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Kære forældre på Solhjem. 

Her er en lille beretning om Solhjems historie som 
daginstitution. Beskrivelsen handler hovedsageligt 
om de organisatoriske forhold. Solhjems indre liv 
er en anden lang og spændende historie, som 
måske kan fortælles en anden gang.  

Der har været rigtig mange mennesker, 
medarbejdere, forældre og bestyrelses-
medlemmer, der igennem årene har haft stor 
betydning for at Solhjem.  Tusind tak til alle dem 
som burde nævnes i denne forbindelse, men som 
pladsen ikke tillader. 

Solhjem har 40 års jubilæum! Selvom børnehaven 
begyndte allerede i 1975 i lejede lokaler på skolen 
og først flyttede ind i Solhjem i foråret 1978, er det 
Solhjem, der er moderen. Allerede i 1974 blev der 
forhandlet med den daværende ejer, der gerne 
ville sælge, og det var der, børnehaven skulle 
være!  
At der skulle gå flere år med godkendelser i en del 
instanser, havde initiativtagerne nok ikke 
forestillet sig. 

Initiativet 

Så i august måned for 40 år siden begyndte 
steinerbørnehaven. Den første gruppe begyndte i 
skolebygningen strandvejen nr. 100. Skolen havde 
netop købt bygningen året før, og børnehave-
gruppen blev indrettet i den lille sal, der i dag 
hører til skolens fritidsordning. Rundt om bagsiden 
på huset var der legeplads, der hvor fritids-
ordningen nu har sit køkken og opholdsrum. 
Initiativet blev taget af en lille gruppe forældre på 
skolen, der havde fået mindre børn og nu ønskede 
sig en børnehave med samme pædagogik. I den 
første bestyrelse var bl.a. Lisa Lykke & Ib Locht, 
Arne Dixen, Knud Vaupell Olsen, samt lærerne Rita 
Mellerup & Birte Andersen. Derudover var der en 
gruppe af unge forældre, som var 
medinitiativtagere. 

Rudolf Steiner børnehaven blev et barn af 
Steinerskolen. Skolen har jo som bekendt 60 års 
jubilæum i år. Da børnehaven begyndte, var der 
gået 20 år siden, skolen startede  i 1955 i 
ungdomsgården overfor  Skovvangsskolen i lånte 
lokaler. Allerede året efter, i 1956, var Villa Aros, 
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den store hvide villa på Strandvejen nr. 102, blevet 
købt, og den lille skole med to klasser flyttede 
dertil. 

Solhjem / Historien 

Der blev hurtig tilgang til børnehaven, og i 1977 
blev strandvejen 96 købt til formålet. Umiddelbart 

i foråret 1978 var lokalerne klar. Der blev indrettet 
to grupper i stueetagen og en lille gruppe i 
hestestalden, der hvor vuggestuen nu har køkken, 
garderobe og puslerum. 

1. og 2. sal har været udlejet til forskellige 
initiativer i hele perioden frem til ca. 1990. Først til 
Nordskolen & Rudolf Steiner læreruddannelsen, til 
arkitektkontor, senere til Vestskolen og i den 
sidste periode til fagforeningen Prosa. 

De første pædagoger var Helga Jaeger & Ole 
Knudsen. De var netop færdiguddannet på den 
allerførste årgang på Rudolf Steiner 
Børnehaveseminariet i Charlottenlund i 1974 og 
arbejdede i Vidarskolens Børnehave, Rudolf 
Steinerskolen i Gentofte. Helga og Ole indvilligede 
i at komme til Aarhus, og Steinerbørnehaven på 
Strandvejen blev den første steinerbørnehave i 
Jylland. 

Børnehaven blev drevet i privat regi med en 
bestyrelse. I de første mange år helt uden tilskud. 
Det var uafladeligt en kæmpe opgave at få 
økonomien til at hænge sammen. Der var altid 
individuelle lønforhandlinger med pædagogerne 
på baggrund af deres behov. Det var altid en lav 
løn og nogle fik nærmest kun et symbolsk beløb. 
De blev forsørget af deres ægtefælle. 

