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Karmsten d. 10/3-17 

 
Kære vuggestueforældre 
 

Vi har længe haft et ønske om at forbedre aktiviteterne for de forskellige aldersgrupper, samt 

modtagelsen af nye børn i vuggestuen. 

De tiltag vi er nået frem til er skabt i tæt dialog mellem personalet i de forskellige afdelinger, 

ledelsesteamet og den forældrevalgte bestyrelse. 

Samarbejdet på tværs af ovenstående grupper har været positivt og målrettet mod en bedre 

hverdag for vuggestuen i Karmsten. 

 

Det betyder: 
 

 I løbet af 2017 vil de 3 vuggestuegrupper blive ens ift. aldersfordeling. 

 Ændringen vil foregå løbende, der vil derfor ikke forekomme en større omvæltning. 

 Der vil blive oprettet aldersgrupper på tværs af stuefordelingen ligesom i børnehaven. 

 Disse aldersgrupper vil i højere grad kunne lave aktiviteter målrettet mod deres behov 

og ønsker. 

 Aldersgrupperne vil blive samlet om formiddagen. 

 De ældste børn vil, når muligheden byder sig, kunne samles i den ledige Søhestestue 

for at have ekstra legetid sammen om eftermiddagen. 

 Hverdagen vil ydermere bære præg af større fleksibilitet, og de enkelte pædagoger vil 

have større frihed til at tilpasse dagen. 

 

 Vores ambition er at ændringen i højere grad vil frigøre ressourcer til at kunne 

tilrettelægge og udføre pædagogiske aktiviteter. 

 

Forbedringer i modtagelse af nye børn i vuggestuen: 
 

 De enkelte stuer vil ”sjældnere” skulle modtage nye børn, da modtagelsen vil blive 

fordelt mellem 3 stuer i stedet for 2 stuer. 

 Fokustid hvor kun de nye mindre børn er til stede. 

 Mulighed for større samarbejde og løbende forventningsafstemning med de nye 

forældre. 

 

Processen er så småt i gang, og vil løbende blive intensiveret efterhånden som det giver 

mening. 

Vi gør alt hvad vi kan for at ingen børn kommer til at mærke pludselige større forandringer.  

 

Vi ser meget frem til denne forbedring, og håber I ligeledes deler vores 

begejstring. 
 

Med venlig hilsen 
 

Ledelse og bestyrelsen i Karmsten 
 


