
 
 

Kære forældre 

Så blev det september og efter kalenderen efterår. Heldigvis er der stadig lunt og gode dage med sol, men 

vi ved jo alle, at det nok snart ændrer sig til blæst, køligere vejr og regn. Sådan plejer det jo at gå! Derfor er 

der også tid til et garderobetjek i både vuggestue, børnehave og SFO – passer støvlerne stadig, er der 

regntøj, termotøj, ekstratøj osv. Vi skal stadig være en masse ude, så den rette påklædning er nødvendig 

for, at det fortsætter med at være rart for børnene. 

 

I denne uge kører vores forældreråd, sammen med resten af Danmark kampagnen 

”Hvor er der en voksen”  

og Børnehuset støtter selvfølgelig op. Vi går hver dag på arbejde for at give jeres børn de allerbedste 

rammer. Der skal altid være nok voksne rundt om børnene, så der er tid til at se det enkelte barn, give 

kram, trøst, have tid til leg, faglighed og udvikling. I Børnehuset er vi heldigvis godt normeret i forhold til 

nogle af de institutioner vi har set i medierne, men ALLE børn har brug for voksne og derfor er diskussionen 

om normeringer i hverdagen VIGTIG. Så vi håber, at I vil støtte op – og har I ikke en bamse, som I kan 

undvære hjemme, så tag skiltet med hjem, skriv en hilsen til lokalpolitikerne og så kan I få en bamse hos os 

i Børnehuset (vi har 10 stk., som vi gerne vil donere til formålet) I kan læse meget mere om kampagnen på 

forældrerådets opslag på vores forældreside på Facebook, eller i det materiale der hænger i børnenes 

garderober.    

På onsdag d. 9. september kl. 19.00 er der forældremøde i Børnehuset (Hallen). Grundet Corona er der 

tilmelding til arrangementet og I skal skrive jer på under opslaget på Facebook. Dagsorden findes også i 

dette opslag og i glasgangen + i vuggestuens garderobe. Vi glæder os til at se jer. 

 

Vi ønsker jer alle en rigtig god weekend. 

Med Venlig Hilsen 

Personalet i Børnehuset  