For at købe Villa Solhjem, Strandvejen 96, blev 
forældrene bedt om at låne foreningen større og 

Nyt fra Thyge fortsat… 



 4 

mindre beløb på 10-årige kontrakter eller 
kautionere for at skaffe egenkapitalen. Det 
lykkedes at få penge nok til, at GLS-banken i 
Tyskland ville låne foreningen resten af beløbet 
op til grænsen for kreditforeningslån. GLS-
banken er en antroposofisk funderet bank, der 
udlåner penge til ingen rente eller meget lav 
rente. I dette tilfælde rentefrit.  En stor del af 
forældrelånene blev senere konverteret til gaver, 
og banklånene er for længst tilbagebetalt. Det 
var en tid med offervilje, og vi må se tilbage på 
pionertiden med taknemmelighed til de 
mennesker, som satte deres liv og vilje ind på at 
få projektet til at lykkes. 

Det lange seje træk 

Helt fra initiativets begyndelse og i årenes løb, 
har der været rigtig mange henvendelser til og 
forhandlinger med Aarhus Kommune for at få 
tilskud til driften på den ene eller anden måde. 
Når vi i dag ser tilbage, har det været et 
spændende forløb med både mange håb og 
skuffelser. Men siden 2006, hvor ny lovgivning 
om privatinstitutioner trådte i kraft, har vi stor 
set været økonomisk ligestillet med de offentlige 
institutioner. 

I 18 år, fra starten i 1975 indtil 1993, blev 
børnehaven drevet helt privat med de 
udfordringer, det nu gav. Jeg var selv i 
bestyrelsen i firserne og husker, at vi som 
argumentation for tilskud havde fremsendt en 
oversigt over, hvor mange penge vi havde sparet 
kommunen for i en årrække. Sagen blev også 
behandlet i byrådet, men blev nedstemt. På et 
møde med daværende rådmand og 
forvaltningschef blev det fortalt, at en 
overvejende del af byrødderne havde den 
holdning: ”Hvorfor betale til Steinerbørnehaven - 
de passer jo børnene alligevel!”.  Vi opfattede 
det som lidt kynisk på daværende tidspunkt, men 
tiden arbejdede med os, og når vi i dag hører om 
holdningen i forvaltningen, gælder princippet:” 
Alle småbørnsfamilier i Aarhus Kommune er 
borgere i kommunen og skal have lige vilkår”. 
Efter min opfattelse dejligt befriende og godt for 
fællesskabet og retsfølelsen. 

I 1993 blev børnehaven endelig godkendt efter 
en ny lovgivning om puljeordninger. Flere års 
forhandlinger med Aarhus Kommune om tilskud 
til drift af børnehaven faldt på plads med 
virkning fra august 1993. Tilskuddet dækkede 
kun cirka 70% af omkostningerne ved at drive 
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børnehaven, da der blev ikke givet tilskud til 
husleje og drift af bygninger. Men det var en klar 
forbedring. Børnehaven var 
puljeordningsinstitution i 13 år fra 1993 til 2006. 

Frem til marts 1991 var børnehaven blot 
halvdags, men efter ønske fra forældrekredsen 
indførtes pasning om eftermiddagen, og snart 
derefter var det en heldagsbørnehave. 

I hele perioden fra 1977 til 2009 har der været to 
eller tre grupper med cirka 40 til 55 børn, samt 
skolens børnehaveklasse, der har været i huset 
siden 1990, da førstesalen blev ledig. Fra 1993, 
hvor puljeordningen blev aftalt, og indtil 2008 
har der været fast normering på 54 
børnehavebørn. 

Den nye periode 

I 2006 godkendes Solhjem som privatinstitution 
og i stedet for kollektiv ledelse, ansættes der nu 
en leder. Der var en meget handlekraftig 
bestyrelse med visioner for Solhjem på det 
tidspunkt. De brugte megen tid og energi på at få 
omstruktureret organisationen, og de gav 
Solhjem en ny start. Det medførte, at vi i 2008 
kunne opnormere fra 54 til 60 børn. I 2009 
flyttede børnehaveklassen til den nye bygning på 
skolen. Og der blev startet en ny gruppe, 

Morgenfruen, fra 1. januar. Der opnormeres 
med 20 børn, til 80. Den 20. marts 2012 blev 
Skovgruppen etableret. Skovgruppen har base i 
Anemonehuset få hundrede meter fra Solhjem. 
Der blev endnu engang opnormeret og 
børnehaven tæller nu 90 glade børn. 



