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Så har efteråret sat ind, med blæst og regn, det er rigtigt regntøj og 

gummistøvle vejr😊 Heldigvis nåede vi, med hjælpe fra jer 
fantastisk arbejdsomme forældre, at få repareret legepladsen og sat 
nye Kompan legeredskaber op inden vejrskiftet. Uffe har været her 
og grave det sidste ud til gyngestativet, så nu mangler vi bare at få sat det op. 
 

Hverdagen og information. 

Blå Futter. 
Vi besluttede at droppe de blå futter i forårs og sommerperioden, men nu går vi ind i vinterperioden og de 
blå futter er igen aktuelle. 
 
Navn på alt. 
Husk at sætte navn på alt det I har med i børnehuset, det gælder også tilbehør til barnevogne. 
 
Tøj. 
Nu er det på tide at medbringe efterårstøj, i form af regntøj og termotøj samt nogle gode gummi-
/vinterstøvler. Tænk i tøj der gør det nemt for børnene at lege ubesværet og blive selvhjulpne. Samt masser 
af ekstra tøj, da vi altså bliver våde i det vejr. 
 
Undertøj. 
Vi vil gerne frabede os at børnene har bodystocking på, da det er utroligt hårdt for personalets fingre at 
åbne og lukke dem. Vi har jo rigtig mange børn der skal skiftes flere gange dagligt, så vi vil gerne bede jer 
hjælpe os med at passe på os og vores arbejdsmiljø, ved at undgå body Stockinger. TAK. 
 
Parkering. 
Vi er mange i vores Børnehus og mange bliver afleveret på samme tidspunkt, det giver udfordringer i 
forhold til parkering. Vi syntes ikke at det er rimeligt at I skal parkere på vejen og have børn ud af bilen. 
Derfor vil personalet der ikke åbner Børnehuset, forsøge at parkere andre steder i tidsrummet 7.15-8.30, 
således at der forhåbentlig er frie pladser til jer når I aflevere. 
 
Morgenmad. 
Vi servere morgenmad i børnehuset fra kl. 6.25-7.30, det er vigtigt at I kommer i god tid, så jeres barn kan 
nå at få og spise morgenmaden inden 7.30 hvor maden ryddes væk. I tilfælde af at I kommer efter 7.30 og 
ikke har nået at få morgenmad hjemme, kan jeres barn selvfølgelig godt få noget. Men vi er nød til at rydde 
maden væk, da mange børn møder ind efter 7.30 og vi voksne er nød til at fordele os i huset, tage imod 
børnene og vinke farvel, det betyder at vi ikke længere kan sidde ved morgenbordet – selv om det er meget 
hyggeligt. 
 
Legetøj med batterier. 
Batterier er meget farlige for børn derfor har vi besluttet at legetøj med batterier ikke må medbringes i 
børnehuset. 
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Et nyt forsøg ”Telefontid”. 
Vi har et ønske om at kunne fordybe os med børnene i hverdagen og til tider er telefonen en virkelig stor 
afbrydelse i den forbindelse. Derfor vil vi gerne opfordrer jer til at ringe i tidsrummet 6.25-9.00 og igen 
13.00-16.45. så har vi en god perioden til fordybelse fra 9.00-13-00.  
 
Kost. 
Der ligger en ny kostpolitik på hjemmesiden, som vi opfordrer jer til at læse.  
 
Frem til ansættelse af en ny køkkenassistent, har vi sammen med bestyrelsen besluttet, at madordningen 
vil bestå af 3 rugbrøds dage, her kan der sagtens serveres noget lunt og lækkert til rugbrødet og 2 dage 
med varm middagsmad. Det gør vi af forskellige årsager, b.la. fordi vi nu er nået til et punkt i vores køkken 
historie, hvor der skal foretages større investeringer for, at vi har et velfungerende køkken, for at give 
Hanne mulighed for at komme ind i arbejdet, men også fordi Hanne så kan nå lave formiddagsfrugten klar. 
Det har personalet ellers gjort og det er en meget stor lettelse for os, at Hanne kan gøre det. Vuggestuen vil 
gerne selv skære deres frugt. 
 
Vuggestuen havde fornøjelsen af Hannes mad, da børnehaven var i Odense ZOO og det var en kæmpe 
smagsmæssig succes. 
 
Mobile pay – my shop. 
Så er mobile pay en realitet, I kan mobile pay f.eks.100,00 kr. kontingent til foreningen Børnenes Vel på 
følgende nr: 83813. Pengene går ind på foreningens konto i sparekassen. 
 
