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Kære forældre i Børnehuset 

Lige om lidt banker efterårsferien på døren og som altid vil vi gerne vide, om jeres barn holder ferie eller 

kommer i Børnehuset i uge 42 – vi bruger disse oplysninger, så vi kan bruge vores personaleressourcer 

bedst muligt og dermed lave den bedste hverdag for jeres børn gennem hele året. Vuggestuen har sendt en 

seddel med hjem og Børnehaven sætter den velkendte planche på døren. Så skriv jer gerne på (: På forhånd 

tak. 

I forhold til SFOen sender vi en føler ud på VIGGO, hvor I gerne må svare i tråden. 

Nogle af jer spørger i forhold til SFO og ferie – hvilke regler er gældende?! 

Alle børn der er indmeldt i SFOen, har mulighed for pasning i skoleferier. Er man i SFO i ferien, er man som 

regel sammen med børnehaven. I forhold til hvilken tidsramme man har at gøre brug af, er det forskelligt i 

forhold til hvilket modul man betaler for; 

- Er man indmeldt i vores heldagsmodul, så kan man benytte den fulde åbningstid i Børnehuset.  

- Har man ikke morgenSFO til sit barn, så kan man komme fra kl. 08.15, når skoledagen normalt 

starter. 

Sikke meget sygdom der florerer – hoste, snot, feber og opkast. Vi krydser fingre for, at alle snart er friske 

og raske igen. God bedring til jer der allerede er ramt og vi krydser fingre for, at smitten snart har været det 

rundt, som den åbenbart skal…  

Til oktober siger vi velkommen til en ny kammerat i børnehaven og selvfølgelig også til hendes familie. Hun 

hedder Malia og kender allerede Ronja og Lea en smule. De har fortalt til de andre børn, at hun er sjov at 

lege med – så det er jo et super godt udgangspunkt for nye venskaber. Vi glæder os til at få endnu en ny 

kammerat. 

Husk at Børnehuset (vuggestue, børnehave og SFO) har lukket d. 29. oktober, da vi afholder pædagogisk 

dag. 

Vi ønsker jer alle en rigtig dejlig weekend. 

Med Venlig Hilsen 

Personalet i Børnehuset 



 
 


