
Kære forældre 

Vi har nu været i gang i 2 måneder, og jeg synes, vi er kommet rigtig godt fra start. Vi oplever en 

børnegruppe, der føler større tryghed i den daglige struktur og den tydelighed, som de møder hos os 

voksne, giver dem ro og tryghed. Vi støder dagligt på små ting, der har brug for at blive juristeret ud fra de 

værdier, vi har sat op for et godt børnehave- og vuggestueliv. 

Facebookgruppen fungerer rigtig godt for os, og vi bestræber os på dagligt at lave et lille opslag for dagens 

aktiviteter. Der vil være dage, hvor vi ikke lægger noget op, men så er det fordi, vi har prioriteret, at 

børnene har krævet vores tilstedeværelse i højere grad. Hvis I oplever manglende information, så kom 

endelig og spørg. Vi er altid åbne for en snak. 

Kursus 

Mandag og tirsdag skal Anne og Helmut på kursus. ”Nyttigt netværk”, Hanne Rasmussen og Kate Møller har 

tilbudt os 2 pladser på et kursus omkring tidlig opsporing, bekymringsafklaring og 

indsats i forhold til familier med potentielt udsatte børn fra 0 - 6 år.  

Claus kommer som vikar for Helmut og Ellen har budt ind med interessetimer til at 

dække Annes timer.  

Fokusområde i Vuggestuen 

I Vuggestuen har vi arbejdet med stimulering af fin- og grovmotorikken. Børnene har leget med træperler, 

lavet julekugler, puslespil, tegnet, gynget i hængekøje, rullet rundt, slået kolbøtter, kravlet igennem 

tunneler og øvet balancen, når de bevæger sig rundt på legepladsen og meget mere.  

Fokusområde i Børnehaven 

I børnehaven har vi haft fokus på den sociale træning. I spisesituationer øver vi børnene i at spørge til det, 

de har brug for, ved at sætte navn på. Fx ”Rie… vil du række mig leverpostejen”. Vi leger forskellige lege, 

hvor de skal vente på tur. Vi har fokus på legen og ikke hvem, der har været Bjørn/Kyllingemor. Børnene er 

forskellige og har forskellig behov. Derfor oplever de ”uretfærdighed”, når nogen får lov til noget, andre 

ikke må. Det er en god øvelse for børnene til accept af forskellighed.  

Hver torsdag laver de store børnehavebørn små skoleopgaver, hvor de bliver udfordret på finmotorikken og 

det at skulle sidde stille med en opgave.  

Generelt tegner vi meget i børnehaven. Tegning er vigtigt, for at børnene udvikler deres håndskrift og 

noget, der er blevet større fokus på i skolerne. Så når jeres børn beder om iPad eller tablet, så giv dem et 

stykke papir og en blyant og tegn med dem   

Teater på Ringe Bibliotek 

På onsdag den 30. november er der teater på Ringe Bibliotek for Tobias, Nora, Ellen, Harald, Anna, 

Frederikke. Vi skal køre fra børnehaven kl.9.15, så børnene skal være i børnehaven senest kl.9. 



Efter hjemkomst og frokost, går vi på skolen til juleklip. 

Praktikant 

Saras praktikdag er flyttet til tirsdag kl.8.30-14 frem til jul. Børnene har taget godt imod hende, og det er 

vores oplevelse, at Sara er glad for at være hos os. Efter jul er der mulighed for at udvide til to praktikdage 

om ugen, hvis Sara ønsker det. 

Virksomhedspraktikant 

Vi har haft besøg af Stine Jørgensen, som starter i virksomhedspraktik først i december. Stine har tidligere 

erfaring fra børnehaver, hvor hun har været ansat. De sidste 8 år har hun boet i England og arbejdet i 

hjemmeplejen. Praktikken er foreløbig aftalt 13 uger frem. Vi glæder os til at byde Stine velkommen. 

Juleafslutning 

Vi holder juleafslutning den 22. december fra 14-16.30 i børnehaven. Vi skal hygge med æbleskiver, gløgg 

og de småkager, vi har bagt. Der vil blive mulighed for at lave en lille juledekoration/klippe julepynt. Vi 

sender invitation ud, når tiden nærmer sig.  

Åbent-hus 

Vi har besluttet, at holde åbent hus hver onsdag for interesserede dagplejere og forældre der går hjemme 

på barsel. Første dag er på onsdag den 30. november kl.9-11. Vi deler opslag ud til købmanden, 

sundhedsplejerske og jordmoderen i Fåborg. 

Reparation af barnevogne 

Vi vil gerne opfordre forældre i vuggestuen til at tjekke deres barnevogn mellem jul og 

nytår, så de er uden fejl og mangler til det nye år. 

Rengøring mellem jul og nytår 

Når jeg har overblik over, hvor mange børn der kommer mellem jul og nytår, sender jeg en tilmelding ud til 

rengøringshjælp. Jeg plejer at bruge ca. 1 ½ time på at gøre rent, så jeg tænker det kan gøres på en lille 

time, hvis I er flere om det.  

 

 

Venlig hilsen 

Anne-Marie  

 


