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Kære forældre til børn i Børnehuset 

 

I denne tid går der en lille gut rundt ovre i børnehaven, han hedder Magnus og er lige begyndt i 

Børnehuset. Han går frisk ind om morgenen, leger, snakker og har mod på børnehavelivet – selvfølgelig skal 

han også se det hele an med en voksen i hånden, hvilket er helt naturligt. Andre gange har børn brug for en 

længere indkøring, de reagerer måske anderledes end de ”plejer”, barnet har brug for helt tæt 

voksenkontakt og tiden op til den fuldstændige tryghed i ”den nye verden” kan være en proces. Begge dele 

er helt okay og helt naturligt – der findes ingen skabelon, når vi taler om børn og opstart i 

vuggestue/børnehave. To børn er sjældent helt ens og skal oftest behandles forskelligt, for at de kan finde 

deres tryghed og trivsel i Børnehuset. Hver gang vi opstarter et nyt barn, så er samarbejde med jer 

forældre, kommunikation og et professionelt, kærligt og omsorgsfuldt miljø alfa og omega. Dette 

bestræber vi os på hver gang. 

I denne tid taler vi i personalegruppen meget om opstart, da vi de sidste måneder og også de kommende, 

starter en del nye børn op. Hvilket jo er fantastisk. Det er et stort skift i et barneliv at starte i vuggestue, 

børnehave eller skole, men børn er altså fantastiske og tager vi udgangspunkt i den enkelte, ja så skal vi 

nok, sammen, gøre skiftet lettest muligt.   

Sidste fredag mødte jeg to meget stolte piger – de havde en gave med til børnehuset. Deres forældre 

syntes, at vi havde været lidt udfordret i forhold til corona og ville gerne lige give os et klap på skulderen. 

Lækre tusser og farver gjorde stor lykke ved børnene og de meget søde ord, gjorde STOR lykke hos os 

voksne. Tusinde tak. Det betød alverden.  

Vi har også arvet (: Ikke en million fra en rig onkel i Amerika, men for pigerne i børnehaven noget som er 

mindst lige så godt. Det fineste pigelegetøj, som der er MANGE timers god leg i. Tusinde tak for at tænke på 

os. 

De nye retningslinjer er ikke kommet endnu og hvad lempelsen af de sidste restriktioner betyder for vores 

hverdag, ja det ved vi ikke helt endnu. Corona spøger både i skolen og i Børnehuset, så selvom vi lemper på 

noget tirsdag, ja så slipper vi nu nok ikke alle tøjler, mens smittetallene er høje. Vi skal gøre alt for at passe 

bedst muligt på hinanden og hverdagen, mens det samtidig skal stå til sammenligning med graden af 



 
sygdommens alvor. Det er hele tiden en balancegang. Vi er nok klogere på mandag og så skal jeg 

selvfølgelig nok melde noget mere tydeligt ud.   

Vi glæder os i hvert tilfælde til at vise jer, alle de spændende projekter der er sket i Børnehuset – nye 

legeområde og nye tiltag som hverdag beriger børnenes hverdag.  

 

Rigtig god weekend fra alle os i Børnehuset.  

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


