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Fra 29 til 529. 
Børneinstitutionernes historie i Tuse fra 1978 til 2011. 

 
 
Dagplejen. 
Det var dagplejerne i Tuse, der i første omgang tog hånd om de børn, der havde behov for at 
blive passet mens forældrene arbejdede. 
I Tuse såvel som i andre egne af landet, steg efterspørgslen på institutionspladser i slutningen 
af 70´erne. Derfor indrettede Holbæk kommune 1. august 1978 et fritidshjem til 29 børn på 
Birkevej 3.  Huset var et almindeligt parcelhus og tidligere lærerbolig. Her havde Britta Schall 
Holberg boet med sin familie. Britta og hendes mand Jørgen havde begge været lærere på Tuse 
skole. Britta sad som politiker i Holbæk Byråd og blev senere valgt ind i folketinget. 
 

 
 
Tuse fritidshjem. 
Tuse Fritidshjem blev en stor succes, og mange børn var på venteliste. Forældrene gjorde et 
stort arbejde for at få udvidet det med flere pladser til børnene – og således gik der 9 år. 
Fritidshjemmet blev en stor del af det daglige liv i lokalsamfundet.  
Vi besøgte af og til plejehjemmet, og samarbejdet med idrætsforeningen omkring hallens 
faciliteter tog form. 
I 1980 tog Birthe Hejlesen, lærer på skolen og Helle Bjarnø, leder af fritidshjemmet initiativ til et 
udvidet samarbejde mellem skole og fritidshjem. I en uge flyttede fritidshjemmet op på skolen 
og deltog i en del af undervisningen, ligesom lærerne viste interesse for fritidshjemmets 
aktiviteter efter ”skoletid”.  
Det var vores første erfaringer med lærer og pædagogsamarbejdet. 
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Tuseugen var en realitet 1 x årligt i mange år.  Mogens Nielsen – formand for idrætsforeningen, 
ildsjæle fra husholdningsforeningen, præsten og mange andre lokale aktører, arbejdede i den 
uge sammen om at lave et program for lokalområdets beboere. Det kunne være udstillinger 
eller andre aktiviteter suppleret med salg af kaffe og kage.  
Der var et specielt sammenhold i de dage – og det er der stadigvæk. 
 

 
 
Byggeren. 
 I 1987 købte Holbæk kommune jorden på den anden side af Kalundborgvej – på den rigtige 
side af vejen: ved siden af boldbanerne, hallen og skolen. Familierne boede alle på den anden 
side af vejen☺ 
I det nedlagte husmandsbrug, der lå på den nyerhvervede jord, indrettede vi ”Byggeren”, en 
overbygning til fritidshjemmet for de største børn. Visionen var at børn på landet skulle have 
adgang til jord og dyr og masser af plads.  Her var heste, geder, får, høns og ikke mindst 
kaniner og mulighed for at bygge sin egen lille hytte.  
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I etableringsfasen hjalp Mellemfolkeligt Samvirke med at bygge legepladsen. De mange unge 
fra andre lande boede på området i militærtelte – og det var en særdeles våd sommer det år! 
De fik etableret en legeplads med høje klatretårne og en svævebane.  
Forældrene var flittige på arbejdsdagene og fik efterhånden plantet den flade og vindblæste 
landbrugsjord til med buske og træer. 
Visionerne tog fart – Byggeren udvidede åbningstiden med klubaftner – der var behov for og 
ønske om at få en fritidsklub for de unge stablet på benene. 
Dette blev dog først rigtig alvor, da ungdomsskolen på et meget senere tidspunkt lavede 
”ungdomsklub” i idrætshuset. En solid succes gennem et par år. 
 

 
 
Tuse fritidscenter. 
Lokalsamfundet i Tuse gjorde på et tidspunkt oprør mod de mange hovsaløsninger, man 
oplevede blev os tildelt. Skolen havde suppleret med barakker, for skole og fritidshjem havde 
fortsat venteliste. Lokalbefolkningen krævede ”mursten”. 
Fritidshjemmet i Tuse holdt 10 års jubilæum med byens længste lagkage. 
Men i årsskiftet 1988/89 fik vi bygget et nyt fritidshjem ved siden af ”Byggeren”.  
 