 6 

Vuggestue 

I 2010 blev der taget initiativ til en vuggestue. Den 
skulle være til huse i den gamle hestestald med en 
ny tilbygning. Vuggestuen bliver færdigbygget i 
efteråret 2012 og begyndte den 15. november. 
Der opnormeres med 24 vuggestuepladser. 
Vuggestuen etableres i tæt samarbejde med 
Rudolf Steiner Skoleforeningen. En ret 
skelsættende begivenhed i Solhjems historie, at 
der nu også er plads til de mindste! 

Seneste nyt 

I det forløbne år har der været et konstruktivt 

samarbejde med Rudolf Steinerskolen om 
nærmere samarbejde på flere forskellige 
områder. Blandt andet arbejder vi i øjeblikket på 
at udvide med en børnehavegruppe i nr. 98, vores 
nabobygning. 

  
Fremtiden er altid båret af håb og drømme, om 
der er kraft til at drømmene bliver til frugtbare 
initiativer, viser kun tiden. Om ti år kan vi se 
tilbage og skrive en ny historie. 

Alt held og lykke til Solhjem og til de nuværende 
og kommende børn, forældre og medarbejdere. 
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1975 

1980 

2014 

  Mad i Solhjem over 40 år 
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JubilæumsNyt fra bestyrelsen 

 

Hvis væggene i den gamle strandvejsvilla på nr. 96 

kunne tale, ville der sikkert komme mange gode 

historier. Om den fabrikant der opførte villaen i 

starten af 1900-tallet og fabrikantens familie og 

tyendet, der frøs om vinteren op under taget og 

baksede med komfuret i køkkenet. Men væggene 

i Solhjem – som villaen så vidt vides har heddet 

siden sin fødsel – ville nok først og fremmest 

berette om utallige børn, der gennem de sidste 40 

år har fyldt huset med liv. Børn, der har sunget, 

leget, lavet eurytmi, lavet mad, været uartige, 

været søde og meget, meget andet. Og selvom 

verden har ændret sig siden året 1975, hvor 

børnene indtog Solhjem, er der helt sikkert én 

eller anden ånd og nogle solide pædagogiske 

grundprincipper, der stadig består og udvikler sig. 

En vuggestue er kommet til for ikke så længe 

siden, og der er stor søgning til både børnehave 

og vuggestuen. Ikke at Solhjem i virkeligheden har 

ændret sig eller markedsført sig anderledes – men 

måske simpelthen fordi tiden har ændret sig. I 

hvert fald føles det trygt, godt og rart at komme i  

 

Solhjem – og det skyldes ikke mindst den gode 

ånd og de pædagogiske principper. Ydermere 

glæder vi os i bestyrelsen over virkelig 

engagerede forældre, der til arbejdsdage, 

julebasar og andre arrangementer er med til at 

bidrage til den gode ånd. 

Tillykke til Solhjem med de 40 år – og til os selv 

med at Solhjem findes! 

Bestyrelsen 
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Villaen Solhjem 

Et hus med havudsigt 

Undertegnede Fabrikant J. Chr. Møller ansøger herved det højtærede Byraad om dispensation fra §11 i 
Bygningsloven 30” Decbr. 1858 for på den mig tilhørende Eiendom ved Strandvejen 96 at kunne udføre 
et Byggeforetagende i overenstemmelse med herfølgende tegninger.  

 
Sådan skrev den succesfulde fabrikant Jens Christian Møller for 113 år siden til Aarhus byråd, da han 
gerne ville have en villa ud med udsigt til vandet. Og ser man på tegningerne som den anerkendte 
arkitekt Thorkel Møller – ham der også har tegnet Marselisborg Hospital, RealKredit Danmark 
bygningen ved Åboulevarden og mange andre – så har tankerne måske endda været mere hen imod et 
palæ end en villa.  

