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Hallehøj her kommer vi …….og det går strygende, nu er det efterår og vi 

har stadig det mest vidunderlige vejr, det nyder vi meget i Børnehuset. Vi har lidt nyheder og information til 

jer og håber at I har tid til at læse et lille nyhedsbrev i efterårs solen… det er godt nok lidt langt. 

Hverdagen og information: 

Vi har både i børnehaven og vuggestuen haft behov for lidt mere struktur i hverdagen og derfor har vi 

indført et par ændringer. Vi er begyndt at arbejde mere kontinuerligt i de aldersinddelte grupper med faste 

voksne på. Vuggestuen og børnehaven samarbejder fortsat med syngelegestue om tirsdagen og fælles tur 

dag for det store vuggestue børn og de mindste i børnehaven om torsdagen.  

 

I børnehaven har Bente og Inge pt. de store og Lene, Tania, Mette og Helle har lille/Mellemgruppen. 

Grupperne laver deres egen aktivitets plan, som kan læses på køleskabet i Alrummet og på hjemmesiden. 

Vi forsøger også at skrive lidt om hvad vi har lavet og oplevet hver dag, det kan I læse på dagstavlerne i 

Alrummet ved siden af køleskabet og der kører ofte en power point eller diasshow om hverdagen. 

 

I vuggestuen har de inddelt børnene i aldersinddelte tur grupper, således at hver voksen har 4 børn.  

For de børn der ikke er på tur er der kreative aktiviteter og leg hjemme i børnehuset. Vuggestuen laver som 

noget nyt også en aktivitetsplan, som kommer på hjemmesiden når den er klar og de laver en lille seddel 

om dagens aktivitet, der hænger i garderoben Når de har tid, vil de gerne lave en power point eller et lille 

diasshow, der kører på pc´en i garderoben. 

 

Børnehaven har også justeret lidt i hverdagens rutiner og vi er begyndt at tilrettelægge dagen med det 

for øje, at vi snart skal til have frokostordning for Børnehavebørnene i hverdagen. Vi er begyndt at spise 

formiddagsfrugt samtidig, således at de store spiser frugten i det kreative rum og lille/mellem gruppen 

spiser frugt køkkenalrummet - da de er flest. Frugten spises ca. kl. 9.00 og kl. 10.00, når alle voksne er mødt 

ind begynder vi på de aktiviteter vi har planlagt. Vi skal til at øve nogle nye rutiner omkring spisningen, da 

børnene skal medinddrages i frokostordningen fra. 1.1.2015, b.la. skal nogle dække bord, mens andre 

holder rundkreds, hvor de synger, har gang i mobbekufferten eller noget helt tredje.  

 

Forældrearrangementer. 

Forældrekaffe for alle; d. 8.10 samt d. 6.11 fra 14:30-16:00 vil der være kaffe på kanden og hygge i huset 

Så sæt kryds i kalenderen. 

 

Forældremøde; d. 23.10 kl. 19.00-21.00 husk at sætte kryds i kalenderen. Tilmelding skal ske på 

hjemmesiden fra mandag d. 22.9 – mandag d. 6.10. det er vigtigt at overholde fristen, b.la.  så vi ved hvor 

mange stole vi skal sætte frem og Birthe ved hvor mange hun skal lave en lille godbid til. Vi syntes at sidste 

års koncept var rigtig godt, så det vil vi gentage i år. Kort fortalt vil det kommer til at foregå på følgende 

måde: Vi vil fortælle lidt om hverdagen i fælles forum, hvorefter vi deler os i vuggestuen og børnehaven for 

at debattere forskellige spørgsmål og hygge os. Sidste år havde vi spørgsmål fra mobbe kufferten i brug. I år 

tænker vi at emnet b.la. Skal være hverdagen og hvilke forventninger vi har til hinanden. 
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Luciaoptog; d. 12.12. kl. 15:00-16:30 kom og se det mest rørende optog i år  Børnehavebørnene og de 

største vuggestuebørn vil sprede juleglæden og gå Lucia ca. kl. 15.00. Herefter er der fri julehygge, med 

saftevand, kaffe/te, julekage og måske en fælles julesang. 

 

Personalet. 

Som den opmærksomme forældre har opdaget, så er Tania - der desværre har fået en virus på 

balancenerven, startet på nedsat tid efter hendes sommerferie, det er jo dejligt, Tania er glad for at være 

tilbage og det går fremad. Vi har primært placeret de timer Tania er her om formiddagen, således, at hun er 

i børnehaven når vi laver aktiviteter sammen med børnene. De timer Tania er fraværende har primært 

været dækket af Mette, Connie og Anne (ny vikar). 

 

Vi har i august fået besked fra kommunen om, at vi Pr. 1.12.2014 skal have en pædagogstuderende i en af 

deres ½ årlige lønnede praktikker. Bente skal være hendes vejleder og det vil der selvfølgelig gå noget tid 

med.  

 

STORT Tillykke til Jane Henriksen, som har fået tilbudt og sagt ja tak til pædagog Susanne Elkjærs 

stilling der bliver ledig pr. 31.10 hvor Susanne er opsagt fra. Gitte Holmen fortsætter i Julie Hansens 

Barselsvikariat. 

 

Hus. 

Det viser sig at det firma der har lavet køkkenet, muligvis ikke har sørget for, at det lever helt op til de krav 

der er til et produktions køkken ifølge lovgivningen, hvilket betyder at vi skal ud og have en ny 

opvaskemaskine med udsugning og en emhætte hvor vi kan se hvilken kapacitet den suger med.  

 

Legeplads. 

Hvis der er nogen der har lyst til at hjælpe bestyrelsen med at søge fonde m.m. så sig endelig til.  

 

Samarbejde med de andre private institutioner. 

Helle sidder i en netværksgruppe med lederne fra de andre privat institutioner i kommunen, vi har i år 

afholdt en fælles tema aften for alle personalerne i de private institutioner. Målet var at møde hinanden, 

skabe relationer, diskutere hverdagen, ideudveksling og finde frem til emner til næste års tema møde, hvor 

vi gerne vil have en oplægsholder ud. Det var en god aften og den skabte basis for fortsat samarbejde. 

 

Samarbejde med tumleakademiet. 

På hjemmesiden kan I læse om et nyt tiltag i børnehuset. 

 

Det var nyt fra Stribonitten  

Venlig Hilsen 

Alle os 


