GENTOFTE BØRNEVENNER

75 års
jubilæum

Vores historie
I 1945 er der kun få vuggestuer og børnehaver i Gentofte
og i Danmark i det hele taget. Børn er familiens ansvar og
børnepasning er ikke en offentlig opgave, syntes de fleste.
Det vil en gruppe af borgere og kommunalpolitikere gøre
noget ved og stifter ”Foreningen af Børnevenner i Gentofte Kommune” i november 1945. Kommunalpolitiker
Gertie Wandel er initiativtager og Prinsesse Margaretha
er formand.

For de enlige mødre

De første mange år er det især de enlige mødres børn,
som man arbejder for at skaffe pasning til. Det afføder
mange diskussioner i tiden, at forældre kan finde på at
søge pasning til deres børn, hvis de hverken er fattige eller
eneforsørgere.

Hvor kommer pengene fra?

Gentofte Børnevenner skaffer penge
til etablering af nye institutioner ved
at søge Gentofte Kommunes ”Fonden af 5. maj,”ved indsamlinger,
sommerfester med boder, velgørenhedsballer m.m. Kommunen giver
et mindre driftstilskud, men driftstilskuddet fra staten fås først, når
institutionen er etableret og godHenry Thelander plakat 1956 kendt - og det kan tage år.
De fleste ældre dag- og specialtilbud i Danmark er oprettet af private foreninger, kirker og fonde og ikke af
det offentlige.

Specialområdet
Et særligt pionerarbejde lægger foreningen indenfor specialområdet. Allererede i 1955 åbner en specialbørnehave: Kildestuen. Her skiftes mødrene til at deltage i pasningen, der foregår i 2 stuer i en privat villa, udlånt af et
medlem af hovedbestyrelsen. Økonomien er vanskelig, da
der først er statsstøtte til specialinstitutioner fra 1959.

Skole, feriehjem og værksteder

I 1959 opretter Børnevennerne Ellegårdsskolen, der
modtager elever, der ikke kan klare at gå i kommunens
specialskole. I 1960’erne åbner et feriehjem, Gudruns
Minde, samt Håndarbejdsværkstedet og Teglgården, der
lærer ”svagt begavede unge” forskellige håndværk.

Bostedet Østerled

Midt i 60’erne begynder Børnevennerne at arbejde på at
få bygget et bosted, så de børn, der har gået i børnevennernes institutioner, kan få et godt sted at bo som
voksne. I 1976 kan Bostedet Østerled, tegnet af Arne
Jacobsen, endelig åbne.

Bostedet Østerled

Vores institutioner

1940’erne

Adelaide i Villabyernes Blad 18.12.1947

Børnevennerne åbner 10
vuggestuer og børnehaver
på 5 år, bl.a. Adelaide,
Æblegården, Fuglegården
(i dag en del af Fuglebakken) og Lundehus (i dag
Mariehønen.)

1950’erne

3 børnehaver og 3 specialinstitutioner åbner
samt en 1-årig uddannelse til barneplejerske,
da der allerede dengang
er stor personalemangel.
Omtale fra Villabyernes Blad 1. maj 1951

1960’erne
3 legestuer, 3 specialtilbud og 5
dagtilbud åbner, bl.a. Gentofte
Amtssygehus’ Vuggestue (i dag
en del af De Tre Små Fisk),
Børnehaven Tjørnegården (i dag
en del af Solstrålen) og Vuggestuen Montebello (i dag en del
af Børnehuset Ved Fortet.)
Børnehaven Kirsebærgården 1965

1970’erne

10 legestuer, et børnehjem,
Bostedet Østerled
og 14 dagtilbud åbner,
bl.a. Dalgården, Elmegården, Amtssygehusets
Vuggestue og Børnehave
(i dag Blomsterspiren)
og Ribisgården.
Fra Amtssygehusets børnehaves legeplads

1980’erne

Børn i en af GBVs børnehaver ca. 1985

7 legestuer, en fritidsklub og Jægervangens
Vuggestue (i dag en
del af Solstrålen) og
Børnehuset Regnbuen
(i dag en del af Børnehuset Ved Fortet) åbner.

1990’erne

6 vuggestuer og børnehaver kommer til bl.a.
Ellegården, Åkanden,
Phistergården (i dag en
del af Helleruphøj). Desuden åbner Børnehaven
Brobækhus på en stor
tilgroet grund på initiativ
af en gruppe forældre.

Grisen Nalle, Brobækhus 2014

2000’erne

Børn & Miljø melder sig
ind i Børnevennerne. Fra
1999 bliver Legestuerne til
GFOer, der hører til den
enkelte skole i stedet for
hos Børnevennerne.
Børn & Miljøs bålhytte

2010’erne

Børnehaven Globus’ legeplads

Nye medlemmer: Globus,
Grøndalshuset, Bakkegården
(en del af Fuglebakken), Hellerup Vuggestue og Gentofte
Børnehave (en del af De Tre
Små Fisk.) “Vennernes Klub
- for børn med særlige udfordringer” stiftes.

2020’erne?

Fra 2020 åbner Gentofte Børnevenner for medlemmer
udenfor kommunen: Eksperimental Institutionen i København og den private skovbørnehave Den Blå Anemone på
Lolland melder sig ind.
Gentofte Børnevenner arbejder for at styrke trivsel for både
børn og voksne i sine medlemsinstitutioner. Det er en mærkesag at bevare det selvejende princip og sikre, at der stadig
kan være både store og små institutioner samt plads til forskellige pædagogiske profiler. Det er håbet og intentionen
at blive ved med det i mindst 75 år mere.
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