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Børnehuset beretter… 

Ugen har stået i forårstemaets tegn. Helle har arrangeret to uger med kreativitet, leg, sansestimuli og nye 

oplevelser. Ugen har derfor budt på såning af karsehoveder, en proces børnene var dybt optaget af. De fine 

karsehoveder står i vores vindueskarm så børnene hver dag kan passe og pleje deres 

eget hoved, holde øje med processen og glæde sig over at deres arbejde bærer frugt. 

Derudover har vi lavet fine sommerfugle som børnene har klippet og dekoreret. De får 

rigtig trænet finmotorikken med alt det klipperi, Børnehaven har 

nemlig også lavet tulipan fingre, som i kan se i børnehavens vindue 

når i går op ad stien.  

Torsdag var som altid haldag, men også her var det forårsinspireret og dagen 

bød på motorisk udfordring. Børnene skulle via balloner og fluesmækkere arbejde 

med balance, og koncentration. – Det var sjove øvelser, og børnene var virkelig 

dygtige. Dagen sluttede med besøg af Lykkes kyllinger, og det trak en masse smil 

frem hos børnene, de er nu altså søde sådan nogle små nogle.. altså kyllingerne… og 

børnene selvfølgelig 😉 .  

Fredag blev en lidt skør dag. Personalet mødte ind til en grusom lugt fra 

husets køkken. Det var hverken kloakken eller et død dyr at spore, men 

den slemme lugt gjorde at vuggestuen måtte skifte lokation til 

Børnehaven. De små mennesker sys det var så vældig at være på 

fremmed territorium, og studerede det hele meget nøje. 

Børnehavebørnene veg gerne deres pladser ved middagsbordet for de 

små, og ligeledes blev de budt op til leg og læsning. Det var nu altså dejligt at se.  

 

I næste uge har vi også forårstema, og onsdag er alle forældre inviteret til forældrekaffe med musik og 

sang samt fremvisning af vores kreative udførelser over de sidste 14 dage. Det starter kl. 14.00 og løber 

frem til kl. 15.30. Vi glæder os til at se så mange som muligt. De kære små glæder sig virkelig til at vise jer 

hvad de kan og har lavet.  

Fredagsbrevet har lidt under ferieafholdelse den seneste tid, og derfor er der nu fremover, hvis jeg er syg 

eller holder ferie en ”fredagsbrevs-vikar” … Det vil være Lene, som også overtager fredagsbrevet under min 
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barsel. Så nu slipper i ikke, dog skal jeg lige informere om, at hvis noget er meget vigtigt, skal i nok blive 

informeret uanset om fredagsbrevet er der eller ej 😊  

Nu håber vi snart at foråret virkelig viser sit fulde værd, det har vi vist alle brug for.  

 

Rigtig god weekend,  

 

/Lone 


