KILDESÆT
I dag har de fleste børn gået i børnehave, inden de starter i skole.
Sådan har det ikke altid været.
Vi ved, at der har været børnehaver i Danmark helt tilbage til 1901.
Til at starte med kunne børnene kun være der en halv dag, og det
var kun børn fra fattige familier, der blev passet uden for hjemmet.
I 1960 og 1970erne skete der en stor ændring i samfundet.
Mange kvinder begyndte at få et arbejde med løn. Behovet for
flere børnehaver steg derfor kraftigt. Når kvinderne skulle arbejde,
kunne de ikke passe børn samtidig. Ud over børnehaver blev der i
perioden også bygget mange ny skoler og plejehjem.
Der skulle være plads til alle i forstaden.
I dette kildesæt er der tre kilder, der handler om børnehaver. Der
er en film, en artikel og en erindring.

OPGAVER TIL KILDE 1
Kilden er en film, der er lavet af Greve-Kildebrønde Kommune i 1968. I filmen kan I se klip
fra en børnehave i kommunen.

KILDE 1:
E
REKLAM

Opgave:
Til venstre ser I en kilde. Se den sammen med hinanden i gruppen. Hvis der er ord, I ikke
forstår, så kig i ordlisten. Svar bagefter på spørgsmålene her:
BESKRIV KILDEN
1. Hvilken type kilde er det?
2. Hvornår er kilden fra?
UNDERSØG KILDEN
3. Hvad laver børnene i børnehaven?
4. Beskriv stemningen i børnehaven - virker det som et rart sted at være?
FORSTÅ KILDEN
5. Tror I, at der er ting, man har ladet være med at filme i børnehaven, når man skulle lave en
film som denne?
6. Hvad tror I, at kommunen vil vise med denne film?

ORDLISTE
Husk at se filmen på hjemmesiden

GreveKildebrønde
Kommune
Tidligere navn for et område,
der i dag er en del af Greve
Kommune.

OPGAVER TIL KILDE 2

:
KILDE 2
L
ARTIKE

Kilden er en artikel fra avisen Sydkysten i 1969. I artiklen beskrives et møde, hvor man
diskuterede børnehaver og børnepasning i Greve-Kildebrønde Kommune.
Opgave:
Til venstre ser I en kilde. Læs den højt for hinanden i gruppen. Hvis der er ord, I ikke
forstår, så kig i ordlisten. Svar bagefter på spørgsmålene her:
BESKRIV KILDEN
1. Hvilken type kilde er det?
2. Hvornår er kilden fra?
UNDERSØG KILDEN
3. Hvordan blev kommunens børnehaver drevet i 1969?
FORSTÅ KILDEN
4. Hvorfor var det ikke normalt, at børn gik i børnehave i årene inden 1969?
5. Anders Ploug syntes, at der var en bestemt gruppe af mødre, der selv måtte gøre en
indsats for at få deres børn passet. Hvilken gruppe mødre var det?

ORDLISTE
Privat initiativ

Etablering

Kildebrønde:

Borgerne skal selv gøre det

At starte

Tidligere navn for et
område, der i dag er en del
af Greve Kommune.

Sognerådsformand
Borgmester - ham der
bestemte i kommunen

Redegørelse
Forklaring

Selvejere
Folk der selv ejer deres
bolig i modsætning til folk
der lejer deres bolig.

Greve-

OPGAVER TIL KILDE 3

:
KILDE 3
I NG
ERINDR
”Jeg var helt indstillet på selv at passe vores barn de ca. 2
år, til han skulle i børnehave som 3-årig – troede jeg da,
men jeg blev klogere for børnehaver var på det tidspunkt i
Greve næsten en by i Rusland. Kort efter vores ankomst til
Greve ringede jeg til kommunen for at få Jens skrevet op til
en børnehaveplads – blot for at få den besked, at de ikke
skrev flere op.
Vangeleddets børnehave var tilsyneladende den eneste i
området, så da der var 300 børn på venteliste til den, skrev
de ikke flere op. Sådan. Så kunne jeg gå og tygge lidt på
den besked. Hvad nu?”

Kilden er en erindring skrevet af Kirsten Knudsen i 2004. Erindringen handler om
børnehaver og børnepasning i Greve i slutningen af 1960’erne.
Opgave:
Til venstre ser I en kilde. Læs den højt for hinanden i gruppen. Hvis der er ord, I ikke
forstår, så kig i ordlisten. Svar bagefter på spørgsmålene her:
BESKRIV KILDEN
1. Hvilken type kilde er det?
2. Hvornår er kilden fra?
UNDERSØG KILDEN
3. Hvorfor kunne Kirsten ikke få en børnehaveplads til Jens?
4. Var Kirsten glad for eller utilfreds med børnehave-tilbuddet i Greve Kommune?
FORSTÅ KILDEN
5. Der er gået mange år fra Kirstens oplevelse, og til at hun skriver den ned. Hvilken
betydning kan det havde for, hvad hun kan huske?
6. Hvem skal ifølge Kirsten sørge for pasning af børnene, når børnene er fyldt 3 år?

ORDLISTE
En by i Rusland
Udtryk man bruger om
noget, der er helt ukendt

Tilsyneladende
Sandsynligvis/sikkert

FREMLÆGGELSE
I har læst forskellige kilder om børneliv og institutioner i
forstaden, og I er nu eksperterne. I skal derfor forberede en
fremlæggelse, som I skal præsentere for resten af klassen ude i
byrummet.
I skal svare på disse spørgsmål:
•

Hvorfor var det vigtigt, at man byggede børnehaver og
andre institutioner i forstaden?

•

Hvordan var mulighederne for børnepasning i 1960’erne?

•

Hvordan er mulighederne for børnepasning i dag?

