
 
 

Kære forældre 

Da jeg startede i Børnehuset, fik jeg en bog – denne bog skulle bruges til at samle på gode historier. 

Heldigvis er bogen allerede fyldt godt op, da der er mange af dem i hverdagen med jer, mine kollegaer og 

ikke mindst børnene. Den anden morgen fik jeg endnu en til samlingen og ikke mindst et godt grin.  

Det er morgen og Ditte er morgenåbner i børnehaven. En forælder kommer ind og efter et godmorgen og en 

snak kommer ordene, som vi sammen grinte ret meget af ”Er der en voksen her i dag” Og der stod jeg så (:  

Selvom jeg ofte er en ”skrivebords-voksen”, så er jeg heldigvis også stadig sammen med jeres søde børn, 

mandag i vuggestuen, torsdag i børnehaven og fredag i SFOen og I må ALTID give mig beskeder, uanset 

hvor jeg er – skal nok få dem kanaliseret det rigtige sted hen.    

I denne uge har vi budt Bertil velkommen i vuggestuen. Bertil er Ida og Siljes lillebror og derfor har familien 

allerede deres gang i huset. Bertil har klaret besøgene i stiv arm og vi glæder os til, at han bliver en del af 

børnegruppen i vuggestuen. Velkommen til. 

I næste uge har AnneMarie ferie og derfor bliver Lis den gennemgående voksen i SFOen. Da Lis allerede 

kender børnene fra skolen, ja så er jeg sikker på, at det bliver en god uge. 

I løbet af en uge i børnehaven sker der mange ting og i disse tider, hvor alt ændrer sig, ja så er der lige 

nogle aftaler, vi skal følge op på: 

Cykler: Vi har cykeldag på legepladsen om fredagen. Her skal cyklen placeres i cykelskuret sammen med 

skolebørnenes cykler. Børnene må kun cykle på deres egen cykel og må kun cykle, hvis de har hjelm med. 

Barnets cykel bliver sat tilbage i skuret, når vi ikke skal køre mere ræs den dag. 

Legetøj: Så længe vi er under restriktioner grundet corona, så må børnene desværre ikke have legetøj med i 

børnehave. Normalt er der legetøjsdag den sidste fredag i måneden og vi skal nok sige til, når dette træder i 

kraft igen. 

Turdag: Endnu er bussen ikke udstyret med plexiglas og vores turdag om tirsdagen i børnehaven, er derfor 

på gåben rundt i nærområdet. Børnene skal have en lille rygsæk med, så de selv kan bære deres madpakke 

og drikkedunk.   

Aktiviteter: Dagens aktiviteter i børnehaven starter kl. 09.00 hver dag og børnene skal gerne være mødt 

inden. Det er meget nemmere for børnene at få en god start på dagen, når de sammen med deres  



 
 

kammerater, kan starte op på dagens aktiviteter og ikke skal dumpe ind i noget, som allerede er i gang. Vi 

voksne har også meget bedre tid til at hjælpe barnet med et trygt og godt farvel, når vi ikke er i gang med 

en aktivitet med resten af børnegruppen. 

Madpakken: Det er stadig vigtigt, at børnenes madpakke er fyldt med ting de selv kan administrere – så hvis 

de har en frugtstang med, så klip den over, så de selv kan åbne den osv. Det er en KÆMPE hjælp for os.  

 

Regnen siler og jeg kan høre, at der bliver fejret fødselsdag for Eric i børnehaven. I morges rutchede Helle 

på rutchebanen i vuggestuen og Alex, Maja og Vitus grinede højt. Maria holdt morgendans med de mindste 

og man kunne høre små hænder der klappede med. Annitas grin var det første jeg hørte i morges fra 

morgenSFOen, hvor hun hyggede sig med Kristina, Tobias og Johan. Lene er lige gået forbi min dør med et 

stort smil på læben. Claus kørte i tog med Sergiy i en lang stolerække og tuuuut-tuuuut lød der fra 

togføreren. Det er dejlige lyde at arbejde til her på kontoret og når jeg lister rundt i Børnehuset. Der sker så 

meget godt rundt omkring.  

 

Vi ønsker jer alle en rigtig god weekend. 

Med Venlig Hilsen 

Personalet i Børnehuset 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

  

  

  

 


