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Kære forældre i Børnehuset 

Så er skolebørnene startet i skole og hverdagen derfor for alvor begyndt i Børnehuset. Vi mangler en enkelt 

kammerat i børnehaven, der stadig holder ferie og ellers er vi fuldtallig igen. Ferie er skønt, men det er 

hverdagen heldigvis også.  

Vi har efter ferien budt velkommen til en ny lille fyr i vuggestuen – vi har sagt ”goddaw” til Wilhelm. Vi 

kender familien, da Mathilde, Victor og Valdemar allerede går hos os, men derfor skal I ikke snydes for et 

”Velkommen i vuggestuen”. 

I personalegruppen har vi talt om, at vi er privilegerede i vores job – det er stort, at få lov til at følge et lille 

nyt menneske på vej, give dem omsorg, tryghed og skabe de rammer, der er brug for, for at de kan udvikle 

sig og lære, mens de er hos os og inden de igen lander i jeres trygge arme. Flere af børnene kan vi følge 

hele vejen op og når man så ser, hvordan Erika, Wilma, Ida, Sofie og Esben er klar til at indtage skolen, 

nysgerrige, spændte, fulde af kompetencer og bare KLAR, ja så er det da intet mindre end fantastisk. Så til 

jer forældre. TAK for tilliden. TAK fordi I overlader jeres børn til os. I skal vide, at vi sætter pris på hver og en 

af dem.   

Desværre starter vi ikke op uden at tale corona. Corona er stadig en del af vores hverdag, men heldigvis er 

grebet om os løsnet en del i forhold til restriktioner. Vi må nemlig igen være sammen på kryds og tværs og I 

må gerne komme i institutionen (:  

Vi skal stadig have fokus på hygiejne og derfor skal I stadig hjælpe børnene med at få vasket hænder som 

det første om morgenen. Den daglige grundige rengøring, udluftning, samt fokus på kontaktpunkter og 

legetøj der vaskes og stilles i karantæne fortsætter. Vi skal stadig være meget obs. på symptomer. Børn 

med symptomer skal ikke møde op og starter symptomerne hos os, skal vi hjemsende børn med opfordring 

til test. Det er noget bøvl, ja, men det er de retningslinjer vi endnu er pålagte at følge – så vi må tage endnu 

en runde, hvor vi hjælper hinanden igennem. I kan læse mere om vores retningslinjer her: 

https://www.sst.dk/da/Udgivelser/2021/Retningslinje---Haandtering-af-smitte-paa-

dagtilbudsundervisnings-og-uddannelsesomraadet 

Alting godt får en ende. Dette ordsprog passer rigtig godt på det næste, jeg skal informere jer om. Mette i 

børnehaven har desværre opsagt sin stilling pr. 1/9, da hun gerne vil tilbage til sit gamle fag og de 

arbejdstider, der passer så godt ind i hendes familieliv. For Børnehuset er det et stort tab, da Mette er en  
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fantastisk kollega og en super voksen, som børnene bare knuselsker. Vi kommer virkelig til at savne hende 

og kan kun takke Mette for at det gode, hun har gjort for børnene i Børnehuset. Heldigvis kommer Mette 

også til at savne os og ønsker ikke helt at slippe Børnehuset, så derfor vil hun stadig komme hos os som 

vikar og HELDIGVIS kunne vi nå at få stoppet Stine, inden hun startede i Aars. Stine og Børnehuset ønskede 

til det sidste, at vi kunne beholde hende og nu får vi lov. Børnene ved det ikke endnu, da I selvfølgelig skal 

informeres først, men jeg ved, at de bliver SÅ glade, når Stine kommer tilbage.  

 

Vi ønsker jer alle en skøn weekend.  

Med Venlig Hilsen 

Personalet i Børnehuset 


