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Kære forældre til børn i Børnehuset 

Så er vi alle samlet igen og hvor er det bare skønt. Børnene har heldigvis glædet sig til at komme i 

Børnehuset og se vennerne igen, men det er også en stor omvæltning efter ferie, sove længe, god tid og 

chokolade i lange baner. Det er lidt hårdt at komme i gang igen og vi skal alle lige tilbage i de daglige 

rutiner. Det arbejder vi på, så hverdagens ro igen kan sænke sig. 

I vuggestuen har vi sagt goddag til Oswald og hans forældre Jesper og Tina. Oswald bruger den næste tid til 

at få en tryg og god opstart i vuggestuen – det er en stor, anderledes og spændende verden i vuggestuen, 

som heldigvis kan ”åbnes” gradvist og hele tiden kan opleves gennem en tryg favn, når man har brug for 

det, hos enten Anne-Mette, Lene eller Helle. Velkommen til. 

Jeg vil gerne prale lidt, af de fantastiske mennesker, som arbejder her i Børnehuset – under evalueringen 

med den tilsynsførende fra kommunen startede hun med at sige: ”Du skal holde godt fast i dit personale, 

det er MEGET dygtige mennesker I har i både vuggestue og børnehave – mennesker der har en oprigtig 

interesse for børnene”.  

I børnehaven har vi sagt goddag til Nicolina (som vi allerede kender fra vuggestuen), samt Magnus og hans 

forældre Malene og Mike. Velkommen til jer. Både Nicolina og Magnus er i gang med at blive kørt trygt ind i 

børnehavens hverdag og selvom, det kan være svært at sige farvel om morgenen, ja så er de allerede klar til 

at lege, udforske og være med. Børn er altså fantastiske. I børnehavens hverdag er det også alfa omega, at 

man har en tryg og har en tæt relation til de voksne, så det er første prioritet i børnenes opstart. De skal 

opleve en tryghed i, at vi voksne altid vil hjælpe dem, når hverdagen udfordrer – vi skal altid være deres 

trygge havn. 

I SFOen er der STOR gensynsglæde efter endnu en tid med nødpasning – her skal hverdagens rytme også 

findes igen. Boas er startet hos os og vi glæder os til at få gavn af hendes enorme erfaring vedr. arbejdet i 

en SFO. Børnene har taget godt imod hende og hendes spændende aktiviteter.  

 

Vi tager fat på et nyt år i Børnehuset og glæder os til endnu flere dejlige oplevelser med jeres skønne børn 

og jer.  

Rigtig god weekend fra alle os i Børnehuset. 


