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Nu er det sørme blevet sommer, livet er herligt, solen skinner og vi 
nyder livet i Stribonitten. Vi skal ud og lege i det gode vejr og vi tager 
på mange ture, også til stranden, hvor vi håber på, at krabberne 
”bider” igen i år. Her er som sædvanligt lidt information til jer. 

Hverdagen og information. 
Efter at de store børn er begyndt i minifritter, så sker der ofte det, at 
børnene lige skal finde sig tilrette i de nye sociale rammer. Det går 
rigtig godt og vi har nogle børn der trives, de er søde ved hinanden og leger utrolig godt sammen i 
børnehaven. Jeg havde besøg af nogle forældre, som var imponeret over at børnene talte så pænt til 
hinanden og var så søde ved hinanden Vi har haft besøg af de gamle storgruppe børn og sikke en 
gensynsglæde I vuggestuen har de lige nu en meget stabil gruppe af dejlige børn, der også lige skal finde 
sig tilrette i nye rammer, nu hvor de store stille og roligt går videre i børnehaven. Der kommer først nye 
børn efter sommerferien, så de har en god lang periode med en fast børnegruppe.  Vuggestuen har 
benyttet sig af det gode vejr og har været rigtig meget ude på den ”store” legeplads. Det er noget børnene 
syntes er sjovt. 
 
D. 15.6 får vi besøg af de private dagplejere og deres børn, det skal nok blive en rigtig hyggelig dag, så 
håber vi på at vi sammen kan bygge en ny tradition op og få glæde af et samarbejde 
 
Lidt om Sundhed og sygdom. 
Vi vil gerne have lov til at gentage dette punkt fra sidste nyheds brev, det kan ikke siges for ofte 
 
 Et barn der afleveres i Børnehuset skal være frisk nok til, at kunne deltage i hverdagen og dens 
aktiviteter. 
 
Vi ved at I som forældre er lidt pressede, men vi tror på at det er vigtigt (og godt givet ud) at holde barnet 
hjemme hvis: 
 

1. I mener jeres barn ikke er helt frisk. 
2. Jeres barn har været sygt med feber, så giv barnet en ekstra feberfri dag derhjemme.  

 
På den måde kan vi alle hjælpe til med at sænke sygefraværet og øge trivslen, både for børnene - men også 
for de voksne. Vi håber ikke I oplever dette som en løftet pegefinger for sådan er det ikke ment, tværtimod 
er det et godt råd og et ønske om hjælp til, at sikre trivsel og i sidste ende færre sygedage for alle. 
 
Nyt fra Vuggestuen.  
i forbindelse med opsætning af ny skillevæg, har vi i foråret udsendt et lille informations brev om 
ændringer i hverdagen i vuggestuen. Denne praksis har vi evalueret d.7.7. Evalueringen mundede ud i at 
den aftalte struktur i det store hele var den rigtige og at den skal implementeres med få ændringer. Den 
fungerede nemlig rigtig godt i starten, men da det kan være svært at ændre på ”gammel” praksis og vaner, 
så vendte vi stille og roligt tilbage til gammel praksis, samtidig var og vil der være dage, hvor det af 
forskellige årsager er nødvendigt at arbejde anderledes. Men for at det kan lade sig gøre er det vigtigt at I 
hjælper til ved at aflevere jeres barn det rigtige sted mere herom på næste side. 
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Overordnet set vil vuggestuen skulle betragtes som en helhed, således at alle har godt kendskab til både 
børn og forældre. Men vi vil i hverdagen opdele børnene mere, for der er ingen tvivl om, at det sikre den 
bedste trivsel og udvikling for børnene. 
 
Vi har besluttet følgende: 

 Der er stadig morgenmad til 7.30 i køkkenalrummet. 

 Børn op til 1½ år afleveres i det nye rum fra kl. 7.30. 

 Børn over 1½ afleveres i det gamle rum fra kl.7.30.  

 Børnene spiser alle måltider - undtagen eftermiddagsmad, sammen med deres primær voksne. 

 Alle voksne har nu en fast tur dag om ugen, af hensyn til børnene vil de voksne beslutte, hvem der 
skal med, men målet er at alle kommer afsted.  

 De største børn og Gitte går på tur sammen med Lene og de mindste fra børnehaven om 
torsdagen. 

 
Lidt om tid. 
Fra vuggestuen vil vi gerne bede jer være opmærksomme på om I overholder vores åbningstid. Vi oplever 
at der er børn, der faktisk bliver hentet for sent. Vores mødetider starter og slutter på samme tidspunkt, 
som børnehusets åbningstider, det har altid været således, for at få mest ud af vores timer ved børnene. 
Men det betyder at vi skal være klar til at gå f.eks. 16.45. Vi har ikke 10 minutter bagefter til at rydde op 
lukke og slukke. Sidst på eftermiddagen rydder vi op, det er også derfor I oplever at vi lige så stille lukker de 
forskellige rum og samles i et eller to rum. 
 