Fabrikant Jens Christian Møller kunne flytte ind i sin villa med sin kone i 1905, og boede der formentlig 
indtil sin død i 1945 i en alder af 87 år. Indtil da havde han haft et langt og produktivt liv. Født i 1858 
udenfor ægteskab med følgende noteret i sit dåbsattest:          

 
” ugift fruentimmer Ane Margrethe chrestensdatter i Skovby til barnefader er udlagt Ungkarl Chresten 
Jensen Tjenestekarl i Bøgild”  

Det vil sige, han ikke just blev født med en guldske i munden. Men som en anden Mads Skjern fik han 
sig kæmpet op mellem graderne. Før han endelig fik sig etableret som trikotagehandler i Vestergade i 
Aarhus, erhvervede han sig som omrejsende uldkræmmer.  
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Villaen Solhjem, fortsat... 

 

Han var med til at opstarte to forskellige fabrikationer og engroshandler i trikotagebranchen. Han var 
medlem af byrådet for Det Konservative Folkeparti i 25 år mellem 1909 og 1934, og sad i Landstinget 
mellem 1918 og 1928.  

Som barn af et ”ugift fruentimmer” og en ”Tjenestekarl” kan man ikke undre sig, at Jens Christian Møller 
havde behov for at vise, at han endelig var kommet op på toppen, og fik bygget sig et passende bevis på 
det.  

Vi er i hvert fald taknemmelig over hans hvide arv på Strandvejen. Hurra for Solhjems 40 år og hurra for 
Villa Solhjems 110 år.  
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Fester & forældremøder 2015 - 2016 

  

40 års Jubilæumsfests:  Fredag d. 28. august 

Høstfest:     Fredag den 4. september 

Inde og udearbejdsdag: Lørdag den 19. september kl. 10 – 14 

Michaels fest:    Fredag den 2. oktober 

Forældremøder:    Anemonegruppen: Tirsdag den 16. september kl. 19.00 – 21.00 

     Børnehaven: Onsdag den 23. september kl. 19.00 – 21.00 

     Vuggestuen: Onsdag den 30. september kl. 19.00 – 21.00 

Lanternefest:    Onsdag den 4. & torsdag den 5. november. Nærmere besked afdelingsvis 

Jubilæum:     November, nærmere herom senere 

Advendspiral:    Uge 49: Dato meddeles  

Juleafslutning:    Fredag den 18. december 

Fastelavnsfest:    Fredag den 5. februar 

Forældremøde:    Onsdag den 9. marts kl. 19.00 – 21.00 Alle fire stuer & vuggestuen. 

Påskefest:     Fredag den 18. marts 

Inde- udearbejdsdag:   Lørdag 16. april kl. 10 - 14   

Pinsefest:     Fredag den 13. maj 

Sommerfest:    Fredag den 1. juli 

 

Der inviteres særskilt til de enkelte arrangementer, men sæt x i kalenderen. 
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Ferier & fridage 2015 - 2016 

Efterårsferie:  Uge 42: fra den 10.10  til 18.10. 2015 

                       Åbent efter behov.                                                     

Juleferie:       Fra den 19.12 2015 til 03.01. 2016 

    Åbent efter behov den 21., 22. & 23. dec. 

    Juleordning fra den 24. til 30. december*                     

Vinterferie:   Uge 7: fra 13.02  til 21.02  2016 

                   Åbent efter behov.                                                            

Påskeferie:    Fra 19.03 til 28.03 2016 

                     Åbent den 21, 22 & 23. marts efter behov.                  

St.-Bededag:   Den 22. april 2016 

Grundlovsdag:  Søndag den 5. maj 2016 

Kr. Himmelfart:   Den 5. maj.  

    Åbent efter behov fredag den 6. maj 2016 

Pinseferie:    Den 14.05 til 16.05 2016                      

Sommerferie:   Under planlægning - kommer i næste udgave.  

                                                                                                                   

I ferierne samler vi de børn, der har behov for pasning på en afdeling / stue. 

**I juleugen (juleordning) og de tre uger i juli (sommerordning) betales en merpris for pasning.  

I vuggestuen kr. 1400,- per uge og i børnehaven kr. 800,- per uge. Der betales ugevis, det er ikke muligt 
at betale for enkelte dage.  

Blomsterbedets redaktion er: Jens Svendsen (redaktør), Ulrik Johnsen og Emil Kristoffersen. Tak til alle bidragsydere 


