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Så fik vi lov til at opleve en løvfaldssommer, det har været et 
fantastisk vejr og det har vi virkelig nydt i Børnehuset. Her er som 
sædvanligt lidt information til jer. 

Hverdagen og information. 
Det går rigtig godt i vores lille Børnehus, vi arbejder i begge 
afdelinger med vores pædagogik og struktur. Den ændrer sig lidt i 
takt med at rammerne og børnenes behov ændrer sig. 
 
Vi har nu en fast aftale med de private dagplejere Lene og Sussi, de kommer hver onsdag i ulige uger og 
besøger alle i Stribonitten. Vi har aftalt at de andre private dagplejere, kan komme med når de har lyst og 
tid. Det er rigtig hyggeligt og det er godt i forhold til overlevering af børn og fælles inspiration.  
 
Lidt om Sundhed og sygdom. 
Vi vil gerne igen have lov til at gentage dette punkt om sygdom fra sidste nyhedsbrev, da vi pt. oplever børn 
med tynd mave, det kan smitte som bare pokker, så vær ekstra opmærksom. 
 
 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. 
 
Vinteren sætter ind. 
Nu er det på tide at få pakket det varme vintertøj til en aktiv hverdag uden i det fri, på tur eller på 
legepladsen i børnehuset. Huer, luffer (ikke fingerhandsker ej heller halstørklæder), både regntøj, termotøj 
og en flyverdragt er en rigtig god ide. Det er også godt med gode vandtætte langskaftede støvler. Tænk i tøj 
der gør det nemt for børnene at blive selvhjulpne. 
 
I vuggestuen er det også vigtigt at I jævnligt husker at tjekke jeres barnevogn for:  flade dæk, manglende 
eller hullet insektnet, regnslag og overlæder. 
 
Nyt fra Vuggestuen.  
i forbindelse med opsætning af ny skillevæg og opnormering til 22 børn i vuggestuen i efteråret, arbejder vi 
løbende med vores pædagogik og struktur i vuggestuen. 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 i mindre grupper, for der er ingen tvivl om, at det sikre den bedste trivsel og udvikling for børnene. 
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Vi har besluttet følgende: 

 Der er stadig morgenmad til 7.30 i køkkenalrummet. 

 Børnene spiser frugt og middagsmad i aldersinddelte grupper. 

o Vilma, Agnes, Anders Emil, Jens Kristian, Nora, Sofie, Mira, Benjamin, Kingston, Henry og 

Freja spiser i det” nye rum”, sammen med Jane, Charlotte og Celina. 

o Andrea, Frederikke, Marina, Alba, Elias, Jonathan, Elliot, Frederik, Bror, og Sia spiser i ”gl. 

stue” sammen med Dorrit, Gitte og Maj-Brit. 

 Alle voksne har stadig en fast tur dag om ugen. Af hensyn til børnene vil de voksne beslutte, hvem 
der skal med og hvornår, men målet er at alle kommer afsted i løbet af en uge.  

 De største børn og Gitte går på tur sammen med Lene og de mindste fra børnehaven om torsdagen 
og når det passer så spiser de sammen i børnehaven. 

 
Nyt fra børnehaven. 
I børnehaven har vi besluttet at ændrer lidt på strukturen. Inspireret af temadagen med Lene Iversholt i 
september. Vi har besluttet at vi vil prøve at arbejde mere fast i små grupper. Vi oplever nemlig at børnene 
vil have gavn af, at være sammen med én voksen i mindre aktivitetsgrupper om formiddagen, primært for 
at skabe mere nærværd og styrke deres sociale relationer og kompetencer. Derfor har vi lavet et visuelt 
”styringsredskab” (en tavle), som I kan se i køkken alrummet, hvor voksne og børn er delt ind i mindre 
grupper, der har deres egen aktivitet, på bestemte steder i huse, på legepladsen eller i naturen. Tavlen og 
metoden er under udvikling og der er altid plads til impulsive ideer og ændringer. 
 
Vi har besluttet at få frugt kl 8.50, så har vi nemlig mulighed for at de voksne der er mødt ind tidligt kan 
holde en velfortjent pause, samtidig med at vi får god tid til formiddagsaktiviteterne.  
 

 8:50 frugt, historielæsning. 

 9:30-11:15 planlagte aktiviteter. 

 11:15 – 11.30 oprydning, rundkreds og borddækning. 

 11.30-12:15 Spisning.  

 12:15-12:30 vi tager tøj på og går på legepladsen, sovebørn puttes og bleer skiftes. 

