
Kære forældre  

Vi er kommet godt i gang med det nye år og som noget nyt hænger der ugeskema på stuerne, så i kan følge 

med i dagens aktiviteter. For børnehaven er der faste aktiviteter mandag og tirsdag. Mandag skiftes de 

store og små til at gå i salen og tirsdag tager alle på tur-dag. De to dage er det vigtigt, at børnene møder 

senest kl.10. 

Virksomhedspraktikanter 

I december besluttede jeg, at åbne op for ansættelse af virksomhedspraktikanter i børnehaven. Jeg 

vurderede, at børnene nu var så trygge ved de faste voksne, at de var klar til at tage en voksen mere ind. 

Desværre har vi været lidt uheldige med Stine og Helle, der begge valgte at sige fra efter en meget kort 

periode pga. personlige årsager. 

I mandags startede Steffen i 4 ugers virksomhedspraktik hos os, hvilket vi er meget glade for. Steffen har 

været vikar et par gange i børnehaven og har også hjulpet i skolen. Der hænger opslag fra Steffen på tavlen 

ved indgangen.  

Fastelavn  

Mandag den 27. februar holder vi fastelavn i børnehaven og 

vuggestuen. Børnene har deres udklædning med(IKKE PÅ) og så bruger 

vi tiden frem til kl.9.30, hvor festen starter, på at gøre klar med 

udklædning og sminke. Vi har sminke i børnehaven. 

I forældre er meget velkommen til at være med, hvis I har mulighed for 

det. Vi har også inviteret de ældre i området til at komme forbi til kaffe 

og fastelavnsboller. 

Walk and talk og morgen sang 

Børnehavegruppen har siden skolestart efter juleferien deltaget i skolens morgen-gå-tur(walk and talk) og 

efterfølgende morgensang. Det er vores oplevelse, at børnene nyder turen og eleverne er søde til at tilbyde 

en hånd på gåturen, så alle børnehave børnene har en at holde i hånden.  Efterhånden genkender de også 

sangene og kan synge lidt med. Henrik og Hans Henrik er gode til at snige en børnesang ind og så bliver der 

virkelig skrålet med…også fra eleverne  

Vi vil på næste p-møde evaluere på forløbet og tage stilling til om aktiviteten skal fortsætte. 

Ingen våben i børnehaven 

Det sidste stykke tid har der været lidt for meget uro om morgenen. Elever i morgenpasning og de ældste 

børnehavebørn fandt på, at konstruerede våben af vores klodser og legede krig rundt i hele huset. Vi har 

meldt ud til elever der møder i morgenpasning i børnehaven og de ældste børnehavebørn, at vi ikke ønsker 

våben i børnehaven.  

Åbent-hus 



Vi holder åbent-hus hver tirsdag fra kl.9-10.30, hvor dagplejer/forældre der går hjemme med deres børn, 

kan komme på besøg og lege sammen med os. Vi har hængt opslag op forskellige steder, men spred gerne 

budskabet. 

Førskole-SFO 

1. april starter 5 af børnehavebørnene i Førskole SFO oppe på Friskolen. Det bliver rigtig spændende og det 

er vores oplevelse, at de glæder sig til det nye der skal ske.  

Helmut og Rie holder afslutning med de store den 16. marts, hvor vi skal overnatte i børnehaven. Næste 

morgen, når børnene hentes, har vi forberedt morgenmad til både børn og forældre. Vi sender en 

indbydelse i den nærmeste fremtid. 

Vigtige datoer 

27. februar  Fastelavn 

17. marts  Afslutning for Førskole SFO børn 

1. april  Arbejdsdag i børnehaven(samme dag som skolen) 

20. april  Generalforsamling 

11. maj  Pædagogiskdag 

19. maj  FF skolebal/disco 

24. maj  Bedsteforældredag 

26. maj  Lukket i børnehaven og vuggestuen 

9. juni  Besøg af de ældre i Håstrup 

16. juni  Sommerfest(grill og hygge) 

Uge 30  Lukket i børnehaven og vuggestuen 

1.september  Høstfest 

26. oktober  Lygtefest  

15. december  Juleafslutning 

Venlig hilsen 

Anne-Marie Rasmussen 

Håstrup børnehave og vuggestue 

Tlf. nr. 82389031/mobil nr. 22861042 



 

 

 

 

 

 

 

 


