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Hverdagen og information. 

Vi lever og trives godt i vores lille Børnehus, vi nyder solen og det 
dejlige vejr. Vi har nu fået alle de nye legeredskaber som 
fondsgruppen har rejst penge til, de ligger i cykelskuret og venter på 
at blive sat op. Der skal lige laves en byggeansøgning først, den har 
vente på at vi i vuggestuen fandt ud af, hvordan vi vil have lavet et 
terrasse overdække, så vi kan søge til det hele på en gang.  
 
Pædagogik. 
Vi ville gerne have fortalt jer mere om vores pædagogiske projekt med Lene Iversholt, men pga. sygdom 
har vi været nød til at aflyse vores stuemøde i børnehaven d.5.4. så der er ikke det store at fortælle. Men 
kort fortalt er det vores ønske at få mere fokus på hvordan man kan se at vi vægter Leg og Kreativitet her 
hos os og få det til, at spille mere sammen med hvordan vi bruger og har indrettet rummene i vores hus.  
 
Mus. 
Vi har for første gang nogensinde fået et museproblem, derfor vil I opleve at der står fælder rundt omkring. 
De er aflåst og der er IKKE gift i.  Mortalin står for servicering af fælderne. 
 
Blå Futter. 
Vi har besluttet at droppe de blå futter i forårs og sommerperioden, derfor beder vi jer tage skoene af når I 
kommer. Vi skal nok forsøge at feje tit i garderoberne Alternativt kan vi stille et par clogs til rådighed i 
forskellige størrelser. 
 
Foråret sætter ind. 
Nu er det på tide at medbringe forårstøj. Regntøj og termotøj er ideelt samt nogle gode sko og 
gummistøvler. Tænk i tøj der gør det nemt for børnene at lege ubesværet og blive selvhjulpne. 
 
Lidt om Medicingivning. 
Personalet giver gerne lægeordineret medicin, så som astmamedicin o.a. men vi henstiller til, at medicin så 

vidt det er muligt gives hjemme. Man kan f.eks. godt få ordineret penicillin således, at det kun skal gives 2 

gange om dagen, morgen og aften, dermed kan I selv give barnet medicinen. Vi giver ikke smertestillende 

medicin, som f.eks. børne Panodil. Hvis det er nødvendigt, er barnet ikke frisk nok til, at deltage i hverdagen 

i Børnehuset. 

Nyt fra Vuggestuen.  
 
I vuggestuen er der siden sidste nyhedsbrev startet mange nye børn: Sophus, Hector, Kingston bob, Karl, 
Samuel, Christian, Sigrid, Milas og Thea velkommen til jer 
Villas starter 1.5. Velkommen  
 
Det er vigtigt at I jævnligt husker at tjekke og reparere jeres barnevogn for:  flade dæk, manglende eller 
hullet insekt net, regnslag og overlæder. Husk at personalet håndtere mange vogne om dagen og det er alt 
for tungt arbejde, hvis vognen er flad. I sommermånederne bliver dyner og puder i barnevognene i skuret. 
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Kommende større aktiviteter i vuggestuen. 
D. 9,16 og 23 maj kommer Jesper Bauer og laver sang og musik for vuggestuebørnene, det finansieres af 
penge fra Foreningen Børnenes Vel, så husk at indbetale 100 kr. kontingent på børnenes vels konto :  Reg. 
nr. 0756 konto nr. 7565630970 i Strib Sparekasse og skriv barnets navn på. Så der er penge til flere 
spændende nye aktiviteter. 
 
Nyt fra børnehaven. 
Nu er tiden kommet til at medbringe drikkedunke igen, husk at det er jeres ansvar at den er ren og at der er 
rent vand i fra morgenstunden af. Dunkene stilles i plastikkasserne ved køkkendøren. 
 
I børnehaven er der startet nye børn siden sidst, Anders Emil, Cecilia, Smilla, Jens Kristian, Leo, Hans, Ludvig 
og Mira, Agnes, Henry, Freja og Nora Velkommen  
Vilma kommer til Maj velkommen 
 
Kommende større aktiviteter i børnehaven. 

d. 12.6. skal stor- og mellemgruppen i fyrtøjet i Odense, vi har søgt og fået penge af Nordea 
fonden til denne tur men mere information herom senere. 
d. 20.6 skal vi til naturcentret. 
d. 21.6 idrætsdag. 
I løbet af 2017 skal børnehaven 2 gange i Odense ZOO, det betales af Foreningen Børnenes Vels 
konto så så husk at indbetale 100 kr. kontingent på børnenes vels konto :  Reg. nr. 0756 konto nr. 
7565630970 i Strib Sparekasse og skriv barnets navn på, Så der er penge til flere spændende nye 
aktiviteter. 

 
Forældrearrangementer; 
16.5 Fællesforældre arrangement med John Halse – se opslag på døren. 
13.6. sommerfest og legepladsdag. 

 

Personalet: 
Søren har været på et tre ugers pædagogisk grundkursus og han er efter egen mening kommet 
tilbage klogere på pædagogik og hvorfor vi gør som vi gør Han føler sig bedre rustet til det 
daglige pædagogiske arbejde. 
 
I vil opleve nye hoveder i den kommende tid, da vi er ved at finde nye tilkalde vikarer, der kan 
vikariere når vi holder fri. Husk at holde øje med sedler på dørene med information og billeder af 
nye tilkalde vikarer.  
 
1.6. -31.12 får vi ny pædagog studerende Marlene, hun har været på besøg en gang. Det er hendes 
stilling Nicklas har, så derfor har Nicklas sidste arbejdes dag d. 31.5.2017.  
Julie kommer retur fra barsel d. 7.8.2017. 
 
Ferie og Ressourcer: 
Der skal ikke være tvivl om at vi syntes det er meget vigtigt og godt for jer og jeres børn at I har 
nogle gode ferie og fridage sammen, det betyder så meget for børnene, at I har tid sammen, tid  
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der ikke behøver at være fyldt med aktiviteter Når der er ferie og helligdage forsøger vi at bruge 
vores ressourcer på bedste vis. Det har I som forældre også en meget vigtig andel i. Når vi f.eks. 
beder jer melde diverse ferier på hjemmesiden i god tid, er det fordi vi så kan planlægge 
afspadsering, ferie og vikar på den mest økonomiske og hensynsfulde måde. I påsken 2017 
oplevede vi, at der var mange der meldt fra i sidste øjeblik (hvilket er skønt for jer og jeres børn 
), men så var vi pludselig for meget personale. Mandag kom der 4 børn færre end forventet (det 
er forventeligt pga. sygdom m.m), men om tirsdagen kom der 8 børn færre end forventet og helt 
”skidt” blev det da om onsdagen, hvor der i stedet for 19 børn kun kom 8! Heldigvis var der 
personale der gerne ville afspadsere og køre hjem igen. Men af hensyn til personalet ville det have 
været rart for dem at vide at de kunne holde fri sammen med deres familie og rent økonomisk er 
det her vi kan spare adskillige tusind krone penge på vikarkontoen, fordi personalet kan 
afspadsere uden at vi behøvede at tage vikar ind.  
 
Venlig hilsen Alle os i Stribonitten.   


