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ESTLANDSBREV HØSTEN 2018
Trønderheimen Barnehage – Sluttrapport.
1.juli 2018 ble det satt punktum etter 16 års drift i Trønderheimen barnehage. En dag med
vemod, men også med mange gode minner. Da vi feiret 15 årsjubileum i 2017 hadde vi full
søkning til barnehagen og trodde at slik skulle det fortsette. Allerede i september fikk vi klare
signal på nye tider. Bare 9 barn hadde søkt og vi fikk ingen flere søknader i løpet av høsten.
Årsakene var flere. Tapa var blitt slått sammen til en storkommune som hadde full
barnehagedekning. Dessuten fra høsten 2017 fikk alle barnehagebarn i Tapa gratis mat.
Tidligere var det et tilbud som vår barnehage var alene om. Huset vi leide hadde fått nye
eiere og vi hadde leiekontrakt bare fram til sommerferien 2018. Alt dette viste at tiden var
inne for å legge ned dette arbeidet.
I slutten av april var vi over og hadde avskjedsfest for alle i barnehagen, både små og store.
En dag med takk, vemod og glede. Den siste dagen barnehagen var åpen, ble alle som hadde
gått i barnehagen siden oppstart i 2002 invitert, og mange møtte opp. Et følelsesladd
gjensyn som fikk vist litt hva barnehagen hadde betydd for den enkelte.
Alle fikk mulighet til å få utstyr, møbler og inventar som nå var igjen. Tapa kommune fikk
også relevant utstyr som skulle fordeles på de andre barnehagene i Tapa.En epoke er over og
vi vil rette en stor takk til Ulvi, Ullu Kersti og Tiiu som har vært våre flinke og trofaste ansatte.
De har maktet å gi barna en trygg hverdag, kjærlighet, omsorg og kunnskapsformidling
gjennom alle år.
Vi har i alle disse årene hatt en trofast faddergruppe som har støttet med penger gaver,
forbønn og oppmuntring. Uten dere hadde ikke dette arbeidet vært mulig. En varm takk til
dere alle.
Trønderheimen Barnehage var i alle år et arbeid og kall som Gud la inn over oss. Nå er
arbeidet fullført, men nye oppgaver venter!
Kirsti Kristiansen

Bilde er fra avslutningsfesten i barnehagen. De
ansatte får blomster og gaver for stor innsats i
mange år.

