
 
      d. 14.01.2022 

Kære forældre til børn i Børnehuset 

 

I disse dage siger vi som De Nattergale: ” Vi må da håbe, det blir´ bedre i morgen”. 

Uge 2 i 2022 blev ugen, hvor vi ikke længere kunne holde Corona fra døren. Vi har nok alle sammen vidst, 

både os og jer, at det var et spørgsmål om tid – men det kommer bare altid ubelejligt og giver en masse 

bøvl. Tusinde tak for måden I alle tog i mod mit opkald/mail i tirsdags og måden I efterfølgende har ageret 

på. Vi har endnu engang stået sammen, så hverdagen kunne hænge sammen og vigtigst af alt, har vi 

allesammen gjort ALT for at bevare trygheden og trivslen for børnene. Tak for alt jeres hjælp, jeres tanke på 

børnene, hverdagen og os.  

På søndag opfordres I til at få testet jeres børn (Børnehave og SFO) endnu en gang og forhåbentligt, er de 

lige så negative som alle testene i denne uge. Vi krydser fingre. Om Claus er tilbage på mandag, ja det finder 

vi ud af i løbet af weekenden… Og ja, som Claus siger til mig – ”de har nu nok gættet, at det er mig, så du 

behøver ikke skrive ”vedkommende” længer” (: I vores lille institution virker det altså også lidt skørt. 

Vi glæder os til, at vi forhåbentlig snart skal drikke forældrekaffe sammen, fredagsbrevet kan ændre sit 

indhold, til at I kan smide mundbindet, når I kommer i huset, til jeg igen ringer uden opfordring til tests og 

til at vi frit kan færdes, uden at tænke over restriktioner og smitte. Der bliver helt sikkert ”normal” hverdag 

igen… Spørgsmålet er bare hvornår?!? 

I dag skinner solen og legepladsen trækker, børnehaven laver de fineste katte på skroget, mens der er ro til 

leg og fordybelse til de mindste, vuggestuen har været på besøg med modellervoks under armen, en god 

måde stille at blive indsluset i børnehaven og blive tryg, imens kan de yngste vuggestuebørn roligt blive 

introduceret til hverdagen og de ”nye voksne” og der har været gang i udklædningstøjet, som kan hjælpe 

fantasien i gang og skabe fantastiske lege. Jeg kan høre børn, der griner og snakker med hinanden. Det er 

en dejlig lyd. Hverdagen i Børnehuset er SKØN og derfor savner vi den også, når Corona stjæler den fra os.  

En skøn historie fra hverdagen til at holde weekend på; Alle børn oplever læringshop og nogle gange tager 

de et kvantespring. Når børn går i vuggestue, er der naturligvis meget, der skal læres og opleves hele tiden. 

Ting som vi andre tager for givet, men som åbner en helt ny verden for barnet, da det bliver mere 

selvhjulpent. Helle stod klar en dag, hvor hun kunne se at der blev øvet på at kravle op og ned ad stolen 



 
selv. Vi andre gør det bare, men mon ikke også vi engang er blevet vist, hvordan man skal gøre det for ikke 

at falde og slå sig. Samme dag øvede barnet sig på at cykle på vores løbecykel – hun blev vist hvordan 

benene skulle køre pasgang og ja, så har hun cyklet lige siden. At se stoltheden lyse ud af øjnene på 

børnene, når de lærer noget nyt og oplever, at de selv kan – ja det er altså mange penge værd og en stor 

grund til, at vi hver dag går glade på job. Vi er heldige at få de oplevelser – det er faktisk ret stort. 

 

Rigtig god weekend fra alle os i Børnehuset.  

Vi glæder os til at se jer igen i næste uge. 


