
 

NYHEDSBREV FOR NOVEMBER 2018 

PÆDAGOGSIKE AKTIVITETER: 

Børnehaven:  

I børnehaven er vi godt i gang med vores projekt, 

som denne gang omhandler sprog gennem natur 

og science. Der arbejdes i de faste aldersopdelte 

hold med mange spændende aktiviteter. I kan 

følge med på tavlerne i fællesrummet, hvor 

projektbeskrivelsen også er tilgængelig (kan også 

læses på hj. Siden)  

Mette vores frivillige oplæser fra Egedal 

bibliotekerne kommer fast hver fredag og læser 

bøger som er i tråd med vores overordnede 

læreplanstema. Dette foregår altid med en 

mindre gruppe børn og i en form som dialogisk 

læsning, hvor børnene er en aktiv del af 

oplæsningen.  

Gulvrenoveringen i børnehaven er nu overstået 

og vi er ved at være på plads igen. Det har været 

et par udfordrende dage i spejderhytten, hvor 

pladsen var trang og vejret ikke helt var med os.  

I skrivende stund er vi ved at planlægge 

december måneds juleværksteder, mere derom i 

næste nyhedsbrev. 

Vuggestuen:  

I vuggestuen siger vi velkommen til Oliver E, som 

er startet på søstjernerne 1/11. 

Vi er lige startet op på projektuger, som kører de 

næste 4 uger. Temaet er sprog gennem natur og 

naturfænomener hvor vi arbejder med 

begreberne vind, luft og blæst. 

Projektbeskrivelsen er tilgængelig på tavlen i 

fællesrummet og hjemmesiden.   

 

 

                                                                                              

 

HUSETS AKTIVITETER: 

Børnehavens personale starter op på et 

udviklingsprojekt med fokus på den gode dialog, 

samt pædagogisk faglighed og modtagelse af nye 

kollegaer. Alt sammen med hjælp fra en ekstern 

pædagogisk konsulent fra LDD. 

 

MEDARBEJDER STATUS: 

Børnehaven har netop afsluttet 

ansættelsessamtaler med en ny pædagog. 

Desværre endte det sådan, at hende vi valgte at 

ansætte sprang fra i sidste øjeblik fordi hun fik 

tilbudt en stilling i sin praktikinstitution.  

På nuværende tidspunkt drøftes en plan B. 

I denne uge indkaldes til samtaler for den ledige 

pædagogstilling i vuggestuen.   

Vi har fortsat vores søde vikarer Marianne, Louise 

og Kristine som bruges flittigt.  

Da bestyrelsen har besluttet at bruge midler på 

vikarer og prioriterer at vi har hænder nok til 

børnene, vil det være sådan at nye ansigter ses i 

begge afdelinger nu og da. Der vil komme 

information om nye vikarer på Famly. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.karmsten.dk/

