
 
 

Kære forældre til børn i Børnehuset. 

Om lidt banker uge 42 på og for mange betyder det efterårsferie. Vi ønsker, alle jer der skal holde fri en 

RIGTIG GOD FERIE. Børnehuset holder ikke lukket i uge 42 og vi er helt klar til at lave endnu en god uge for 

jeres børn. Ugen vil for børnehavebørnene opleves lidt anderledes end ”normalt”, da SFO-børnene bliver 

en del af vores hverdag. Vi oplever, at det giver noget godt til børnegruppen, når vi blander store og små 

med hinanden i kortere perioder. At blande aldersgrupperne har ikke været en mulighed under Corona, 

men da denne helhedstankegang er en del af Børnehusets DNA, ja så mangler vi hinanden i hverdagen. Så 

vi glæder os til en uge ”sammen” på kryds og tværs. 

For en god ordens skyld må jeg hellere påpege, at det kun er en mulighed at blande grupperne i ydretimer 

og i ferieperioder, grundet Covid-anbefalingerne fra SST – så det er stadig ikke en mulighed i det daglige, 

selvom det kunne være super dejligt. Og ja, det kan lyde lidt spøjst, at man godt må i en ferie, men ikke på 

en almindelig tirsdag, men det er der sikkert nogle, der ved meget mere om end os (:   

Uge 42 ser således ud: 

Vuggestuebørnene forbliver sig selv i ugen, de skal være i deres vante omgivelser og med kendte voksne.  

Der er lidt færre børn, men ellers er alt som det plejer. 

Børnehavebørnene skal også afleveres og afhentes, hvor de plejer. De møder også ind til kendte voksne 

hver dag. MEN de vil som sagt få nye bekendtskaber i løbet af ugen, da SFOen også bliver en del af 

børnehaven. 

SFO-børnene skal som udgangspunkt afleveres i børnehaven og afhentes der igen. De skal dog stadig bruge 

garderoben på skolen. Hvis vi er andre steder i huset, så står det på tavlerne i glasgangen. Her kan I 

forældre orientere jer – for man ved som sagt aldrig, hvor vi gemmer os henne. 

Der er stadig maddag onsdag og derfor behøver man ingen madpakke denne dag og SFObørnene får 

selvfølgelig formiddagsmad sammen med resten af huset. 

 

Vi glæder os til endnu en god uge sammen med jeres dejlige børn. 

Med venlig Hilsen, Personalet i Børnehuset. 



 
 

      

 

    

     


