
 

NYHEDSBREV FOR MARTS 2019 

 

PÆDAGOGSIKE AKTIVITETER: 

Vuggestuen: 

I vuggestuen byder vi velkommen til Sebastian 

som starter på Krabberne d. 1.3 og til Bastian 

som starter på Muslingerne d. 25.3. Vi glæder os 

til at lære jer og jeres familie bedre at kende. 

I uge 10 afslutter vi vores projekt omkring 

eventyr fortælling. Vi har haft fokus på den 

sproglige udvikling gennem eventyr, og sammen 

med børnene har vi på de forskellige hold læst 

og snakket om eventyr. 

Da vi i øjeblikket i vuggestuen har rigtig mange 

børn vil vi i den næste periode tilrettelægge 

nogle aktiviteter, for de ældste, væk fra 

stuerne. Samtidig vil vi også have fokus på det at 

starte i Børnehave og hvad der dertil medfølger. 

Vi er i skrivende stund ved at tilrettelægge 

hvilke børn der skal deltage og nærmere info vil 

komme hurtigst muligt. 

Børnehaven: 

I børnehaven byder vi velkommen til Silas som 

starter på delfinstuen 16/3. Vi glæder os til at 

lære ham og hans forældre at kende.  

Vi er kommet godt i gang med vores medie 

projekt, hvor vi laver forskellige pædagogiske 

aktiviteter gennem leg med Ipads. Her laver 

børnene selv små film ud fra billeder de selv har 

taget og stemmer som efterfølgende lægges på. 

Der arbejdes også med vendespil, puslespil mm. 

Læsegruppen med vores frivillige oplæser 

gennem Egedal bibliotekerne fortætter som 

hidtil. Mette kommer om fredagen og læser 

historie med en mindre gruppe børn. Det vil 

fremgå af tavlen hvilke børn der er på holdet.  

 

 

 

HUSETS AKTIVITETER: 

 Lagunevoksne holder afslutningsfest for 

kommende Sfo børn d. 27/3 kl. 17.30-19.30. 

Personalet holder fyraftensmøde d.12/3 

omhandlende pædagogisk faglighed.  

Legestue i vuggen: Legestuen vil fremover foregå 

om torsdagen. Tilmelding skal dog stadig være 

senest mandag kl 12. 

 

MEDARBEJDER STATUS: 

Astrid er blevet optaget på sin drømmehøjskole 

og er stoppet. Vi ønsker hende held og lykke på 

hendes videre færd. I Astrids stilling har vi ansat 

en ny medhjælper som hedder Sofie. Hun er 

startet på Muslingerne 1/3.  

D. 18/3 starter Katrine i vuggestuen. Katrine er 

virksomhedspraktikant og skal snuse til faget i 4 

uger.  

Medarbejderne afvikler på skift deres restferie i 

den kommende periode.  

Medarbejderne i børnehaven er i gang med et 

udviklingsprojekt som handler om den gode 

kommunikation samt organisering og 

planlægning. I den forbindelse vil der pr. 1. April 

rykkes lidt rundt på de voksne.  

Stueorganiseringen vil se således ud: 

Lagunen: Kimmie, Dorthe og Michele 

Delfiner: Inger, Ny pædagog og Hanne 

Blæksprutter: Pernille, Solgerd og Anita.  

Der er iværksat plan for ansættelse af ny 

pædagog til børnehaven.  

 

 

http://www.karmsten.dk/