Nyt fra børnehaven. 
Som noget nyt har vi afholdt - store cykle uge- det var rigtig sjovt og der var mange sjove cykle aktiviteter 
og børnene fik et fint diplom med hjem. 
 
D. 14.6. holder vi idrætsdag og håber at vejret er med os 
 
Madordning;  
Som I allerede ved så fortsætter madordningen endnu 2 år, skønt for os alle 
  
Kommende ture i børnehaven; 
Julie måned er sommerferie og vi laver lige præcis det der falder os ind Så vi håber vi kommer på en 
masse ture til stranden 
Onsdag d. 17.8 går storgruppen Røjleklint rundt. 
 
Nye børn i børnehaven: 
1.juni startede Ida og Wilhelm i børnehaven. 
1. juli starter Birk og Clara i børnehaven.  
1. August starter Valdemar i børnehaven. 
Velkommen til jer Vi håber I bliver glade for at gå i Børnehuset Stribonittens børnehave. 
 

Forældrearrangementer. 
 
Legepladsdag og sommerfest; D. 21.6 kl. 15.00. Vi skal arbejde på legepladsen og bagefter hygge os med 
den sammenbragte mad. Alle medbringer familiens yndlingsret til 4 personer, som vi stiller på et  
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Fælles buffetbord. Det plejer at være en meget lækkert og varieret buffet. Alle personaler vil være med den 
dag. Kig efter et opslag i børnehuset, hvor I kan tilmelde jer, jo flere der kommer jo mere får vi lavet Vi 
har en sandkasse, der skal laves til vuggestuen, hvor der skal monteres et par Kompan legeredskaber i, vi 
har et hegn der skal sættes op mellem vuggestuen og børnehaven og vi skal have repareret legepladsen  
Vi glæder os til at være sammen med jer 
 
Forældrekaffe for alle; d. 24. august 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. 
 
Forældremøde. 
På forældremødet i marts var der forskellige ønsker om en form informationstavle der rummer personalets 
mødeplan, sygdom m.m. Vi har på personalemødet diskuteret emnet og vi mener ikke, at vi er så stor en  
Institution, at det er nødvendigt for, at kunne overskue hvem der er på arbejde. Vi mener, at det er meget 
bedre, hvis den daglige dialog erstatter dette. Hvis I f.eks. gerne vil vide hvem der er på arbejde en given 
dag, så er I velkommende til at spørge, samtidig hænger vores mødeplan ganske synligt. Den bliver dog ofte 
ændret, da der er både sygdom, afspadsering, ferie, seniordage m.m. der har indflydelse på dette. Derfor 
kan det også være en ulempe, hvis I forbereder jeres barn på at en bestemt personale er på arbejde og så 
er vedkommende syg. 
 
Der var også forespørgsler på hvad I som forældre kan hjælpe med og vi syntes det er så fantastisk at I vil 
hjælpe, vi har derfor aftalt at vi vil lave en to do liste i begge afdelinger, så kan I se på den og byde ind  
 
Samtidig var der ønsker om mere digitale kommunikations veje, a la appen Family. Det projekt ligger pt. 
stille.  
 

Aktivitetsudvalget: 
Der er ikke noget på programmet i sommer månederne 

 
Personalet. 

 Jannie er stoppet og vores nye studerende Celina Djurhuus Rasmussen er startet, hun er i tredje 
praktik og indgår akkurat som 2. års praktikanter i normeringen på samme vilkår som personalet. 

 Charlotte der er i barselsvikariat for Julie, er en dygtig pædagog og en god kollega, som vi alle 
sætter pris på. Hun er faldet godt til og er glad for at være her.  

 Ulla er startet som ny tilkalde vikar (så længe hun kan), hun har arbejdet som dagplejer i 
kommunen.  

 D. 29 august starter Thor, han er 7 ugers praktikant fra seminariet og han skal være i børnehaven, 
tilknyttet Tanias gruppe og Helle er hans vejleder. 

 Ellen er stoppet og vi skal have ansat en ny pædagogmedhjælper på 25 timer. Vi laver en 
omfordeling af timer efter sommerferien og det betyder at Gitte bliver fastansat på flere timer og vi 
får flere timer for samme lønramme. 

  Vi har fejret Dorrits 25 års jubilæum i BAMNITTEN med sang, gaver fra kolleger, børnehuset, 
forældre og et dejligt morgenbord. 

 Vi er alle blevet klogere på første hjælp, d. 25.5. fik alle et 5 timers kursus inklusive hjerte starter.  
 
God Sommerferie - Venlig Hilsen Alle os    