 12:30 Vi er på legepladsen, hvor længe er afhængigt af vejret og om vi leger godt. 

 14:00 Eftermiddagsmad. 
 
Vi holder fast i 2 store basisgrupper (de mindste 10 børn og de største 20 børn), der spiser sammen og 
indimellem laver aktiviteter sammen, og vi ser stadig også os selv som et hus, hvor alle børn og voksne 
kender hinanden.   
 
Kommende større aktiviteter i børnehaven; 
Svømning: i vintermånederne vil vi begynde at svømme igen, hvis det kan lade sig gøre. Nærmere besked 

følger. 

 
Forældrearrangementer. 

 Bedsteforældre dag: d. 25.10. kl. 9:30-12:00. 
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 Forældremøde: Sæt kryds i kalenderen d. 3.11 hvor personalet holder forældremøde. Sine fra 
sundhedsafdelingen i Middelfart kommer og fortæller om kost og bevægelse -og pt håber vi på at vi 
kan lokke Strib lægen til at kommer og fortæller om sygdom og søvn. Der vil være mulighed for at 
stille spørgsmål. 
 
 

 Lucia optog: d. 13.12 kl. 15.00-16.30. Børnene vil gå Lucia kl 15.00 herefter er der kaffe, te, 
saftevand og Lucia brød. 

 
Aktivitetsudvalget: 
Halloween: d. 28.10 


Fonds- og byggeudvalget: 
De arbejder på at få noget i jorden primo 2017.  
 
Personalet. 
De næste par måneder kommer der til at ske en del på personale siden, vi skal have ansat flere 
folk, årsagerne er forskellige.  
Ansættelser;  

 Charlotte Pedersen der har været ansat i barselsvikariat for Julie, er blevet fastansat på 30 timer i 
vuggestuen velkommen til hende Så nu skal vi finde en ny barselsvikar til de sidste måneder. 

 Lene Hansen der har været en meget trofast og fleksibel medarbejder er blevet fastansat på 30 
timer i stedet for hendes normale 18 timer. 

 Rikke Blæsbjerg, en super dygtig pædagog er ansat ii vuggestuen pr. 1.11 i barselsvikariat for Jane.  
Så velkommen til Rikke vi glæder os til at lære dig, at kende og arbejde sammen med dig. 

 Inge Guldbrandt har d. 30.9 afleveret sin opsigelse, med meget fine børnetegninger på. Hun har 
efter 37 år i Siesta senere fusioneret med Bambini og omdøbt til Stribonitten, valgt at stoppe og gå 
på efterløn. Det har været en svær beslutning og vi er rigtig kede af at hun stopper, men har fuld 
forståelse for hendes beslutning. Hun har sagt op med virkning pr. 1.1.2017. Men inden da har hun 
noget ferie og afspadsering der skal holders, derfor har hun sidste dag d. 15.11.2016.  Vi har fundet 
en midlertidig ferie vikar for Inge. Hun hedder Tania Von Stein og hun er uddannet pædagog. 

 På grund af flere børn i børnehaven, skal vi have ansat en ny medhjælper pr. 1.1. 2017. 

 Maj-brit Neergaard er nu fastansat med 30 timer i stedet for 25. Tillykke til hende. 

 Regine der startede som tilkalde vikar, er pt. ansat midlertidigt på 11 timer i vuggestuen, med 
mulighed for flere timer. Hun er en dygtig pige, der har en naturlig tilgang til vuggestuebørn og 
arbejdet i en vuggestue. 

 Studerende Thor er færdig med sin 7 ugers praktik d. 14.10. Børnene har været glade for ham og i 
dag (fredag d. 14.10) fik han farvelsang og et kæmpe farvel gruppe krammer af alle 
børnehavebørnene ude på naturcentret – lige så han væltede. Thor har været eksamen til d. 11.10 
sammen med Helle og han bestod. Tillykke til ham. 

 Studerende Celina Djurhuus Rasmussen der er i ½ års praktik, arbejder med innovation og 
aktionslæring. Hun er færdig med sin praktik d. 31.11.16. Vi skulle så have haft en ny studerende d. 
1.12.16, denne gang i børnehaven. D. 3.10. fik vi besked på, at vi ikke får en ny studerende. 
Seminariet begrunder det med at mange studerende, der har valgt at tage deres praktik udenlands 
samtidig med, at der er flere end forventet der er gået på barsel. Så nu skal vi finde en anden 
løsning- men det er vi heldigvis gode til. 
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Rigtig godt 
efterår og vinter  
 

Venlig Hilsen Alle os    


