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Børnehuset beretter… 

Velkommen tilbage fra ferien, jer som ikke er ramt af røde prikker derhjemme. Der er stadig en masse børn 

som bliver ramt, og nogle endda for anden gang.  

 

Ugen startede med at Liva sagde farvel til vuggestuen og goddag til Børnehaven, en ret let 

overgang, for man flytter jo bare fra den ene ende af huset til den anden, men er stadig 

sammen med de voksne man kender. Det betyder nu, at Børnehaven har 16 små 

æblebørn, og dem er vi hver og én utrolig taknemmelige for. Vuggestuen har nu 7 små 

larver.  

Ellers har ugen budt på… sne! Ja, kælketure og snemandbygning. Det er noget 

som giver røde kinder og glade børn. 

Vuggestuen har som i måske har kunnet se på Facebook arbejdet lidt med 

følesansen i denne uge, det er altid spændende at se hvordan børn 

reagerer på forskellige overflader. Den taktile sans er nærmest et 

grundvilkår for den gode motoriske udvikling. Jo mere den kan stimuleres og med jo 

større variation, desto mere tryg bliver kroppen, der så kan reagere positivt og nysgerrigt på taktile stimuli. 

Bare dét, at barnet sætter sin hånd eller fod på en lidt anderledes flade, end hvad kroppen er vant til, har 

betydning for, at den vender sig til noget nyt. Når kroppen accepterer og glæder sig over noget nyt, og vil 

have mere af det, så er den positive motoriske udvikling i gang – Hurra for det, det må vi arbejde lidt mere 

med, for det er sjovt, for både os og børnene.  

Torsdag drog vi i samlet flok mod skolen, vi var nemlig inviteret til generalprøven på deres teaterstykke. Det 

var en flok koncentrerede og lidt bange børn som så forestillingen helt til ende, og resten af dagen 

fantaserede om røvere, sultan døtre, lampeånder og underligt tøj 😉 ….  

I næste uge vil I på vores endevæg i Fællestuen kunne se de nye retningslinjer som er for mad og måltid i 

Børnehuset, i særdeleshed er der fokus på vores morgenmad.  

Vi er ikke længere en institution som praktiserer ’nul-sukker’ men i stedet ’sund fornuft’, hvilket stadig giver 

nogle begrænsninger, men bestemt også åbner op for nogle gode muligheder. Disse beslutninger er truffet 

i samråd med skole Bestyrelsen, og har i som forældre indvendinger eller spørgsmål rettet her mod, er I 

velkommen til at kontakte en af medlemmerne. Jeg vil be’ jer forældre om at sætte jer ind i tingene, da det 

godt kan være lidt ærgerligt at man som voksen i huset også skal begrænse jer i påfyldning af rosiner, eller 

lag af ost på børnenes mad 😉 …. Den sunde fornuft gælder jo os alle.  
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Med det vil jeg ønske jer en god weekend, og til de damer som skal til kvinde- tam-tam i Overlade Hallen, 

god fornøjelse og må bedste bord vinde.  

/Lone 

 


