
 

Nyhedsbrev Efterår 2015 
 
Børnehuset Stribonitten. 
Foreningen Børnenes Vel, Strib. 

 

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…  

Hverdagen og information: 
Vores struktur i hverdagen fungerer rigtig godt. Vi er begyndte sidste efterår at arbejder mere kontinuerligt 
i de aldersinddelte grupper og voksen teams. Det har gjort det nemmere at planlægge og gennemfører 
flere aktiviteter for børnene. Børnene trives med den tryghed det giver. Vuggestuen og børnehaven 
samarbejder fortsat med syngelegestue om tirsdagen og fælles tur dag for de store vuggestue- børn og de 
mindste i børnehaven om torsdagen (når det kan lade sig gøre). Vi har valgt at være mere struktureret i 
forhold til hvordan vi bruger multirummet i hverdagen, dog er vi stadig sammen i multirummet om 
morgenen til kl.9.15 og igen efter 14.00, men der må kun være 10 børnehavebørn og 10 vuggestuebørn ad 
gangen (sådan cirka)  
 
Nyt fra Vuggestuen.  
Da Bestyrelsen besluttede, at søge om en ændring i vores normering i vuggestuen fra 16-20 vuggestue 
børn, både for, at kunne leve op til efterspørgslen, men også for at sikre Børnehuset i en tid med faldende 
børnetal, medførte det behov for nogle justeringer i hverdagen især i vuggestuen. Børnetallet ligger ikke 
konstant på 20 børn, men vi har alligevel valgt at inddele børnene i 2 basis grupper, cirka fra kl. 9:15 til 
10:45, med voksne der rotere en gang om måneden. I oktober måned er der således Jane og Dorrit der er 
sammen med ”de ældste børn” i multirummet og/eller trekanten, (til vi får lavet et ekstra grupperum). Vi 
har også taget personalerummet i brug, da det står tomt stort set hele dagen. Julie, Gitte og Ellen har de 
mindste børn på stuen. I hverdagen deler vi så igen børnene i mindre aldersindddelte tur- og 
aktivitetsgrupper. Til december starter der også en studerende i vuggestuen på ca. 32,5 timer om ugen og 
½ år frem. 
 
Hvis I vil informeres om hvad vi laver i vuggestuen i hverdagen, så kan I se vores fokuspunkt og 
aktivitetsplan, på hjemmesiden og i garderoben. Vi skriver også i dagbogen, der står på hylden i 
garderoben. Når vi har tid, laver vi også en power point eller et lille diasshow, der kører på pc´en i 
garderoben.  
 
Legegruppe: Vi har indført en før start legegruppe i vuggestuen, for kommende børn. Hver tirsdag kan man 
komme på besøg fra 8:45-9.15 og være med til frugt og sang. Den har allerede været godt besøgt. 
 
Vuggestuen vil gerne bede alle om at få navne på sutter. 
 
Kommende ture i Vuggestuen: d. 8.10 skal vi til sansekoncert i sognegården i Strib, vi går alle mand det 
bliver spændende 
 
Nye børn i vuggestuen. 
Oktober: Frederikke Marie, Andrea Marie og Wilhelm starter Velkommen. 
November: Frederik starter d. 1.11, Alba Sofie og Elliot starter d. 15.11 Velkommen. 
December: Freya Starter velkommen 
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Nyt fra børnehaven. 
I børnehaven har Bente, Inge lille/mellemgruppen og Tania og Helle har Storgruppen. Lene er tilknyttet 
begge grupper, da hun har fået Mettes timer. Vi laver fokusplan og aktivitetsplan med udgangspunkt i 
læreplanstemaerne der kører 2 måneder ad gangen. Vi forsøger også at skrive lidt om hvad vi har lavet og  
oplevet hver dag, det kan I læse i dagbøgerne i alrummet og der kører ofte en power point eller diasshow 
om hverdagen. Børnehaven har i år brugt Naturcentert i Middelfart og Stauerbyskov idrætsefterskole en 
del, det har været nogle skønne ture. 
 
Madordning; Nu er der snart gået et år med madordning i børnehaven, det går rigtig godt, men vi laver 
konstant små ændringer og tilpasninger. Børnene spiser meget og vi får gode feedback meldinger, her et 
par søde citater ” Tænk jeg oplevede, at de store børnehavebørn sad pænere ved bordet end den 3 klasse 
vi havde hjemme til fødselsdag.”  og ” jammen… har han spist kartofler ? det gør han aldrig der hjemme” 
eller som August sagde en dag vi skulle have fisk: ” øv det er en skam jeg ikke kan lide fisk” ”en voksne 
siger,” du kan jo prøve at tage en lille bid”. August tog en bid og spiste hele fisken – og sagde: ”den smager 
jo godt” De store børn er blevet rigtig gode til at dække bord, selvom der er svære beslutninger der skal 
tages, som Storm oplevede - da vi skulle have boghvedegrød, hvor han spurgte :” Skal vi have kniv og gaffel 
????  
 
