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Har du nogensinde drømt om at begå et kup og slippe 
afsted med værdier for mange tusinde kroner? Det kan 
du hos Suzuki, helt lovligt endda. Lige nu findes alle 
vores biler i KUP-modeller spækket med udstyr til 
priser, der giver nul skrupler. Kom forbi og planlæg dit 
snedige plot til Åbent Hus på søndag kl. 11-16. 

Her kan du granske hele banden af udstyrspakkede 
SUV’er til snigerpriser og lure på de listige banditter 
som Baleno, Swift og Ignis, der alle er i energiklasse 
A+ og fås fra kun 129.990 kr. Det er altså røverkøb, 
der kører langt på literen! Vi glæder os  til at se dig 
luske rundt på søndag. 

Suzuki Baleno: 18,6-19,4 km/l, CO2 116-121 gram/km, Suzuki Swift: 19,6-20,0 km/l, CO2 113-115 gram/km, Suzuki Ignis: 18,7-19,4 km/l, CO2 117-120 gram/km.Oplysninger om brændstofforbrug er iht. den nye restriktive 
WLTP-norm. Alle priser er inkl. lev. omk. (3.980 kr.) men ekskl. evt. metallak og tofarvet lakering. Foto viser biler med ekstraudstyr. Der tages forbehold for trykfejl og evt. afgiftsændringer. Tilbud gælder så længe lager haves.

ÅBENT HUS
SØNDAG KL. 11-16

RANDERS:
Ørneborgvej 24 . 8960 Randers SØ
Tel 87 10 97 37

AUNING:
Industrivej 114 . 8963 Auning

Tel 87 10 97 37houlbergwittrup.dk . Åbningstider: Søndag 11.00 - 16.00 . Hverdage 9.00 - 17.30
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KOM OG PRØV VORES NYE 
BILVASK I RANDERS 
HVERDAGE KL. 15-22 SAMT
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Har du nogensinde drømt om at begå et kup og slippe 
afsted med værdier for mange tusinde kroner? Det kan 
du hos Suzuki, helt lovligt endda. Lige nu findes alle 
vores biler i KUP-modeller spækket med udstyr til 
priser, der giver nul skrupler. Kom forbi og planlæg dit 
snedige plot til Åbent Hus på søndag kl. 11-16. 

Her kan du granske hele banden af udstyrspakkede 
SUV’er til snigerpriser og lure på de listige banditter 
som Baleno, Swift og Ignis, der alle er i energiklasse 
A+ og fås fra kun 129.990 kr. Det er altså røverkøb, 
der kører langt på literen! Vi glæder os  til at se dig 
luske rundt på søndag. 

Suzuki Baleno: 18,6-19,4 km/l, CO2 116-121 gram/km, Suzuki Swift: 19,6-20,0 km/l, CO2 113-115 gram/km, Suzuki Ignis: 18,7-19,4 km/l, CO2 117-120 gram/km.Oplysninger om brændstofforbrug er iht. den nye restriktive 
WLTP-norm. Alle priser er inkl. lev. omk. (3.980 kr.) men ekskl. evt. metallak og tofarvet lakering. Foto viser biler med ekstraudstyr. Der tages forbehold for trykfejl og evt. afgiftsændringer. Tilbud gælder så længe lager haves.
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INSTITUTION Et stenkast fra Ve-
ri Center i Vejlby-Risskov, fi��n-
der man Risskov Børnehus,
der er nyistandsat.

"Vi har fået så fedt et hus,"
fortæller lederen Betina Bon-
de.

Hun er stolt over sin ar-
bejdsplads. For bare et år siden
var huset trist, mørkt og slidt.
Her var det svært at fortælle
forældrene om god pædago-
gik, og børnetallet skrumpe-
de. Lige modsat er det i dag.

Gode pædagogik-rammer
"Det betyder meget for os,"
forklarer Betina Bonde, der
som nyansat leder i 2018 blev
lidt paf, da hun så det oprinde-
lige hus og sammen med sin
leder fandt hjælp fra Aarhus
Kommune til at sætte gang i
den helt store istandsættelse.
Huset er fra 1968, og det sam-
lede projekt er fi��nansieret af

Børn og Unge samt Teknik og
Miljø. I projektet indgik reno-
vering, ombygning, ny ventila-
tion og kloakseparering til en
samlet pris på 2,4 millioner
kroner.

Det blev en længere proces,
men nu er huset klart til leg og
læring. Børnene er rykket ind
og glæder sig allerede til, at
også legepladsen bliver opda-
teret med klatrestativer og

masser af motorik og leg.
"Vi er også en næsten ny

personalegruppe, og det er
vigtigt for os, at vi nu kan sætte
os og planlægge, hvordan vi
bruger vores hus, så det er
tænkt sammen med vores pæ-
dagogiske mål," siger lederen. 

Godt børnefællesskabet
Som vuggestuebarn i Risskov
Børnehus starter man i yngste-

gruppen 'Basserne'. Man fl��yt-
ter først videre til 'Noderne' og
så 'Trommerne', når man er
klar til nye udfordringer. I øje-
blikket er der 11 vuggestue-
børn og 31 børnehavebørn, og
der tages fl��ere børn ind over
efteråret. 

"Vi har et stort pædagogisk
fokus på at skabe læringsmil-
jøer, som både passer det en-
kelte barn og børnefællesska-

bet," pointerer Betina Bonde.
Og den fælles indsats gør hele
forskellen, mener den pæda-
gogiske leder:

"Vi vil gerne spille hinan-
den gode, for det smitter af på
måden, vi møder børnene på.
Vi vil give børnene lov til at væ-
re børn og lege. Det er i legen
at de lærer om det sociale, får
tro på sig selv og plads til at
opleve og lære. Derfor går vi
ikke lige ud ad landevejen,

men giver os tid til at opleve
æblerne falde ned af træerne,
samle dem op og lave marme-
lade," forklarer hun.

Nu venter en proces, hvor
en ny pædagogisk læreplan
skal ud at leve, og huset fyldes
helt op af fl��ere børn. Og så går
personalet og Betina Bonde i
gang med at prøve at gøre
endnu en drøm til virkelighed:
Nemlig at gøre Risskov Børne-
hus til musikinstitution.

Risskov Børnehus har gjort drømme til virkelighed
En nyansat leder
drømte om at gøre
Risskov Børnehus
attraktivt for børne-
familier igen. Det
blev starten på en
fornyelse af både
hus, pædagogik og
samarbejde
Af Kim Skovrup Andersen

Lederen af Risskov Børnehus, Betina Bonde, læser højt for nogle af børnene. Foto: Roar Lava Paaske

Et kommende projekt for Risskov Børnehus er at få gjort noget ved lege-
pladsen. Foto: Roar Lava Paaske


