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Børnehuset beretter… 

Lad mig starte ud med at takke jer som mødte op til forældremødet i onsdags. Det var dejligt at se jer, og 

jeg kan fornemme at i fik jer nogle gode snakke rundt om på stuerne? Jeg ville ønske jeg kunne have været 

en flue på væggen hos både vuggestuen og SFO’en, men det er jo ikke muligt at være overalt, og jeg blev på 

min pind i Børnehaven.  

Hos Vuggestuen talte de om deres dagligdag, de talte rigtig meget om kosten ud fra 

madblomstens principper, nul sukker politik og vores ønske om at blive delvist 

økologiske. De talte om hvorfor den sunde kost er vigtig for barnet. De talte også om 

selvhjulpenhed og om det, at de små aktivt deltager i hverdagen skaber nysgerrige 

børn. De talte om at børnene skal have lov til at fordybe sig og at det er Lene og Helles 

fineste opgave at danne rammen for læring som udvikler børnene.  

I Børnehaven talte vi om dagligdagen, om hvad vores mål og ønske med børnene er, blandt andet at vi 

ønsker at udvikle barnet til at blive selvstændigt og have en tro på sig selv. At de udvikler og lærer empati, 

og evnen til at udtrykke egne følelser og behov. Vi lagde stor vægt på, at de får en forståelse for de sociale 

spilleregler som ikke kun eksisterer i Børnehuset, men også som de vil støde på, når de bliver ældre og 

tager mere selvstændigt del i samfundet. Vi fortalte lidt om vores 

mindfulness spisning og om vores nyeste tiltag at børnene hver har en lille 

gul bog. I den bog kan der sættes en sur smiley, en stjerne eller et hjerte. 

Det er ikke sjovt at få en sur smiley, den betyder nemlig at man har gjort 

noget det kunne gøre en anden person ked af det. Stjernen får de børn, som 

kan kæmpe lidt men temperament, adfærd for at have været dygtige og behersket sig, 

men hjælp fra voksne, og slutteligt får man et hjerte fordi man har hjulpet en af sine venner i en situation, 

hvor de havde brug for hjælp, trøst eller bare en snak. Hvad angår cyklerne, er det et ønske fra hele 

personalegruppen at der fremadrettet bliver sat cykler ud på BØRNEHAVENS legeplads. Tidspunktet jeres 

børn henter deres cykler på, når de står på vuggestuens er nemlig der hvor de små sover, og det vækker 

dem desværre. SÅ, i må gerne bære dem ud på legepladsen, den store altså.  

I SFO’en talte de også om dagligdagen og om alle de nye tiltag som så småt er ved at rodfæste sig. Der er 

kommet mere struktur på, og Trine gjorde meget ud af at fortælle forældrene omkring de nye temaer, 

legegrupper og hvorfor hun er begyndt at arbejde med dem. Ligeledes talte de om rammerne for SFO’en, 

altså de fysiske, og jeg kunne forstå at i forældre havde nogle rigtig gode idéer.  
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Som det måske allerede er gået op for flere af jer, havde vi tirsdags ansættelsessamtaler. Enstemmigt endte 

vi på Helle, og vi glæder os alle rigtig meget til at lære hende bedre at kende og arbejde sammen med 

hende. Helle præsenterede sig for de fremmødte forældre i onsdags, men til jer som ikke har fået Helles 

fine præsentation skulle jeg sige, at i er velkomne til en snak eller til at spørge ind – hun fortæller gerne 😊  

 

• Jeg har vedhæftet en invitation fra forældrerådet til en lego-bytte-kort-dag som er på onsdag i 

næste uge, det afholdes i sfo’en. 

• Jeg har også vedhæftet en oversigt over, at vi de næste halvanden-uge har efterårstema i 

Børnehuset. HUSK også forældrekaffe (d. 11.10 ), vi optræder med lidt sang for jer, så kom endelig 

hvis i har mulighed for det. 😊 

• På opfordring fra støtteforeningen, vil de gerne at lidt flere blev medlemmer, eller at der kom en 

fra børnehuset i deres bestyrelse. De gør en masse godt, også for jeres børn og børnehuset, så vi vil 

så gerne hvis vi også kunne være lidt repræsenteret.  

• HUSK at tjekke jeres børns kasser og opgrader garderoben…. det er ved at blive koldt i vejret. 

 

God weekend,  

/Lone 
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Kære forældre,  

den næste halvanden uge har vi efterårstema. Det glæder vi os meget til, rigtig meget. Hvis i skulle ligge 

inde med syltetøj/rødbede eller andre større glas, som vi kan bruge til lanterner, må i meget gerne sende 

dem med jeres børn – helst hvor mærkater er fjernet 😊. I må også gerne give jeres børn noget tøj på som i 

ikke bliver kede af at der kommer maling på.  

Hvis nogle har æbler/pærer vi kan bruge til vores æble/pære gelé, tager vi også hjertens gerne imod dem.  

Bloklys og fyrfadslys tager vi imod med åbne arme.  

 

2.10 Vi laver hånd og fod dekorationer i efterårs-tema 

3.10 Vi taler om det karakteristiske efterårsvejr, tænder bål på legepladsen og får mad fra bål til 

eftermiddagsmad. 

4.10 Vi øver sangen ”Vindens farver, som vi skal optræde med for vores forældre) måske med en lille 

efterårs dans. 

5.10 Vi dekorerer lanterner som vi sætter udenfor vores indgang. 

6.10 Vi gør lanternerne færdige 

9.10 Vi øver sang og dans, Børnehaven laver efterårs ballonbolde til vores træer på legepladsen og 

vuggestuen laver kastanjedyr til dekoration i hele huset. 

10.10 Vi laver æblegelé som vi skal spise med vores forældre til forældrekaffe 

11.10 – Vi gør klar i vores børnehus til besøg af vores forældre. Vi serverer hjemmebagte boller med 

æblegelé til forældrekaffe fra kl. 14-16.00. Hvor i også kan se vores fine lanterner og efterårs ballonbolde. 

 

/Lone 

 

 

 


