
UGE	  12	   1	  
	  

Børnehuset	  Beretter…	  
	  
Uge	  11	  kom	  og	  gik,	  måske	  i	  har	  bemærket	  at	  Mette	  er	  blevet	  en	  mere	  permanet	  del	  af	  huset.	  

Jeres	  observationer	  er	  korrekte.	  Det	  stigende	  Børnetal	  i	  Børnehaven,	  er	  grunden	  til	  at	  Mette	  

er	  blevet	  en	  del	  af	  personale	  gruppen.	  Vi	  er	  meget	  glade,	  Mette	  er	  meget	  dygtig	  og	  jeres	  børn	  

er	  allerede	  vilde	  med	  hende.	  	  

	  

Huset	  går	  sin	  vante	  gang,	  vi	  er	  løbende	  i	  gang	  med	  påske-‐sjov,	  og	  både	  vuggestuen	  og	  

Børnehaven	  har	  været	  kreative	  i	  denne	  uge.	  I	  vuggestuen	  har	  de	  klippet,	  og	  deres	  fine	  

påskepynt	  hænger	  til	  udstilling	  i	  deres	  lille	  gang.	  Børnehaven	  har	  lavet	  pompom-‐får	  og	  klippet	  

kyllinger.	  Det	  er	  skægt.	  	  

Torsdag	  drog	  vi	  i	  hallen,	  hvor	  legene	  også	  omhandlede	  påske	  og	  i	  særdeleshed	  samarbejde.	  

Børnene	  fik	  nogle	  æg	  og	  skulle	  samarbejde	  om	  hvilken	  høne	  disse	  æg	  nu	  tilhørte.	  Det	  er	  meget	  

lærerigt	  med	  sådanne	  samarbejdsøvelser	  for	  de	  kære	  små.	  	  

	  

I	  går	  blev	  jeg	  mindet	  om	  et	  opslag	  på	  Facebook,	  et	  opslag	  som	  var	  et	  helt	  år	  gammelt.	  Vores	  

lille	  butiksåbning,	  hvor	  personale	  og	  børn	  sammen	  havde	  samlet	  ting	  sammen	  der	  skulle	  

danne	  rammen	  om	  ’købmanden’	  i	  Børnehuset.	  TÆNK	  det	  allerede	  er	  et	  år	  

siden,	  som	  tiden	  dog	  flyver.	  	  

	  

Her	  er	  et	  skønt	  billede,	  fra	  en	  ganske	  almindelig	  hverdagssituation	  –	  et	  

vuggestuebarn	  kigger	  interesseret	  og	  nysgerrigt	  op	  på	  et	  Børnehavebarn,	  

som	  på	  fineste	  vis	  forsøger	  at	  fortælle	  vuggestuebarnet	  lidt	  om	  sin	  dag	  ;)	  	  

	  
	  

I	  næste	  uge	  har	  skolen	  ferie,	  og	  Børnehuset	  kører	  med	  få	  børn	  og	  	  få	  voksne	  –	  Tak	  til	  dem	  som	  

fik	  afleveret	  feriesedler	  inden	  fristen	  for	  tilmelding	  af	  sit	  barn	  J	  	  

	  

God	  weekend	  

	  

/Lone	  


