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Børnehuset beretter..   

SIKKE EN DEJLIG UGE! – har jeg lyst til at råbe, for det er vidst ingen hemmelighed at vi 

voksne i Børnehuset står med begge arme i vejret, når vi bruger al vores tid udenfor. Det er 

muligt at børnene er mere beskidte, mere trætte og vores arme længere, men vi er gladere, og 

ligeså er børnene når vi får alle vore sanser stimuleret og fantasien brugt, som vi jo gør når vi 

er på Krattet.  

 

Vejret var det meste af tiden med os, og vores planlagte aktiviteter var et hit. Måske i så vores 

video fra midt på ugen på Facebook, og måske i allerede har set de 30 billeder vi har lagt op, 

fra ugens løb. De vidner om en god og lærerig uge, med nysgerrige børn. Det størte hit må ha’ 

været insekterne. At nedgrave fælderne og dagen efter studere dem, på vores plakater tale om 

dem, og få deres rigtige navne var noget der virkelig fangede børnene. Især de to store 

storbørnsgruppe børn, syntes det var interessant, og når først der er nysgerrighed for læring, 

så klapper vi jo i hænderne og ved, at de er mere end klar til at træde ind i rollen som de 

største og mest ansvarlige unger i vores hus – HURRA 

 

Som i måske også har lagt mærke til, så hænger der ved pulten i børnehaven en masse sedler. 

Det er vores årshjul, eller årskalender i daglig tale. Der kan i via datoer følge lidt med i hvad 

der fremadrettet skal ske. Den vil fremover også ligge på hjemmesiden.  

 

Som Troels berettede i sidste uge, har vi sagt farvel til Janni. Vi kommer alle til at savne hende 

og hendes gode humør rigtig meget, og vi ønsker hende alt mulig held og lykke på hendes vej 

fremover, hvorend den må føre hende hen.  

Indtil vi finder en vi fast kan ansætte i Jannis stilling, har vi valgt at invitere Charlotte tilbage i 

huset, om end det er for en kort stund. Vi glæder os alle til at hun starter op på mandag.  

 

Jeg syntes også det er vigtigt at nævne, at vi i huset hele tiden forsøger at dygtiggøre os 

indenfor de områder som interesserer os og som kan være til gavn for børnene, så vi kan give 

dem den bedst mulige hverdag. Derfor sender vi Lene og Claus på kursus på mandag i natur 

og udeliv for de 0-6 årige. Vi glæder os helt vildt til at de vender tilbage med nye ideer og 

inspirerer os andre også.  Sidst gjorde de mig helt rundt på gulvet med deres geniale påfund 



      
Uge 33 

2 
 

 

og tanker om både legeplads og krat, så jeg står klar tirsdag morgen med arbejdshandskerne 

;)  

 

Med ønsket om en rigtig rigtig dejlig weekend.  

 

Det fine billede ovenfor gør mig så glad. De tre poder på snart 2 år i fuld koncentration om 

’’hyggen’’ alt i mens en af vores storbørngruppe Neo holder skarpt øje med dem, for det er jo 

hvad man gør når man er stor; man passer på de små. Hvor er det FEDT med den dynamik vores 

hus har. 

 

/Lone 


