
Nyhedsbrev august 2019 

 

Kære forældre 

 
Velkommen tilbage efter en forhåbentlig dejlig sommerferie.  

 

Vi er startet op i de nye grupper, og det betyder, at børnene lige igen skal finde og 

indtage deres nye plads i børnegruppen. Det er som regel en meget positiv proces, 

hvor man har mulighed for at flytte sig et andet sted hen, end det man forlod før 

sommerferien.  

 

Vi glæder os til at komme i gang, og jeg vil forsøge at informere jer lidt om, hvad 

efteråret bringer os. 

 

Trivsel på tværs 

Fra den 13. september til den 30. oktober trivselsvurderer vi alle børn igen. Der kan 

dog være få undtagelser. Hvis dit barn lige er startet i børnehuset, trivselsvurderer 

vi det ikke før til foråret. 

 

Vi vil herefter indkalde løbende til fokusmøder, hvis der er behov for det. 

 

Fabulatoriet 

Vi har været så heldige igen i år at få besøg af Fabulatoriet i efteråret. Som det ser 

ud lige nu kommer de desværre ikke i foråret, som vi havde regnet med. Fabulatoriet 

er et tilbud, man kan købe ved Den Kreative Skole, der så kommer her i huset og 

sammen med os skaber et rum for læring med musik, sang, rim og rytme. De starter 

den 2. september, og denne gang har vi fået 2 hold, et i vuggestuen og et til 

skovtorvet. Det bliver ikke hele vuggestuen og Skovtorvet, men de ældste børn i 

vuggestuen og nogle af børnene fra Skovtorvet. I får besked om hvilke børn det 

drejer sig om, år vi kommer tættere på. 

 

Forældremøde 

Husk, vi har forældremøde den 19. september klokken 19.00. Dagsorden får I ca. en 

uge før, men tænk allerede nu over, om du kunne have lyst til at deltage i bestyrelsen 

eller i vores fremragende aktivitetsudvalg 😊 

 

Den styrkede pædagogiske læreplan 

Vi er i gang med at arbejde med den nye styrkede læreplan, og det løber over 2 år. I 

foråret har vi arbejdet med det fysiske læringsrum. Det vil vi fortsætte med, da det 



er meget vigtigt, at der hele tiden er fokus på dette. I efteråret vil vi arbejde med 

dannelse og børneperspektiv, bl.a. hvordan bliver barnets stemme hørt, hvordan kan vi 

inddrage dem i flere beslutninger, når der fx indkøbes legetøj mm. 

  

Når børn/unge afhenter børn i daginstitutioner 

Der er kommet en skærpelse omkring afhentning af børn i daginstitutioner, hvis de 

hentes af børn/unge under 18 år, som jeg tidligere har skrevet på Daycare. Det 

betyder, at hvis det er noget, I gør brug af, skal der ligge en underskrift på et 

stykke papir. 

 

Pædagogik 

Vi arbejder fortsat i de små børnegrupper i hele huset, men I kan selvfølgelig også 

opleve, at vi gør noget med hele gruppen. Vi holder samling fra klokken 9.00, og det er 

vigtigt at dit barn er afleveret før klokken 9.00, så det får starten på dagen med og 

ved, hvad dagen bringer. Hvis det af en eller anden grund ikke er muligt, så aftal med 

personalet, hvad I gør, så jeres barn får en god start på dagen. (da de jo er på deres 

børnegruppe fra klokken 9.00, og det kan være svært som barn at dumpe ind i noget, 

der er i gang.) 

 

Information 

Vi vil bestræbe os på, at al information kommer på Daycare, men selvfølgelig vil vi 

også skrive information på tavlen efter behov. Jeg vil skrive nyhedsbrev 2-4 gange om 

året alt efter behov. Derudover vil Skovtorvet, Fugletorvet og vuggestuen bestræbe 

sig på at der kommer nyhedsbrev fra dem ca. hver anden måned. Husk, I er altid 

velkommen til at spørge personalet, hvis der er noget, I er i tvivl om - og min dør står 

altid åben. 

 

Mange hilsner 

Sorring Børnehus 

Bente 

 