Koncert; JUbiii vi har vundet en børnekoncert med Børnebanden d. 30.10. vi kender ikke tidspunktet 
endnu. Vi var en af de tre heldige institutioner der blev udvalgt Det afholdes i børnehuset og det er for 
børnehavebørnene.  
 
Kommende ture i børnehaven; D. 27.10 naturcentret i Middelfart. 
 
Nye børn i børnehaven: 
September: Nova er startet i børnehave fra vuggestuen velkommen 
November: Victor og Marius starter i børnehaven fra vuggestuen velkommen 
 

Forældrearrangementer. 
Forældrekaffe for alle; d. 25.11 14:30-16:00 vil der være kaffe på kanden og hygge i huset 
Så sæt kryds i kalenderen. De sidste må meget gerne hjælpe med at rydde op. 
 
Bedsteforældredag; d. 20.10 kl. 9.30-11.00 husk at sætte kryds i kalenderen. Der er udsendt invitation til 
alle, husk at aflevere tilmeldingen. Nogle tænker måske - hvorfor har Helle nu ikke lavet tilmeldingen på 
hjemmesiden, hertil er svaret, at hun ikke har lært at lave opsætningen endnu og min It mand har MEGET 
travlt på sit arbejde, så det bliver lige på den manuelle facon i år.  
 
Forældremøde; I år har vi flyttet forældremødet til d. 19.1.2016, det har vi gjort fordi vi har søgt og fået 
60.000 kr. til et arbejdsmiljø projekt, som vi skal afvikle hen over efteråret og vinteren. Det betyder at vi 
kommer til at have mange ekstra aftenmøder i personalegruppen. I kan allerede nu tilmelde jer til 
forældremødet på hjemmesiden fristen er d. 15.1.2016. 
 
Luciaoptog; d. 11.12. kl. 15:00-16:30 kom og se det mest smukke og rørende optog. Børnehavebørnene 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. 
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Personalet. 
Som den opmærksomme sikkert har opdaget, så er Mette startet på pædagog uddannelsen, Tillykke til 
hende.  
 
Vi har i september fået besked fra kommunen om, at vi Pr. 1.12.2015 skal have en ½ års lønnet 
pædagogstuderende, som denne gang skal være i vuggestuen, Jane skal være hendes vejleder. Vi glæder os 
til at møde vores nye kollega for det næste ½ år – Janni Pilemann Christensen 
 
Connie er fraværende i ugerne 42,43 og 44, derfor kommer Jette og gør rent i stedet for hende i 3 uger. 
Vi har også ansat 3 nye tilkalde vikarer, Julie, Thomas og Emilie, dem har I måske allerede mødt. 
 

Hus. 
Vi har fået byggetilladelse til at lave et ekstra rum i multirummet, så vuggestuen får et basis rum mere, nu 
skal vi bare have finanserne på plads, hvilket vi håber lykkes sidst i oktober.  
   

Legeplads. 
Vi har i år rigtig haft gang i arbejdet på og med legepladsen, især takket være et meget aktivt og engageret 
byggemand bob /fonds og aktivitets udvalg. På hjemmesiden under børnenes vel kan I læse 
legepladsprojektets folder samt aktivitetsudvalgets årshjul. 
 
OBS: Vi har fået et stort sort rør, som vi skal have hentet og Klaus gerne vil have hjælp til så kontakt 
Klaus(far til Nis), hvis du er frisk og gerne vil hjælpe med at hente det. Det vejer vist 300 kg 
 

Samarbejde med de andre private institutioner. 
Vi har igen i år afholdt en fælles tema aften for alle personalerne i de private institutioner. I år havde vi 
inviteret Lene Iversholt fra UCL Lillebælt. Det var en meget givende aften om inklusion/eksklusion og 
anerkendelse, samt hvorledes vi organisere og strukturere de voksne, så vi sikre den bedste anvendelse af 
vores ressourcer, altid med udgangspunkt i barneperspektiv, anerkendelse og inklusion. I Stribonitten gør vi 
allerede meget af det Lene talte om og vi sad tilbage med tanken, at vi gør det rigtig godt, men samtidig fik 
vi stof til eftertanke, til ting vi kan gøre anderledes og bedre. Lenes holdninger og anbefalinger er afledt af 
både holdbar teori men også masser og masser af praksis studier. Vi er enige om at vi fortsætter med Lene  
Iversholt næste år og det kommer muligvis til at handle om rumindretning, her har hun også været med i 
nogle meget spændende projekter. 
 
Vi har også lige afholdt et rigtig godt madkursus sammen med de andre private og enkelte kommunale, 
som Stribonitten i samarbejde med kommunens sundhedsafdeling og fødevarestyrelsens kostrejsehold har 
Strikket sammen, med udgangspunkt i vores ønsker og behov. 
 

Bestyrelsen: 
Alejo har valgt at træde ud af bestyrelsen, derfor er Albert og Noras mor Inge, indtrådt i bestyrelsen 
velkommen .  Vi siger mange tak til Alejo for din indsats i bestyrelsen 
 
God efterårs ferie - Venlig Hilsen Alle os    

 


