
Kære alle 

Nogle gange kan hverdagen ikke blive som først planlagt og sådan er livet også i Børnehuset. 

Derfor ændrede vi, i denne uge, planer og har i stedet valgt, at fortsætter temaet ”fastelavn” i 

næste uge. Børnene bliver igen delt i to, på kryds og tværs af 1-2-3 og A-B-C grupperne. To nye 

værksteder bliver søsat og denne gang går vi i gang med udklædning/udtryk og et bageværksted.  

Samtidig får vi besøg af Mia i uge 7. Mia går på Ranum Skole og er 14 år. Hun skal i erhvervspraktik 

hos os, da hun overvejer, at pædagogfaget kunne være noget for hende i fremtiden. Børnene 

elsker, når der kommer en ekstra ”voksen” og det giver noget nyt liv i huset. Det er skønt. Mia 

spiller musik i Kimbregarden, så hvem ved om vi kan lokke hende til at give et nummer til 

morgensamling (: 

Jeres børn har igen fået nye kammerater både i vuggestuen og i Børnehaven. Sergiy er officielt 

startet i børnehave i 1-2-3 gruppen, men har desværre været syg. Derfor har vi stadig til gode at 

byde ham rigtigt velkommen hos os. Alfred, som har gået i vuggestuen, er blevet 3 år og er også 

startet i børnehaven. Det er dejligt at opleve, hvordan han er blevet taget imod af hans ”gamle” 

kammerater fra vuggestuen, som bare har glædet sig til, at få Alfred op i Børnehaven. 

I vuggestuen har vi sagt goddag til Tosia. Hun er stadig ved at blive kørt ind og er her derfor kun i 

kortere perioder endnu. En indkøring i vuggestuen sker forskelligt fra barn til barn, alt efter deres 

behov – men generelt afsætter vi de første 14 dage, hvor forældrene har mulighed for at være 

fleksible og børnene derfor gradvist kan blive sluset længere og længere ind i vuggestuen. 

Tryghed, tid og nærvær er kodeordet og dette prioriteres højt og samtidig skal de børn, som 

allerede er ”kørt ind” også have mulighed for deres fortsatte udvikling i vuggestuen i et trygt, 

varmt og genkendeligt miljø. I en indkøringsperiode med nye børn, kan man godt opleve mere 

gråd end normalt, når man henter og afleverer børn i Børnehuset. Oplever man dette, kan det 

måske skabe en utryghed eller afføde nogle spørgsmål om eget barns hverdag – er dette tilfældet, 

så kom endelig og få en snak med os.  

I garderoben hænger der sedler til jer – vi skal have opdateret vores kørsels- og fotosedler på alle 

børnene. Så husk at tage dem med hjem, eller lav en hurtig underskrift i Børnehuset, så der 

kommer styr på det. 

         Vi ønsker jer alle en dejlig weekend 

Med Venlig Hilsen, personalet i Børnehuset  

 


