere - nemlig - at brugernereofte er mødre, der er arbejdsløså r og at d.isse
naturligt forsvinder, når de uegynaer at arlejae
får deres børn i \ rggestue elIei- dagpleje. - igen, og
To af_ arbejdsgruppens fen medlemmer-gåi fra nu, på grund
af arbejde. Kontinuiteten består så al ae kvindår,-a."
har natarbejde, skifteholdsarbejde el_ler tign. + å.r, der
vælger at gå hjernne dvs. at
kontinuiteten hviler på en meget Iille gruppe, som så er
meget sårbar m.h.t. sygdom og frarrær.
Disse kvinderr_€I dog utrolig ihærdige, og mødes om nogle
dage, for at planlægge et stårre mødå
ONSDAG DEN T7.I. KL.19.3o I tEGEsTUENs toKALE PÅ sKoLEN.
vi har annonce i annoncebladet og har plakater nrndt olnkrinq. vi har fået musik- og uevågelsgiF,æaasos eiti-r,iårrer
til åt @Ø?ns
rytnisk-musikalske udvik;blik på, at få en større kreds af familier"o*tii."g lege_stuen - og måske få et par modne kvinder e11er rnæna uden
_

børn med, som ekstra

som tilbud om en fællesoplevelse for dagplejemødre,
tilsynsførende_ og mødre fra dån private regeltuel tav.r
vi et week-endkursus med Bibi KjøI1er den å.13. og 4.feb.
Der er endnu et par ledige Pladser.
Kurset er for forældre med små bøTn. Om søndagen, skal
man gerne medbringe et barn over 2 r/z år i r Vi time,
for at afprøve det, man har lært sanmen med barnet.
Ring til PiL' hvis du er interesseret. B6g9Lgz2.
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øM-KURSET

For at gå ny9 veje meltem systemet (de offentligt ansatte)
og brugerne (mødregnrpperepræsentanterne)r'
arrangerede vi i november et trrærfagligt kursus på
/t'l-borgen i: endringsstTategier oq"evatuerinq-i' forsøq
ned Niels Kr.
.

var, a.t bringe

d.e fsk. professionelle faggnrooer
indenfor snåbørnsområdet sammen, ror ål begylde at tænke mere helhedsorienteret omkring d.e små bøins
1iv,
y og.så ville vi gerne have rejst nogle konkrete probremstillinger, som vi kunne arlåjae på, ud over kurset.
os: vi.ville gerne rære noget om-ændringsstrategiei og
/- evaluering
af forsøg.

''U

FORMÅ.IET

og _bnrgerne

Det var et fint kursus i dejrige fysiske rammer.
Niels Kr. Rasmussen var god omlrin! kursets
emner.
vi fik i 1øbet af de to dage 1ært en masse - og fik rejst
fire lokate problemstillinler:
1) indskolingsproblematik (aflining af nyter, d€ fsk.
faggrupper imellem)
2) svangreprofylakse (forebyggelse)
(rnarathonløt for gravide- åårrem' rr7 indstandser)

3) decentralisering n.h.t. Låsby
(udflytning af Fsk. indstand-ser fra Rådhuset i Ry
til tåsby)
4) tv_ærfagligt samarbejde og brugerkontakt
(den kremte bruger, mlg."forslåelse for brrrqe"synsvinklen)

L/

"

Vi hoLder øM-EFTERMØDE FREDAG DEN 26.L. KL.2o HOS CHRTSTER
i Rønnehaven,
hvor vi bl.a. vil følge de fire problemstillinger
HUSK

at medb:ringe musikinstrument, hvis du har et,
og måske en kage, hvis du har overskud til at bage
€ll r
Vi sørger for noget at drikke, du kan købe.

vi skriver mere on ØM-kurset i forbindelse ned eftermødet
i næste blad.
OM PROJEKT @EBOENDE SMÅBØRNSFAMILIER OG KIRSTENS ARBEJDE
I MØDREGRUPPERNE - også i næste nummer.
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