Kraftcenter Korshøj og Børnehuset Harridslev
Sammenhæng mellem et kommunalt dagtilbud og et lokalt udviklingsinitiativ
Børnehuset Harridslev er et aldersintegreret Børnehus for børn i alderen 0-6 år. Børnehuset, der er en del
af Dagtilbud Nordøst, er beliggende på 2 adresser i Harridslev. Afdelingen på Kastanievej 20 indeholder
vuggestue for de 0-3 årige og børnehave for de yngste børnehavebørn. Afdelingen er geografisk placeret i
overgangen mellem den oprindelige landsby og Harridslevs ældste parcelhuskvarter, som primært er opført
i 1970’erne. Børnehusets bygning er opført i 1971/72. Den anden afdeling, der huser de ældste
børnehavebørn det sidste år de går i børnehave, er beliggende på Skolevænget og etableret i en nedlagt
gymnastiksal på Korshøjskolen.
Den samlede kapacitet for Børnehuset Harridslev er på 123 børnehavebørn og 18 vuggestuebørn.
Børnene, der er tilknyttet børnehuset, er primært bosiddende i Korshøjskolens skoledistrikt. Således er
Børnehuset Harridslev en central del af børnelivet i lokalområdet.
Børnehuset Harridslev er, som enhed i det kommunale Dagtilbud Nordøst, underlagt Dagtilbudsloven,
Randers Kommunes Børn og Ungepolitik og de mål og retningslinjer dagtilbudsbestyrelsen fremsætter. Det
betyder, at der stilles tydelige nationale, kommunale og lokale krav til børnehusets daglige drift og det
pædagogiske og læringsmæssige indhold.
Moderne dagtilbud skal med andre ord, skabe læringsrum og arenaer, der understøtter børns læring,
trivsel, sundhed og udvikling, som det hedder i Dagtilbudslovens formålsparagraf. Dette kan foregå gennem
en lang række aktiviteter, der stimulerer forskellige læringsaspekter og potentialer. Disse aktiviteter er for
hovedparten funderet i de ressourcer, der understøttes af personalets pædagogiske faglighed og de
økonomiske og bygningsmæssige ressourcer, der stilles til rådighed for et kommunalt dagtilbud.
Børnehuset Harridslev samarbejder imidlertid med flere af de lokale private virksomheder samt halv- og
heloffentlige institutioner. Et samarbejde der i høj grad kan bidrage til at øge den pædagogiske og
læringsmæssige kvalitet i dagtilbuddet og ikke mindst gavne tilknytning, sammenhold og sammenhæng i og
til lokalsamfundet. Konkret kan samarbejdet indeholde, udstillinger af børns kreative udtryk hos de lokale
handlende, korte eller længerevarende projektorienterede seancer i samarbejde med den lokale
idrætsforening, deltagelse i forskellige begivenheder i de lokale kirker og forsamlingshuse, besøg hos en
lokal landmand, virksomheder, plejehjem eller bosted for udviklingshæmmede.
Herudover benytter Børnehuset også boldbaner og visse skolefaciliteter, når der er mulighed herfor. I
Børnehuset har vi dog et ønske om, at udvide samarbejdet med de lokale aktører betragteligt.
Med et kulturelt kraftcenter beliggende i umiddelbar nærhed af børnehuset, vil der opstå mulighed for et
mere varieret udbud af samarbejds- og læringsarenaer end, der er på nuværende tidspunkt.
Projektet indbyder til forskellige former for bevægelse, hvilket understøtter flere af dagtilbuddets
målsætninger omkring f.eks. motorisk-, sundhedsmæssig- og sprogligudvikling. Målsætninger, der er
formuleret ikke blot af dagtilbuddet men også i Randers Kommunes Børn- og Ungepolitik. Også de
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uformelle omgivelser, som eksempelvis skov og træafgrænsning ved boldbaner, kan udgøre og indeholde
alternative og ikke præfabrikerede læringsarenaer, der understøtter f.eks. børns kreative og æstetiske
læreprocesser.
Der fremgår i materialet 2 mulige placeringer af en aldersintegreret institution. Begge placeringer er i
umiddelbar nærhed af Korshøjskolen, -hallen og det skitserede projekt. Med en ny tidssvarende
institutionsbygning beliggende som en central del af kraftcenteret, vil Børnehuset Harridslev ikke blot
profitere af den åbenlyse synergieffekt og sammenhæng mellem de forskellige arenaer, som kraftcenteret
tilbyder. Børnehuset vil også med sine faciliteter kunne tilbyde at være en del af det samlede tilbud med
eksempelvis legeplads for børnene i lokalområdet og mødelokaler for foreningslivet.
Vi er i Børnehuset Harridslev og Dagtilbud Nordøst af den klare overbevisning, at gennemførelse af ideerne
omkring projektet Kraftcenter Korshøj vil give dagtilbuddet bedre muligheder for at øge kvaliteten i
arbejdet med at skabe læring, trivsel, sundhed og udvikling for børnene i Børnehuset Harridslev.
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