
Marsmudder til statsministeren  

Anders Fogh Rasmussen (V) var i går på besøg i daginstitutionen Kastaniebakken i Birkerød. Det skete 
i selskab med sikkerhedsfolk, journalister og fotografer. Børnene var dog dejligt uimponerede. 

Rudersdal: - Hvad er det, du har der? 
 
- Det er marsmudder. 
 
- Marsmudder - Hvor har du dog det fra? 
 
- Det har min far købt til mig. 
 
- Nå, så du har ikke været på Mars? 
 
- Neeeeej. 
 
Statsminister Anders Fogh Rasmussen (V) var i går på besøg 
i den integrerede daginstitution Kastaniebakken i Birkerød. 
Her skulle han primært høre om institutionens erfaringer 
med den såkaldte Lean-filosofi (se faktaboks). Lean har givet 
institutionens ansatte mere tid til deres kerneopgave - 
nemlig at tage sig af børnene. 
 
Derudover blev der talt områdeledelse, pædagogiske 
lærerplaner samt kvalitetsreform, og statsministeren fik et 
indblik i, hvordan man i Kastaniebakken løser de daglige 
opgaver. 
 
- Lean er et rigtig godt og vigtigt redskab for os i forhold til 
det praktiske arbejde. Det sætter mange ting i system og 
minimerer spildtiden. For eksempel skal alle tage skoene af 
eller tage blå plastiksutter uden på skoene, når de kommer 
ind. Det betyder, at der kommer mindre sand og skidt ind i 
institutionen, og dermed skal vi bruge mindre tid på at feje, 
forklarer Kirsti Schou Tornøe, der er leder i Kastaniebakken. 
 
Hun understreger, at Lean kun bliver brugt til at løse praktiske arbejdsgange og til at lette 
administrationen. 
 
Sund fornuft 
 
- Vi bruger ikke Lean i det pædagogiske arbejde. Lean er udelukkende et redskab, der er med til at 
give os mere tid, og Lean har samtidig fjernet en række irritationsmomenter for de ansatte. Det hele 
handler egentlig om sund fornuft, hvordan tingene bliver tilrettelagt og indrettet. 
 
Statsministeren spurgte meget ind til hverdagen i institutionen. 
 
- Det er jo spændende at høre, hvordan man her kan tilrettelægge dagligdagen mere 
hensigtsmæssigt, så de ansatte får mere kvalitetstid til børnene. Det er jo nogle erfaringer, som vi kan 
tage med os i vores arbejde med kvalitetsreformen. Derudover er det jo interessant, at høre hvordan 
man rent praktisk her på stedet har ladet sig inspirere af en filosofi, der stammer fra erhvervslivet, 
siger Anders Fogh Rasmussen. 

 
Da Anders Fogh Rasmussen skulle til at forlade 
Kastaniebakken blev han stoppet af Oscar, der med 
tydelig stolthed lige ville fortælle, at han altså 
manglede to tænder. Det »imponerede« naturligvis 
statsministeren.

 
Flere af børnene i den integrerede daginstitution 
Kastaniebakken i Birkerød havde svært ved at sige 
statsminister. Derfor blev det til statsmand Anders 
Fogh Rasmussen, men det generede heller ikke 
gårsdagens hovedperson, der var kommet for at høre 
mere til institutionens erfaringer med de såkaldte Lean-
principper. Foto: Thomas Olsen 
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Men selvom der var alvor i statsministerens besøg, så gik en stor del af tiden alligevel med, at han tog 
sig god tid til at sludre med flere af børnene. 
 
- Det er dejligt at få besøg af Anders Fogh Rasmussen. Det giver os en mulighed for at sætte vores 
vigtige arbejde på landkortet, og så er det jo en stor oplevelse for børnene. Men det har også krævet 
planlægning. Personalet har brugt en del tid på at forberede institutionens børnehavebørn. Vi har sat 
billeder op og forklaret om vores demokrati. Og her på dagen var vi glade for, at vi kunne være 
udenfor. Statsministeren kom jo klokken 8.15, hvor mange forældre afleverer deres børn. Derfor var 
det fint, at vi kunne være ude, så afleveringen kunne ske i ro og fred, lyder det med et smil fra Kirsti 
Schou Tornøe med henvisning til de mange journalister, fotografer og sikkerhedsfolk, der fulgte med 
statsministerens besøg 
 
Højt humør 
 
Smil var der i det hele taget mange af. Børnene gik uimponerede og direkte til statsministeren. 
 
Udover marsmudder-dialogen med lille Christian fik Anders Fogh Rasmussen forklaret et armbåndsurs 
mange funktioner. Han fik historien om en spareko og et tegnet vejrkort, og en lille pige, Mathilde, trak 
statsministeren i buksebenet: 
 
- Var det en sjov fest, du var til i går, spurgte hun, fordi hun onsdag aften havde set Anders Fogh 
Rasmussen i tv i forbindelse med den gallamiddag, der blev holdt for det svenske kongepar. 
 
Statsministeren kunne bekræfte, at det havde været meget fornøjeligt, og han lagde også straks 
mærke til den lille piges fine kjole. Det fik hende til at vokse et par centimeter, inden Anders Fogh 
Rasmussen efter en lille times besøg i institutionen tog videre i sit program med besøg i Helsingør (læs 
mere herom på lokalsiden). 
 
RAM 
 

Side 2 af 2

14-05-2007http://epaper.frederiksborgamtsavis.dk/public/print.php?aid=380927