Forældrearrangementer; 
D. 31.10 er der forældremøde emnet er sundhed og trivsel – med cafe debat. 
Vi vil sammen se kommunens film Trivsel og bagefter går vi i små cafedebat grupper, hvor vi fortæller om 
hvordan vi arbejder med det, I kan stille spørgsmål og vi har forberedt nogle gode debat spørgsmål. 
Formålet med efterårets forældremøde er at styrke vores samarbejde omkring jeres barns trivsel. Det er 
en aften hvor børn, forældre og pædagogik er i fokus. Så husk at tilmelde jer. 
D. 15.11 15.00- 16.30 er der forældrekaffe. 
D. 13.12 Lucia optog kl. 15.30. 
 
Nyt fra Vuggestuen.  
Vi er opmærksomme på vores krybberum og der skal ske noget i forhold til dette. Der arbejdes på løsnings 
muligheder i byggeudvalget samt i bestyrelsen.  
 
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 vuggestuen er der siden sidste nyhedsbrev startet mange nye børn velkommen til jer alle😊 
 
I vuggestuen har de et barn ekstra i oktober og november, de 9 timer har June sagt ja til at dække.  
 
Kommende større aktiviteter i vuggestuen. 
D. 11.12 skal vi i strib kirke til børnegudstjeneste. 
d. 13.12 Lucia optog kl. 15.30. 
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Nyt fra børnehaven. 
Vi er mange børn i børnehaven her i efteråret, især i de næste 4 måneder (nov, dec, jan, feb), her bliver vi i 
gennemsnit 54 børn. Derfor får vi flere timer til personalet i børnehaven og personalet har foretaget 
ændringer i hverdagen, med henblik på at sikre at alle trives og udvikler sig. Børnene er delt meget op i 
grupper og der er altid en gruppe på tur eller på legepladsen (med mindre vejret er helt tosset). Til Marts 
2018 sender vi 18 seje storgruppebørn i skole. 
 

I børnehaven er der startet mange nye børn siden sidst velkommen til jer alle😊 
 
Kommende større aktiviteter i børnehaven. 
D. 11.10 skal vi alle i Odense ZOO, der kommer en bus og henter os kl. 9.00. Denne udflugt betales af 
Foreningen Børnenes Vels konto, ligesom vuggestuens sang og musik aktiviteter i foråret også blev det. Så 
husk at melde jer ind i foreningen Børnenes Vel ved at indbetale 100 kr. kontingent på Reg. nr. 0756 konto 
nr. 7565630970 i Strib Sparekasse og skriv barnets navn på, Så der er penge til flere spændende nye 
aktiviteter.  
D. 25.10 er der bedsteforældre dag, husk tilbagemeldings fristen d. 12.10. 
D. 31.10 og d. 3.11 skal vi i naturcentret, vi kan ikke alle sammen være i bussen, derfor har vi besluttet at 
dele børnehaven i 2 grupper. I vil få nærmere information. 
D. 28.11 skal vi alle sammen i City balletten i Odense og se deres juleforestilling. Vi har søgt og fået penge 
af Nordea fonden til denne tur, men mere information herom senere. 
D. 11.12 skal vi i strib kirke til børnegudstjeneste. 
 
Personalet: 
Vi har sat farvel til Birthe i køkkenet, tusind tak for god mad og godt samarbejde. 
Jane komme tilbage fra barsel til november, det bliver dejligt. 
Tanja der har været i Janes barsel fortsætter i børnehaven frem til 28.2, da vi har mange børn.  
Nicolai starter d. 1.12.17-31.5.18, han er vores nye pædagogstuderende og Lise er hans vejleder. 
Hanne er startet i køkkenet 1.10.2017-31.12.2017 hun er uddannet kok, vi håber hun falder godt til. 
Grete er pædagogmedhjælper i børnehaven frem til Nicolai starter.  
 
I vil opleve at der i perioder er nye hoveder, da vi indimellem har brug for 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.   
 
Jule 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  
der ikke behøver at være fyldt med aktiviteter  Når der er ferie og helligdage forsøger vi at bruge vores 
fælles ressourcer på bedste vis. Det har I som forældre også en meget vigtig andel i og den består i, at I 
sørger for at skrive jer på feriesedlerne i henholdsvis børnehaven og vuggestuen inden for fristen. 
 
 
 
Venlig hilsen Alle os i Stribonitten.   


