
Nyhedsbrev efteråret 2019 Sommerfuglen 

 

Her i efteråret har vi haft fokus på små fællesskaber, vi har delt børnene op i mindre 

grupper, så hvert barn har mulighed for at udforske, lege og lave forskellige 

aktiviteter. Da børnene er forskellige steder i deres udvikling, har de behov for 

forskellige aktiviteter. Vi har lagt vægt at holde vores ugentligt gåtur, ud af huset. 

Gåturene har primært været for de store børn, men vi forsøger at mellemgruppen, 

altså dem som fylder 2 år i starten af det nye år, også skiftevis kommer med på tur.  

Vores samling om morgenen har vi rykket til kl.8.45, så vi får formiddagsmad cirka 

kl.9.00, for at mindske antallet af børn der sultne ved 10-tiden.  

I vuggestuen har vi siden sommerferien budt velkommen til fire børn og deres 

forældre, Ida-Marie, Maise, Karoline og Lily, alle fire børn er faldet rigtig godt til. Vi 

har også budt velkommen til Lotte, som er under uddannelse til pædagog via 

merituddannelsen. Lotte er en erfaren pædagogmedhjælper, som dejlig nemt og 

hurtigt er faldet ind i vores hverdag. 

På grund af ændringer i de voksen Sommerfugles mødeplan, vil der først møde en 

voksen ind i vuggestuen kl.6.45. dette er for at strække tiden i den anden ende af 

dagen. Vi er heldige, at vi stadig kan beholde Thea i nogle timer på stuen. Det gør at 

vi er fem voksne, Lotte, Thea, Lisbeth, Susanne og Gitte, som fast er en del af 

vuggestuen. Thea vil være tilknyttet både vuggestuen og Minierne. 

Projekt liggehal vil efter planen, påbegynde i uge 43, derfor vil I forældre og jeres 

børn ikke kunne anvende den sædvanlighed indgang/dør, I vil kunne bruge døren 

med de mange hænder klippet ud i pap og selvfølgelig huset andre indgange. 

Nu går vi snart ind i den søde juletid. Da det er vores første jul, har vi ikke endnu 

nogen fastlagte juletraditioner. Vi bestræber os på at få begyndt på julegaver i 

november, så der i december kan julehygges.  

 

 

 