I disse år tog debatten om fritidshjem kontra SFO’er til – og et kompromis mellem 
daginstitutionslederne og Holbæk Byråd gjorde at fritidshjemmene blev til integrerede 
institutioner, og dermed fik indskrevet et antal børnehavebørn. I vores tilfælde 25 små nye.  
Tuse fritidscenter, som fritidshjemmet nu kom til at hedde, viste sig hurtigt igen at være for 
småt, og der blev bygget yderligere en længe på i 1990. 
På et tidspunkt var her 125 børn fordelt på 5 stuer. 
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Indskoling og SFO. 
Politisk besluttede man, at der skulle være SFO’er i hele kommunen og dermed også 
pladsgaranti. I 1993 byggede man derfor den gule murstensbygning - vi kender den som 
Tusenfryd i dag – til en indskolingsafdeling, der skulle rumme SFO og børnehaveklasse til og 
med 3.klasse. 
Bygningen var tænkt som en indskolingsafdeling til Tuse skole og var 1. del af en 2-trinsraket. 
Det var planen at bygningen senere skulle bygges dobbelt så stor.  
Fritidshjemmet flyttede ind sammen med børnehaveklasserne, 1. og 2. klasse - og blev til Tuse 
SFO. Dette betød, at vi nu havde en børnehave – uden skolebørn. 
Personalet fordelte sig efter ønsker og kompetencer, og Bente Jørgensen, som var en værdsat 
souschef i Tuse fritidscenter, blev leder af SFO’en.  
 

 
 
Tusenfryd. 
Det gamle fritidscenter blev dermed til børnehuset Tusenfryd - og i 1998 også til Danmarks 
første idrætsbørnehave. 
Det samarbejde mellem DIF og Peter Sabroe seminariet, der førte til at Tusenfryds personale 
uddannede sig i idrætspædagogik – var udsprunget af det arbejde nogle ildsjæle i 
idrætsforening og skole havde haft med at etablere en idrætslegeplads i lokalområdet.  
Igen en gevinst udsprunget af lokalt samarbejde. 
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Idrætslegepladsen. 
Et lokalt projekt forankret i skole, institutioner og idrætsforening, som i samarbejde med 
Danmarks idrætsforbund og bl.a. med hjælp fra Holbæk kommune og lokale- og anlægsfonden, 
resulterede i den idrætslegeplads som mange misunder os og endnu flere gør flittig brug af. 
Idrætslegepladsen stod færdig i 1997 
 

 
 
Mere lokalt alternativt samarbejde. 
I begyndelsen af 90’erne opstod et samarbejde mellem idrætsforening og institutioner som 
følge af en kursusrække som DIF afholdt som optakt til at gå ind i projekt idrætslegeplads. 
Gymnastikforeningen og institutionerne tilbød de store børn i børnehaven, SFO’ens og 
lokalområdets børn et alternativ til almindelig foreningsmedlemsskab – ”alternativ idræt”. 
Der blev nedsat en idégruppe / styregruppe bestående af repræsentanter fra institutionerne og 
gymnastikforeningen, som også stod for selve afviklingen af arrangementet. Der blev 
engageret mennesker med nogle særlige kompetencer, som de kunne præsentere børnene for 
– det kunne være trampolin, rulleskøjter, almindelige lege eller jiu-jitsu. Alternativ idræt var en 
stor succes, men meget ressourcekrævende, og selvom der var andre som bidrog bla. med 
projektansøgninger og fik midler, så krævede det for meget frivillig indsats,  til at det kunne 
fortsætte mere end nogle få år. 
Samme skæbne overgik senere et andet godt projekt, ”minisport” – som byggede på de 
samme principper, nemlig at børn skal kunne lide at røre sig og have et godt socialt samvær 
med andre - uden at skulle binde sig til en bestemt sport. 
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Stadig pladsmangel. 
På et tidspunkt blev pedellens bolig på skolen også inddraget til SFO’en. 
Ingen af os kunne forestille os den eksplosion i børnetal og efterspørgsel på 
institutionspladser, som vi var vidne til.  Der blev bygget for småt, og vi måtte omorganisere, 
flytte og tænke kreativt hvert år.  Alle bygningerne blev bygget i det ene hjørne af de ca. 2 
tønder land jord, som Tuse var blevet begavet med - fordi vi ikke vidste, at Tuse blev så 
eftertragtet et bolig- og fritidsområde. 
Udefaciliteterne er Tuses kvalitetsstempel, en kilde til megen glæde og frihed for børnene – 
selvom forældrene af og til skal bruge ekstra tid på at finde deres børn. 

