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Kære forældre. 

Tak for den store opbakning og interesse til vores sommerfest i august, hvor vi var 195 børn og voksne. Vi 

havde en fantastisk aften med aktivitetsboder, fællesspisning og hygge sammen rundt på legepladsen i den 

skønne sommeraften. 

 

Forældrebestyrelse: 

På forældremødet i september, blev den nye forældrebestyrelse valgt. Marie Louise, mor til Felix på Stæren 

er valgt fra 2018-2020. Herudover blev Kamilla, mor til Benjamin valgt som repræsentant for Voel 

Børnehus. Lea, mor til Sigrid og Tania, mor til Emilia er valgt som suppleanter. 

 

Forældre aktivitetsforening er: 

Fra Svanen:  

Rikke, mor til Elvira – Katrine, mor til Johanne -  Morten, far til Ina – Berith, mor til Noam 

Fra Stæren: 

Lea, mor til Sigrid – Gitte, mor til Lærke –  Tania, mor til Emilia 

Fra Uglen: 

Elisabeth, mor til Mirjam 

Kamilla, mor til Theodor 

 

Tale/hørekonsulent Søren Nyholm Larsen 

Søren kommer i børnehuset hver fredag formiddag, og han har sprogvejledning hver 3. måned. I er meget 

velkommen til at tage kontakt til pædagog, hvis I gerne vil have sprogvejledning. Til sprogvejledning 

deltager både forældre og pædagog. 

De øvrige fredage har Søren sprogaktiviteter med de børn, der er indstillet. 

På forældremødet i september holdt Søren et spændende oplæg for os om, hvordan vi støtter børnenes 

sproglige opmærksomhed og sproglige udvikling derhjemme og i børnehuset. 

Materiale fra Sørens oplæg: 



 



 



 



Børn hentes eller afleveres af søskende eller andre børn /unge under 18 år 

Den der henter/afleverer skal kunne varetage afhentningen på forsvarlig og betryggende vis og kunne 

påtage sig ansvaret for det afhentede barn. 

Første gang et barn/ung skal hente/aflevere, snakker personale og forældre om, hvem det er, der 

henter/afleverer, og forældre giver deres samtykke på, at de har overgivet ansvaret for afhentning og 

aflevering til barnet/den unge. I skal udfylde en samtykkeerklæring som I får af pædagog. 

Den der afleverer skal være i stand til at varetage hele opgaven – hjælpe barnet med at komme ind i 

børnehaven, sige god morgen til personale og registrere på Daycare skærm , at barn er mødt samt 

afhentningstidspunkt tidspunkt.  

Barn/ung der henter skal være i stand til at hjælpe barnet med at pakke sine ting sammen, og få det med 

hjem, få registreret på Daycare skærm, at barnet er gået hjem, og sige farvel til personale. 

 

Lågen 

Forældre er kommet nogle gange, og fortalt, at vores låge stod åben til p.plads. Vil I hjælpe os med at den 

ALTID er lukket. 

 

Kommende arrangementer: 

29.10 Bamsehospital og forældrekaffe kl. 14.30-16 

13.11 Bedsteforældredag hos Minierne kl. 9-11 

5.12  Julehygge med forældre/bedsteforældre 14.30-16.15 

 

 

 

 

 

Venlig hilsen Lotte 


