
 
      d. 18.02.2022 

Kære forældre til børn i Børnehuset 

Om lidt banker uge 8 og vinterferien på døren – for nogle af jer betyder det ferie og for andre, ja så er det 

bare en uge som alle andre. Jeg er selv en af de heldige, der har sneget mig til ferie i næste uge og derfor er 

min arbejdstelefon + VIGGO lukket ned. Flere af mine gode kollegaer er heldigvis stadig på job i Børnehuset 

og I kan fange dem i stedet.   

Vuggestuens direkte nummer: 92822910 

Børnehavens direkte nummer: 28995211 

I vinterferien er SFO-børnene med i børnehaven og skal afleveres og hentes der. Det er også på 

børnehavens telefon, at SFO-forældre giver besked, hvis der er ændringer.  Sådan som verden ser ud nu, så 

er der kendte voksne klar til at tage imod jeres skønne børn i alle afdelinger og de glæder sig til en hyggelig 

uge i Børnehuset.  

Efter ferien er Amanda, Mathilde og Rune fra vuggestuen klar til at starte i børnehave. De har allerede 

snuset en masse til børnehavelivet den seneste tid og er HELT klar. Vi siger også ”Velkommen” til en sød fyr 

på 3 år, der hedder Liam og endnu en sød fyr, Frey, som er 5 år, som skal starte i skole til sommer. Det 

betyder en masse nye børn i børnehaven – og nye legekammerater. Det er skønt. Rasmus er også startet 

hos os i børnehaven i februar og selvom det hele er meget omskifteligt, grundet corona, ja så burde Rasmus 

og alle de andre børn i både vuggestue og børnehave have en medalje – for de har klaret det ENORMT 

godt. Vi kan godt mærke behovet for kendte voksne og en genkendelig hverdag hos børnene, men de 

voksne som er her, de gør ALT hvad de kan, for at skabe den tryghed for børnene ud fra umulige vilkår – og 

de gør det SÅ godt. I dag sad Rasmus inde i børnehaven sammen med Annita – han tog hende i hånden og 

sagde ”kom”. Annita spurgte selvfølgelig, hvad de skulle og Rasmus svarede ”Jeg vil danse med dig” (: Og så 

dansede de. Når der er overskud til at danse, både hos en lille nystartet dreng og hos personalet… Ja, det 

fortæller mig en del og varmer i hjertet.  

I vuggestuen starter der også en lille ny fyr til marts, som hedder Noah og derfor bliver de 7 skønne unger i 

vuggestuen. Velkommen til alle vores nye og ”gamle” familier (: Vi glæder os til at lære jer og jeres børn at 

kende og til at fortsætte samarbejdet med jer ”gamle” forældre.  

 



 
 

De mange nye børn i børnehaven betyder, at vi fra marts indtil skolestart i august når op på 26 børn - 

derfor har vi brug for en ekstra hånd, så der stadig er tid, tryghed, masser af kram, grin, leg og læring for 

børnene. Kasia, som I alle kender så godt, har takket ja til timerne og glæder sig til at blive en fast del af 

vores hverdag. Kasia skal også stadig være fredag eftermiddag i vuggestuen sammen med AnneMette. Vi er 

heldige med hende, Kasia - hun gør det SÅ godt og børnene er vilde med hende. Desuden er vores dygtige 

personale i børnehaven ved at strukturere hverdagen, så den bliver tilrettet en lidt større børnegruppe end 

den nuværende – meeeen mon ikke I hører mere om det. 

Vi har fået en ny vikar. Mathilde. Hun er kastet lige ud i hverdagen i dag og da jeg kom ned i Børnehaven, så 

sad hun allerede på gulvet, med fem børn rundt om sig og byggede med klodser. Hun skal nok lave en 

præsentation til opslagstavlen, så I kan få lidt mere viden om hende. 

Vi afholder fastelavn i Børnehuset d. 14. marts – hver afdeling melder ud, hvordan dagen kommer til at 

foregå. Det plejer at være en dag som ungerne STORnyder, men hvor vi selvfølgelig også er bevidste om, at 

nogle børn kan blive utrygge, når man pludselig går i vuggestue eller børnehave med prinsesser, superhelte 

og andet godtfolk. Denne ”udfordring” skal vi nok tage os af og der er altid voksne uden udklædning og 

rum, hvor alt er som det plejer, hvis det hele bliver for overvældende. SFOen fejrer fastelavn i skolen. 

Rigtig god weekend til jer alle og rigtig god ferie til jer som skal have det. 

Vi ses i uge 8 eller uge 9. 

Med venlig Hilsen 

Ditte 

 

 

 

Lidt andre datoer til kalenderen: 

- ”Skole”-fest d. 12 maj, hvor hele huset er inviteret 

- Generalforsamling d. 20. april. 



 
   

 

Rigtig god weekend fra alle os i Børnehuset.  

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