 
 
Skolen udbygges, Tuse SFO og børnehave flytter – igen. 
I 2002 valgte Byrådet at renovere Tuse skole og bygge til, så vandreklasserne kunne ophøre og 
Sfo’en kunne blive en samlet del af skolen. Der var ca. 150 børn i SFO’en. 
Børnehaven flyttede ind i indskolingens nu tomme lokaler - og kunne dermed honorere ønsket 
om yderligere 20 børnehavepladser. Der blev dermed plads til 80 børn. 
Ledelsen af dagplejen blev lagt sammen med børnehaven – og et nyt kapitel af samarbejdet i 
Tuse kunne tage sin begyndelse.  Det er blevet til stor glæde, at dagplejerne blev en del af 
Børnehuset, og at de stadig er en del af den samlede børnepasning i Tuse. 
 

 
 
25 års jubilæum. 
I 2003 kunne institutionerne fejre 25 års jubilæum. VI inviterede nær og fjern, bl.a. Britta Schall 
Holberg. Der blev også arrangeret teater for børnene og musik for de unge. 
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Projekt Rygsæk.  
Den gamle børnehave blev til Rådgivningscenter Nord. Der blev indrettet kontor til psykologer, 
sagsbehandlere og talepædagoger. Mange husker det kommunalt ”omspændende ” 
samarbejde, der startede med ”projekt Rygsæk” – et projekt der skulle kvalificere samarbejdet 
omkring familier og børn med særlige behov. Projekt Rygsæk lagde op til nye og spændende 
samarbejdsformer. Alle ansatte i kommunen blev introduceret til teorien om ”de mange 
intelligenser” – og skoleleder og institutionsledere blev en del af opgaveløsningen på tværs af 
tidligere forvaltningsgrene. 
 
 

 
 
Åben skole. 
I 2005 var tiden gået fra Byggeren og ”Åben skole”, der er et klubtilbud til alle børn efter 3. 
klasse, blev oprettet i tilknytning til Tuse SFO.     
 SFO’en har på dette tidspunkt 200 børn og Åben skole/ TuseKlubben – også kaldet SFO2 – har 
125 børn. I 2007 blev helhedsskolen indført. Børnene skulle nu være i skole 30t om ugen – og i 
de 15 af timerne medvirkede pædagogerne til at kvalificere hverdagen for børnene.  
 

 
Minifryd. 
Kommunen fattes penge, og i 2007 nedlagde man Projekt Rygsæk.  
Den ”gamle” børnehave blev igen indrettet til sit oprindelige formål, nemlig børnepasning – 
dagplejen fik legestue her, og der blev oprettet en vuggestuegruppe i 2009. 
I dag rummer ”Minifryd” dagplejens legestue, børnehavens ”udegruppe” samt administration 
og mødefaciliteter.  
Tusenfryd har nu 110 børn i alderen 0-5 år og 40 små i dagplejen og råder over begge 
børnehusene. 
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Multibanen: 
Det seneste projekt i lokalområdet blev multibanen – etablering i 2011 af en kunststofbane med 
mulighed for forskellige boldspil  - endnu en kvalificering af fritidsområdet for alle børn og 
voksne. Der er virkelig blevet tænkt og arbejdet med at der skal være tilbud til og mulighed for 
fysisk aktivitet for alle aldersklasser. 
 

 
 
Epilog. 
De her beskrevne 33 år, som er gået siden fritidshjemmet på Birkevej første gang så dagens lys, 
rummer meget af Tuses folkesjæl. 
Der er lyst til aktivitet, der er engagement og nysgerrighed nok til, at man også tør prøve noget 
nyt og anderledes, og der er ildsjæle iblandt. Selvom Tuse også består af travle børnefamilier, 
og også er kendetegnet ved de tilbud, der traditionelt hører et lokalsamfund til, så har der altid 
været tradition for samarbejde og sammenhold. 
Tuse er et godt sted at bo og arbejde. 
 
For første gang siden 1978, er der ikke længere pres på ventelisterne, og vi kan opfylde 
pladsgarantien i både børnehuse og SFO. 
Børnetallet er svagt faldende, og måske lokalsamfundet har fundet sin form og størrelse.  
 I dag har vi 25 vuggestuepladser, 40 børn i dagplejen og 85 børnehavepladser. 
I Tuse SFO er der pt.  204  SFObørn  og i TuseKlubben er der 175 klubbørn. 
 
Det giver mulighed for tid til eftertanke – og til igen at få rettet alle kræfter mod at give 
børnene de bedste betingelser i deres opvækst. 
Tuse har unikke forhold til netop det. 
 
 
Helle Bjarnø og Bente Jørgensen 


