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PÆDAGOGSIKE AKTIVITETER: 

Vuggestuen: 

I vuggestuen byder vi velkommen til Casper som 

starter på Krabberne d. 1.5 og til Anna og Malthe 

som starter på henholdsvis Søstjernerne og 

Krabberne d. 16/5. vi glæder os til at lære jer og 

jeres familier bedre at kende. 

Vi har sagt farvel til Alexander, Liva, Falke, 

Ludvig, Noah og Villum som skal starte i 

børnehave. Vi ønsker jer held og lykke fremover 

😊 

I maj måned har vi fokus på de nye børn som er 

startet midt i sidste måned og i denne. Det 

betyder stueorienterede aktiviteter og leg; og 

uderummet (afhængig) af vejret bruges på 

samme måde. Det er derfor en god ide at checke 

op på børnenes garderober og ”fylde op” med 

relevant udetøj. 

Legestue, rytmik og andre fokuserede aktiviteter 

vil fremgå af tavlen. 

Børnehaven: 

I børnehaven byder vi velkommen til Liva og 

Alexander, som er startet hos blæksprutterne og 

til Falke og Villum hos delfinerne.  

Foråret er for alvor kommet og uderummet 

inddrages mere i den pædagogiske praksis. Vi vil 

være mere på legepladsen og tage på små ture i 

lokalområdet. Fokus for denne periode er krop, 

sanser og bevægelse, som de pædagogiske 

aktiviteter vil tage udgangspunkt i.  

Vi har evalueret på den forgangne periode, hvor 

vi har arbejdet mere stueorienteret. 

Tilbagemeldingen på det har været positiv, 

hvilket betyder at vi fremadrettet nok vil ændre 

lidt på vores praksis. Dette vil I høre mere om 

når planen er på plads. Tavlen vil i den 

forbindelse også ændres lidt.  

 

HUSETS AKTIVITETER: 

Arbejdslørdag d. 4/5-19 kl. 9-14 med frokost kl. 

13. 

Legepladsudvalg er i gang med at indhente tilbud 

til nye legeredskaber på legepladsen. 

Laguneforældremøde d. 7/5-19 kl. 17-18 

Bestyrelsen arbejder fortsat med at prioritere 

opgaver i henhold til vedligholdelsesplan for hus, 

legeplads og udendørsarealer. 

Vi holder bedsteforældredag torsdag d. 16/5-19 

kl. 14.30-16. 

Ledelsen er på seminar d. 28-29/5-19 med fokus 

på at nedfælde og iværksætte implementering af 

den styrkede læreplan. 

MEDARBEJDER STATUS: 

I starten af måneden afholder vi 

ansættelsessamtaler for den ledige 

pædagogstilling i børnehaven. 

Henover hele måneden er medarbejderne 

løbende til udviklingssamtaler med Sussie. 

En del af medarbejderne deltager i Lady-walk i 

Hillerød d. 27/5-19. Karmsten sponsorerer mad 

og drikke før turen. 
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