
 

NYHEDSBREV FOR SEPTEMBER 2018 

 

PÆDAGOGSIKE AKTIVITETER: 

Vuggestuen:  

Hen over sommeren har vi budt velkommen til 4 

nye børn.  

På Muslingerne er Signe startet d. 1/8 og Oscar 

d. 16/8 

På Krabberne er Oliver startet d. 16/8 

Og på Søstjernerne er Mikkel startet d.16/8  

Samtidig har vi også budt velkommen til Camilla 

som er ny medhjælper på Krabberne.  

I uge 37-40 starter vi op på vores hold aktiviteter 

på tværs af stuerne hvor vi vil have fokus på 

natur og naturfænomener med science i fokus. 

Projektbeskrivelsen vil være at finde på vores 

læreplanstavle og på vores hjemmeside.  

Børnehaven:  

I børnehaven har vi budt velkommen til Liam og 

Villias som begge er startet på Blæksprutterne. 

Begge drenge kommer fra vuggestuen og kender 

allerede godt til omgivelserne og de voksne i 

afdelingen.  

Delfinerne har modtaget Clara B og Victor som 

begge er startet d. 1/8. Stort velkommen til dem 

og deres familier.  

Vi er netop startet op på nyt læreplans fokus og 

de kommende måneder skal vi arbejde med 

sprog gennem natur og naturfænomener.  

Arbejdet i holdene er allerede godt i gang og 

aktiviteterne er planlagt for de næste 4 uger.  

Følg med på tavlerne i afdelingen og spørg gerne 

ind til hverdagens aktiviteter.  

Som noget nyt lægges der et billede af 

tavleplanlægningen op på Famly hver mandag, 

justeringer kan dog forekomme i løbet af ugen 

 

HUSETS AKTIVITETER: 

Der er intromøde for ny indmeldte og kommende 

børn i karmsten 17/9 fra kl. 17-18. Indbydelse til 

de respektive familier er sendt.  

Personalet skal have fyraftensmøde d. 26/9, 

denne gang omhandlende førstehjælp.  

Ledelsen tager på ledelsesseminar d 6-7/9 der 

skal arbejdes med lønpuljemidler.  

 

MEDARBEJDER STATUS: 

Vi har ansat Camilla som medhjælper i 

vuggestuen.  

Sandra stopper ved udgangen af september, da 

hun skal på rejse ud i verden og videre ud i 

uddannelse bagefter. Astrid ansættes 

efterfølgende i hendes stilling, hun er p.t som 

vikar i huset.  

Der arbejdes fortsat med den gode modtagelse af 

nye medarbejdere i huset og ”den røde tråd”. 

Der holdes pædagogmøder i vuggen for at 

optimere dette og tæt dialog med de sidst 

ankomne pædagoger er planlagt. 

Vi satser på at have ansat en ny pædagog til den 

manglende stilling i starten af det nye år. 

Stillingsopslag og ansættelses udvalg er iværksat.  
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