
Stribonittens nyhedsbrev 
1 halvår 2019 

Tænk vi er allerede i marts måned, sikken 

tiden dog flyver afsted. I dette nyhedsbrev 

kan i læse lidt om hvad der sker i børnehuset 

og I kan læse lidt om forskellig information og 

ønsker fra personalet til jer.  

Information der vedrører dagligdagen vil i 

finde på opslagstavler i garderoberne og på 

dørene, f.eks. månedsplanen, læreplanstema 

og meget meget mere, så husk at tjekke 

dagligt om der er nye sedler. Billeder fra 

hverdagen finder i på Facebook 

forældregruppen.  

Vi arbejder pt. på at undersøge om Family 

app vil være en god løsning til information 

mellem jer og os. 

Men husk at den daglige dialog er vigtig, også 

hvis i undrer jer over noget.  

Så er året godt igang 

Foreningen Børnenes vel. 
Husk at det kan betale sig at indbetale 100,00 

til foreningen Børnenes Vel, så vi kan tage på 

ekstra gode ture sammen med jeres børn.  

Mobilepay: 83813 – skriv barnets navn. 

- Og tusinde tak til jer der har støttet 

foreningen. 

 

 

 

Personale nyt 
Først og fremmest så går det godt med 

Tania, hun har det bedre og behandlingen 

for Brystkræft virker godt. Hun har været på 

besøg et par gange og hun var her til 

afslutningsfesten for de store børn som hun 

jo startede med at have i storgruppen. 

Vi er rigtig glade for Tanias vikar Rikke som 

bare passer rigtig godt ind i vores hus. 

Det går godt med Karina i køkkenet. 

Vi har sagt farvel til vores tilkaldevikarer 

Cecilie og Solvej som begge skal videre med 

deres uddannelser. 

Derfor vil i opleve nye tilkalde vikarer, i 

marts starter Alberte op som vikar, hun har 

erfaring med sig. 

Dina er startet i jobprøvning i vuggestuen, 

det går rigtig godt. Hun er her kun 6 timer 

om ugen, fra 9:00-12:00 

Maj-Brit og Gitte er på pædagogisk AMU-

kursus i ugerne 11-13-15, June og Michala 

er vikar for dem. 

Det vides ikke i skrivende stund om vi får 

studerende fra seminariet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vi oplever lidt for ofte, at vi må ringe syge 
børn hjem, enten børn der lige er kommet 
tilbage efter sygdom eller børn der afleveres 
med ordene ”hun er ikke helt frisk- så i ringer 
bare hvis der bliver noget” og ofte er der 

noget😊. Vi vil gerne slå et slag for, at 

børnene så vidt det er muligt har mindst en 
feberfri dag derhjemme og at i stoler på egene 
fornemmelse og beholder et barn- der måske 
er ved at blive syg hjemme.   



 

I kan se månedernes fokuspunkter på vores 

hjemmeside i årshjulet. 

Februar: de store holdt afslutningsfest d. 

28.2. 

Marts: forældremøde med valg d. 27.3. kl. 

19.00-21.00. 

April: Vi får besøg af de private 

børnepassere 29.5.  

Påskefrokost d. 12.4 (for børn) 

Maj: Nem legepladsdag d. 22.5 15:00-

18:30 

Bedsteforældredag d. 16.5 9:30-12:30 

Juni: Bål dag d. 4.6. (for børn) 

 Sommer fest d. 14.6 kl. 16:00-18:30. 

Idrætsdag d. 21.6 (for børn)  
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Dit barn har brug for: 

1. Flyverdragt og termotøj. 

2. Regntøj 

3. Masser af skiftetøj. 

4. Vinterstøvler og gummistøvler. 

5. Navn I alt - også sutter! 

6. Huske at skifte sengetøj. 

7. Husk at tjekke barnevognen. 

8. Husk at melde ferie på opslag. 

9. Husk altid at find en voksen, 

at sige godmorgen og farvel til. 

10. Masser af krammere😊 

 

Forældre huskere😊  
Personale ønsker til jer…. 

Et stort ønske fra os alle er at i rydder op på 

jeres plads, når i går hjem hver dag. 

Sørge for at der ikke ligger noget på gulvet. Det 

er hårdt for vores rygge, at samle alle de løse 

og vildfarende sko, handsker sutsko m.m. op. 

Især om fredagen skal garderobeskabet 

tømmes for her gør Connie dem rene. 

Vi vil gerne have, at børnene har så meget 

overtøj med, at de kan komme ud to gange på 

en dag. 

Vuggestuen og børnehaven har meget 

pædagogisk aktivitet omkring frugten, her har 

vi nærvær, dialog og hygge med børnene. 

Derfor er det vigtigt at i aflever børn i 

tidsrummet før eller efter frugten.  Det handler 

om at aflevere før 8:50 eller efter 9:20 i 

børnehaven og før 8:45 eller efter 9:15 i 

vuggestuen. Det er meget forstyrrende og 

ærgerligt, når vi bliver afbrudt gentagende 

gange i en fortælling eller en god dialog med 

børnene omkring bordet. 

 

 

 

Månedernes højdepunkter 

De store er startet i mini SFO pr. 1.3. og en ny 

storgruppe er startet op med Bente og Søren 

som primær voksne. De er så seje og stolte 

over at være i Storgruppen nu. 

Lille /mellemgruppens voksne er Rikke k, 

Jeannette, Lise, Lene og Grete. De fordeler 

børnene under hensyntagen til det enkelte barn 

og gruppen som helhed. 

I vuggestuen har de voksne lavet nye teams. 

Gitte, Maj-Brit og Tanja er ved de mindste 

børn. 

Dorrit, Jane og Rikke er ved de største børn når 

de er delt i aldersinddeltegrupper. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nyt vedrørende børn. 


