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OMSORG OG PÆDAGOGIK MED 
KLARE VÆRDIER I SMUKKE 
OMGIVELSER

I hjertet af Kolding har Maria Mikkelsens 
Børnehus i nu 100 år været et sted, hvor 
børn er blevet mødt med omsorg, tryghed 
og nærvær.
Vi prioriterer en tydelig og synlig 
pædagogik, klare holdninger og tid til 
fordybelse. Ligeledes gør vi brug af vores 
unikke placering, når vi tager børnene 
med udenfor og på udflugter i lokal-
området. Vi ønsker, at vores børn vokser 
op med et klart værdisæt, hvor der er 
plads til leg, traditioner, fordybelse - og 
hinanden.

Sund kost og 
bevægelse

Klar tale

Dannelse



Maria Mikkelsen bliver født i 1900 som 13. barn af trikotage-fabrikant Christian og 
Anna Mikkelsen, der boede og havde fabrik i Markdanersgade. Maria Mikkelsen kom 
som barn på Børneasylet for byens fattige børn, der var beliggende i samme gade.  
Som 16-årig blev hun ansat som medhjælper, da der blev oprettet børnehave under 
den gamle forberedelsesskole i Kolding. Her bliver hun også leder, 19 år gammel.

1922
Maria Mikkelsen åbner, med farens økonomiske støtte, i december 1922 privat 
børnehave med én stue i familiens hjem på Marksdanersgade 7. Hun bliver leder for 
børnehaven i en alder af 22 år.

1944
Børnehaven bliver udvidet med to værelser og omdannet til selvejet institution med 
egen bestyrelse.

1947
Kommunen og staten bidrager 
med et beskedent tilskud til 
institutionen. 

Prisen for en plads i børne-
haven blev nu 10 kr./mdr.



1954
Børnehaven flytter den 1. juni, og efter en hurtig renovering åbner børnehaven igen 
den 21. august på den nuværende adresse, Hyrdestræde 3. Prisen på Villa Søborg, 
som huset kaldtes, lød på 85.000 kr. 
Efter tovtrækkeri med Overinspektionen omkring renoveringsarbejdet bliver huset 
endeligt indviet den 12. maj 1955 og får uofficielt navnet ”Frk. Maria Mikkelsens 
Børnehave” – en titel, der først blev officiel ved Maria Mikkelsens afsked i 1970.

1969
Maria Mikkelsen kan fejre 
personligt 50 års jubilæum som 
børnehaveleder.

1970
Efter 48 år som leder for 
institutionen stopper Maria 
Mikkelsen den 1. oktober. Bente 
Bjerre-Christensen overtager.

1978
Lørdag den 8. april dør Maria 
Mikkelsen efter et kræftforløb, 78 
år gammel.



2008
Maria Mikkelsens Børnehus får titel af ”privat børnehave” frem for selvejet 
institution, som den har været benævnt siden 1944.

2010
Bente Bjerre-Christensen går på pension 
efter at have været en del af huset i 
godt 43 år. Nina Dalgas bliver ny leder.

2016
Huset ønsker at etablere en vuggestue 
på 1. sal, så institutionen bliver selvfor-
synende i rekrutteringen til børnehaven. 
Vuggestuen åbner den 1. januar 2017 for 10 nye børn og huset bliver dermed en 
integreret institution. I dag er vuggestuen normeret til 17 børn.

2018
Legepladsen får en gennemgående renovation.

2019
Den 1. november tiltræder Lene Hansen, husets nuværende leder.

2020-21
Coronanedlukningen skaber udfordringer for husets ansatte, men bringer også noget 
positivt med sig, bl.a. mindre sygdom blandt børnene og nye rutiner.



Kl. 10-12
Huset er åbent for nuværende børn, deres familier samt Børnehusets naboer

Kl. 11: Tryllekunstneren Tino Tusindben kommer forbi
Derudover aktiviteter for børnene, udstillinger og lidt til ganen

Kl. 12-14
Huset er åbent for offentligheden, hvor alle er velkomne.

Kl. 12: Borgmester Knud Erik Langhoff holder tale

Maria Mikkelsens Børnehus
Hyrdestræde 3, 6000 Kolding
Tlf. 2137 5985 / bornehuset@mariamikkelsen.dk

Besøg os på:
Mariamikkelsen.dk
Facebook: Maria Mikkelsens Børnehus
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