
 

                              

 

                         Kære alle 

Fastelavn er mit navn, boller vil jeg have Sikke en uge med fastelavnstema, blandede 

grupper, bolcher, kattepizza, fastelavnsris, klip, klister, glimmer, fest og farver. Børnene har kløet 

på, har hygget sig på kryds og tværs, har vist en enorm interesse, glæde og prøvet ting, som de 

aldrig har prøvet før. I har virkelig nogle skønne unger, som bare vil, kan og kaster sig ud i nye 

oplevelser. Næste uge fortsætter temaet ”fastelavn” og husk, der stadig er turdag om torsdagen. 

Mandag i uge 9 afholder vi fastelavnsfest i Børnehuset. Her må børnene meget gerne komme 

udklædte, vi skal slå katten af tønden og fastelavnshygge sammen. 

Vi er heldige her hos os i Børnehuset – der er mange nye børn, som gerne vil gå i vuggestue og 

børnehave hos os. Det er vi selvfølgelig superglade for og det er rigtig godt for vores institution. 

Det betyder også, at for at kunne give de små i vuggestuen den tryghed, nærvær og mulighed for 

udvikling, som de har brug for og krav på, så har vi ansat et par ekstra hænder. På mandag starter 

AnneMette og hun har tidligere arbejdet i institution. Hun har været her som vikar et par gange og 

vi har allerede set, at hun er knalddygtig til jobbet og at børnene kan lide hende. Det kan kun blive 

godt. 

Støtteforeningen for Overlade friskole og børnehus har været på besøg hos Troels og Ditte – de 

laver et ENORMT stykke arbejde for at samle penge sammen til os, som vi så kan søge og forsøde 

børnenes hverdag med. Pengene kan gå til forskellige materialer og oplevelser, som vi desværre 

ikke ellers har kunne give børnene grundet økonomi. Som et eksempel gav de os økonomisk hjælp 

til at få julemanden på besøg, til julesnoller og til forældrerådets Halloween arrangement. Så hvis 

der er nogle af jer, som kunne tænke sig, at støtte op omkring støtteforeningen igennem et 

medlemskab, eller som gerne vil være med i støtteforeningen, så er der helt sikkert plads til flere 

hjælpende hænder. I kan læse mere om Støtteforeningen på vores hjemmeside.  

 

Vi skal huske, at fortælle hinanden, hvis der er noget vi er utilfredse med – for så kan vi reagere på 

det og skabe mulighed for at ændre på tingene ved behov.  Men lige så vigtigt er det, at vi 

fortæller hinanden de gode historier og derfor vil jeg lige fortælle en sød historie fra vores 

hverdag: 



En gruppe børn og en voksen sidder sammen på gulvet og bygger med magneter – fantasien kører 

derud af og pludselig er der tryllet telefoner frem og sludren går. En af drengene ringer en af 

pigerne i 1-2-3 gruppen op og siger: ”Jeg ringer bare til dig, fordi du skal vide, at jeg synes, du er 

super sød” Tro mig, det helt store smil kom på – hvem vil ikke blive glad for sådan et opkald. Børn 

er virkelig noget helt specielt . 

Hurraaaa for gode kontakter og da vi manglede tæppefirkanter til vores samling, så kunne Jette 

lige trylle. Punkt i Aalestrup sørgede for, kvit og frit, at vi nu har tæpper til at sidde på, lege med og 

tage en slapper på, som Maja gør på billedet.  

             

 

  

         Vi ønsker jer alle en dejlig weekend 

Med Venlig Hilsen, personalet i Børnehuset  

 


