7/4 - 2011
Seneste nyt om privatiseringen af Vestervangens Børnehave:
Vi kæmper stadig og er meget snart i mål - forhåbentligt.
Denne uge har vi skrevet samarbejdsaftale med LDD (Landsforeningen af
Danske Daginstitutioner) som skal hjælpe os med det allersidste. Ellers har
ildsjælene af nogle superforældre knoklet siden efteråret med at finde investor,
udarbejde vedtægter, finpudse virksomhedsplanen, lavet brochurer, lavet
budgetter, omdelt brochurer over det meste af byen. (se vedhæftede), holdt
møder med Center for Ejendomme, fået udarbejdet vurderinger, fået lavet en
superflot hjemmeside, www.lillevestervang.dk osv osv. Vi har nu over 40 børn på
venteliste og det tegner rigtigt lovende.
Men det er sandelig ikke for havenisser at privatisere en børnehave - der er
mange op og nedture, den ene dag er man fuld af håb, den næste dag er det hele
helt uoverskueligt... og det er selvom kommunen endda har været meget
imødekommende og hjælpsom.
Derfor ville vi, Forældregruppen, blive rigtig glade, hvis I kunne afse tid til at
komme forbi Vestervangens Børnehave, den kommende "Privatbørnehaven
Lille Vestervang", som på søndag den 10/4 holder arbejdsdag og "shiner
børnehaven" op så vi er klar 1/7-2011. Vi kommer ca. 40 børn og voksne og
maler, skrubber, spartler, hakker, pudser osv osv.
Det er både blivende børn, børn som går ud her til sommer og kommende børn
som er inviteret til at komme og hjælpe. Alle interesserede skal være velkomne
til at komme forbi og mærke vores "ånd" og hvorfor vi vil den her børnehave så
meget. Vi har masser af kaffe på kanderne, og måske noget kage og frugt også.
Mest af alt har vi masser af lyst til at vise hvad det er som er så specielt ved en
lille børnehave hvor alle børn og voksne kender hinanden og er oprigtigt
interesserede i hinanden.
Håber meget at se Jer.
Bedste hilsener fra
Lonnie Bergen, mor til Ella, Asta, Theo og Sarah
som alle går eller har gået i verdens bedste lille børnehave.
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