
 

NYHEDSBREV FOR APRIL 2019 

 

PÆDAGOGSIKE AKTIVITETER: 

Vuggestuen: 

I vuggestuen byder vi velkommen til Casper som 

starter på Krabberne d. 1.4 og til Mira og Johan 

som starter på Søstjernerne d. 16/4. vi glæder os 

til at lære jer og jeres familier bedre at kende. 

Samtidig siger vi farvel til Marie, Axel, Tobias, 

Bertram og Luna som skal starte i børnehaven. Vi 

ønsker jer held og lykke fremover 😊 

Vi vil igen i april måned oprette en 

storbørnsgruppe for de kommende 

børnehavebørn. Vi vil her have fokus på 

børnehavebesøg, ture/aktiviteter i samarbejde 

med børnehaven og alt det der følger med når 

man skal lære at gå i børnehave. Vi prioriterer 

dette højt i vores hverdag og arbejder målrettet 

med at skabe en god og tæt relation mellem de 

nye kommende børnehavebørn og de børn og 

voksne som allerede er i børnehaven. 

Derudover vil en lille gruppe børn fra 

vuggestuen, lave projekt, sammen med Christina 

L i hele måneden. Det som kommer til at 

kendetegne projektet, er at det er vigtigt at 

børnene hver dag har tøj med til vejret. De vil 

bla. have fokus på bål, kul og gamle dage, grov 

og fin motorik. Det vil kunne ses på tavlen i 

vuggestuen hvilke børn der skal deltage. 

Børnehaven: 

I børnehaven byder vi velkommen til Marie, Luna 

og Tobias som skal starte på Blæksprutterne og 

Axel og Bertram som skal starte på Delfinerne. Vi 

glæder os til at lære jer og jeres familier bedre 

at kende. 

Samtidig har vi sagt farvel til alle Lagunebørnene 

som skal starte i skole. Vi ønsker jer held og 

lykke fremover. 

April måned er samtidig den måned hvor alle 

stuerne bliver etableret på ny. Nye børn, nye 

voksne, nye fællesskaber skal dannes og vi vil i 

det hele taget bruge tid på dels at modtage de 

nye børn fra vuggestuen men også ”falde til” i 

vores nye grupper.  

Vi er pt i gang med at lave den nye 

holdfordeling, som vil være på plads i løbet af 

april. Billeder af børnene vil komme i rammerne 

løbende.  

HUSETS AKTIVITETER: 

Lørdag d. 6.4: Pædagogisk lørdag for personalet 

som omhandler udviklingsprojekt om den gode 

kommunikation og de styrket læreplaner.  

18.4-22.4: Påske 

Læreplansteamet arbejder på højtryk med at få 

udarbejdet kommende plan for fokusområder 

henover året. Mere herom snarest.  

MEDARBEJDER STATUS: 

Fordeling af personalet 1.4 i børnehaven: 

Lagunen: Kimmie, Dorthe og Michele 

Delfinerne: Inger, Ny pæd. og Hanne 

Blæksprutterne: Pernille, Solgerd og Anita 

Der er iværksat plan for ansættelse af ny 

pædagog til børnehaven. 

 

Medarbejderne afvikler på skift deres restferie i 

den kommende periode.  
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