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Kære Alle i Stribonitten. 

Så er det tid til et lille nyhedsbrev… her sker så meget hele tiden og nu kan vi mærke at foråret er kommet, 

medbringende længere lysere dage og smuk fuglesang. Vi håber at alle får et dejligt år.  

Hverdagen.  

Vi har det alle godt i børnehuset, vi er begyndt at arbejde endnu mere struktureret med læreplanerne, det 

betyder at I kan se et fokuspunktskema og en aktivitets plan på hjemmesiden og i børnehuset for hver 

måned (I løbet af månedens første uge), med forskelligt tema og fokuspunkt inden for læreplanerne. 

Børnene trives og de leger nogle fantastiske lege, huset summer af børn der leger godt, det er så skønt at 

opleve. 

Vi har en ide om, at vi i fremover i vintermånederne vil tage i svømmehallen med de største børn, det var 

en stor succes i år.  Samtidig har vi som erstatning for marken, som vi ikke længere lejer, fået et samarbejde 

med Strib idrætsefterskole i Stauerby skov.De stiller lokale og toilet til rådighed for os og så kan vi være i 

skoven i et par dage i træk. Det er ganske nyt og vi skal nu til at planlægge hvordan og hvornår, men vi 

satser på her i foråret at komme afsted nogle sammenhængende dage. Men herom senere.  

Madordningen er en succes, børnene spiser rigtig godt, især i lille/mellemgruppen. Vi har lavet en simpel 

Smily statistik, som vi evaluere på her først i marts, for at se om der har været en udvikling hos de børn der 

oftest har fået en mellem smily – får de nu flere glade smilys? 

Børnehaven.  

Nu varer det ikke længe før de store børn skal starte i Mini SFO, det er de også helt klar til. D. 27.2. holder vi 

afslutning for de store børn, de optræder med cirkus. Børnene har bestilt speciel mad hos Birthe til den 

sidste dag i børnehaven. De store børns forældre er velkommen til at komme og se forestillingen fredag d. 

27.2. kl. 15.30. 

Da børnene er delt i aldersinddelte grupper, når vi spiser og laver aktiviteter, har vi besluttet at 

pædagogerne også er primær pædagoger for en bestemt aldersgruppe, så vidt det er muligt. Det er noget 

vi førhen har arbejdet med og vi syntes at det fungerer bedst når vi har flere end 20 børn. I får en lille 

seddel om hvem der er jeres primær pædagog. 

Når de store starter i mini SFO, så starter der også en ny storgruppe i børnehaven, Tania er den pædagog 

der har flest af de kommende skolebørn blandt hendes primærbørn, derfor vil hun selvfølgelig være den 

der starter den nye storgruppe op sammen med Mette, Helle og Susanne (som stopper d. 20.3.) Bente som 

har flest primærbørn i mellemgruppen og Inge der har flest primære børn i lillegruppe, vil sammen med 

Lene og Jeppe starte den ”nye” lille/ mellemgruppe op.  

Dagen er struktureret således at vi arbejder i grupperne ca. 1 -1½ time om formiddagen, ellers er de 

aktiviteter vi laver om formiddagen og eftermiddagen på tværs af alder.  
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Nye børn marts.. 

Den 1. marts starter Anna Bell fra vuggestuen i børnehaven - velkommen  

Den 1. april starter Emma fra vuggestuen - velkommen 

Vuggestuen. 

Bestyrelsen har på baggrund af efterspørgsel samt faldende børnetal i børnehave alderen besluttet, at 

opnormere vuggestuen fra 16 til 20 børn. Vi har masser af plads og vil selvfølgelig sørge for at optimere 

indretningen samt personalenormering, så den passer til vores behov.  

Nye børn:   

1.3. starter Henry, Agnes, Freja, Jens Christian og Vilma i vuggestuen og vuggestuen har lagt en god plan for 

hvordan de bedst tager i mod alle 5 børn. Vilma starter op sidst i marts først i april - Velkommen  

Forældre arrangementer. 

Vi har forældremøde med valg til bestyrelsen sidst i marts måned pt. er dato ikke besluttet, vi håber at I 

kommer mange. På dagsordenen er kort gennemgang af budget 2014, formandens beretning og valg til 

bestyrelsen samt aktivitets udvalg. Herefter 1½ times Workshop om ” fremtidens bedste børnehave - 

drømmebørnehaven”. Kommunen har de sidste 2 år spyttet hele to forældretilfredshedsundersøgelser ud 

som der desværre ikke er så mange der har svaret på. Derfor har vi tænkt os at bruge forældremødet til at 

lave vores egen lille undersøgelse af hvordan I ønsker, at hverdagen skal være i børnehaven og vuggestuen 

for at være den bedst tænkelige hverdag for alle børn og voksne. Herefter tænker vi at bestyrelsen og 

personalet har et godt materiale til at arbejde videre med.  Anne Kudsk har været så sød at sige ja til at køre 

processen til forældremødet. Det er vi meget glade og taknemmelige for. 

På fredag d. 27.2 har alle de store skolebørn sidste dag og de vil opfører Cirkus kl. 15.30. for de store børns 

forældre 

Vi har forældre kaffe på følgende datoer: 24.3, 22.4, 11.6 – sæt X i kalenderen. 

Personale. 

Julie som har været på barsel kommer retur d. 13.4 vi glæder os meget til hun kommer tilbage, Julie sender 

mange hilsner til alle og hun glæder sig også til at komme tilbage fra barsel. 

Det betyder at vi måske desværre skal sige farvel til Gitte Holmen, der har været ansat i Julies barsel, Gitte 

har været en kæmpe nøgleperson i vuggestuen og vi vil gøre alt hvad vi kan for at beholde Gitte i vores 

hus, men det er afhængig af børnetallet og hvor mange timer Gitte skal have. I bliver selvfølgelig 

informeret, når vi er helt sikre på hvordan normeringen i vuggestuen ser ud efter 13.4.2015. 

 Mette Hansen vil gerne læse til sommer, hun har nemlig fået lyst til at læse til pædagog  
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Tania er tilbage på hendes fulde tid på 30 timer pr. 1.3. det er vi meget glade for, hun har været savnet i 

hele huset. 

Vi har pga. studerende og ændringer i børnenormeringen frem til 1. juni, 15 timer for meget i børnehaven 

om ugen, vil vi bruge timerne til, at personalet kan få afviklet afspadsering.  

Hus. 

Vi undersøger pt. muligheden for at lave et grupperum mere til vuggestuen. vi har pt. aftalt at det primært 

skal være et spise, sove- og kreativt grupperum.  

Uffe har været her for at efterset og beskåret vores træer og gudskelov så indvilligede han i at rense vores 

tagrende. 

Legeplads. 

Vi håber virkelig at vi får søgt mange fonde i år og får mulighed for at gøre mere ved vores legeplads. 

I Maj måned har vi legepladsdag pt. er datoen ikke planlagt. Vi skal have sat vores Kompan legeredskab op 

og gjort legepladsen forårsklar. Ansøgning angående opsætning af legeredskaber på legepladsen er sendt til 

kommunen - så nu venter vi bare på svar.  

Venlig hilsen 

Alle os.  

Viglæder os til sol og 

strand 
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