
Vuggestuens nyhedsbrev marts 2019. 

 
      
Så er det blevet forår og tid til et nyhedsbrev fra vuggestuen – og der er sket en del siden sidst. 

 

Børn. 

 

1. februar sagde vi farvel til Lærke og Elna fra Hvalstuen. De er begge startet i børnehave, på 

Harestuen. Det går rigtig godt og vi får stadig knus og søde smil, når vi mødes. 

 

Kort før jul startede Nikolaj, Ronja og Valdemar Skovby og efter nytår kom Liv, Karoline og William 

Nordahl på Hvalstuen. De er alle faldet godt til og har vænnet sig til vuggestue-livet. Velkommen til 

alle – også et velkommen til Edith, som begynder på Hvalstuen 16. marts og Tilde og Luna som 

begynder på Sildestuen, henholdsvis 1. april og 1. maj. 

 

Personale. 

 

På personalesiden er der også sket ændringer. Susanne har valgt at prøve noget nyt, hun er flyttet 

til Voel Børnehus, hvor hun skal være med til at starte en vuggestue. Stor tak for godt samarbejde 

gennem årene og god vind fremover. 

 

Tanja er ansat som pædagog, Jannie, Trine og Conny er ansat som medhjælpere. Velkommen. 

 

Sildestuen: Anette J.,Tanja, Jannie og Conny. 

 

Hvalstuen: Sanne, Dorte, Trine og Hanne. 

 

Storebørnsgruppen: Conny og Hanne. 

 

Ny struktur. 

 

Midt i februar åbnede Storebørnsgruppen. Den består lige nu af de 8 ældste børn; My, Lucas, Sara, 

Alberte, Noah, Buster, Marie og Karl og Hanne og Conny. Når de ældste rykker i børnehave, 

kommer der yngre børn ind, sådan at der stadig er 8 børn i gruppen. 

Målet med gruppen er at lave aktiviteter rettet netop mod denne aldersgruppe. Der er fokus på 

sprogstimulering, selvhjulpenhed, fysisk robusthed,  finmotorik, konfliktløsning via sprog, 

behovsudsættelse, samarbejde, sociale spilleregler…. 

Vi er godt i gang og har efterhånden vænnet os til det ”nye”. Vi har organiseret os i spisegrupper, 

aktivitetsgrupper, daglig samling, ugentlig besøg i børnehave, naturpatrulje-tur om torsdagen m.m. 

Vi oplever at børnene er glade for at være i gruppen, at de fungerer godt sammen, at de øver sig 

på mange plan, at de kan rumme hinandens forskelligheder, kan give/tage plads og at de hygger sig 

med de forskellige oplevelser de får sammen. Bl.a. har de lige været på tur til mobilkranerne. Det 

var spændende. 

Det har været en god start og Hvalen og Silden har nydt at få mere plads på stuen og kunnet 

fokusere på deres børns alder/behov. 

Storebørnsgruppen åbner kl. 8/8.30/8.45, afhængig af personalets mødeplan. Hvis den ikke er 

åben når I kommer, afleverer I bare på Hvalen eller Silden som tidligere. 

 



 

 

 

 

 

 

Læreplanstema. 

 

Nov./dec. Temaet var ”Kultur” med fokus på ”Jul”. Der blev ”julet” på traditionel vis med pynt, sang, 

gaver, bagning, lege m.m. Hyggeligt. Børnene blev rigtig gode til flere julesange. 

 

Jan./feb. Temaet var ”Natur” med fokus på ”Fugle”. Vi sang om fugle, læste om fugle, fandt fugle 

på I-paden, så på fugle udenfor, lavede fuglefoder m.m. Vi oplevede at børnene blev meget 

interesserede i og opmærksomme på fugle, de opdagede dem ofte før os og de taler stadig meget 

om dem. 

 

Mar./april. Temaet er ”Kultur” med fokus på ”Påske” og ”Gul”. Vi vil lave traditionelle påske 

aktiviteter m.m. 

 

Navn i tøj. 

 

Vi oplever af og til at tøj eller fodtøj bliver væk  i vuggestuen. Det beklager vi  meget. 

Huset er stort og har mange brugere, så det kan være svært at undgå.  

Børnene øver selvhjulpenhed ift. tøj og fodtøj, derfor kommer tingene ikke altid på plads. 

Vi prøver altid at lede efter og efterlyse de manglende ting – og så dukker de ofte frem. 

Hvis I sætter navn i tøj/fodtøj, vil det være en stor hjælp for alle – især da mange har ens tøj. 

 

 

Hilsen vuggestuen. 

 

 


