
 

NYHEDSBREV FOR MAJ  

 

PÆDAGOGSIKE AKTIVITETER: 

Vuggestuen : 

Velkommen til Villias og Victoria på krabberne og 

Theodor på muslingerne, som startede 1. Maj. Vi 

glæder os til at lære jer bedre at kende.  

Vi har nu afsluttet vores projektuger hvor vi 

arbejdede med læreplanstemaerne sprog og krop 

og bevægelse med fokus på vores følelser, mimik 

og meget mere. Nogle supergode uger og vi kan 

se og mærke på børnene at der er sket noget i 

deres bevidsthed.  

Nu skal vi så have 4 uger hvor vi er lidt mere på 

stuerne hvor vi giver plads og ro til at tage i mod 

de nye børn som er startet. Disse uger vil bære 

præg af stue aktiviteter, men også fx små ture 

eller andet på kryds af stuerne. Samtidigt har vi 

rokeret lidt på personalet i vuggestuen som 

tidligere informeret. 

Muslinger : Pia, Lonnie og Marianne  

Krabber: Christina, Lena og ny pæd.  

Søstjerner : Katja, Sandra, Marianne  

Vuggestuen har i denne periode lidt færre børn, 

så Mariannes timer vil være fordelt på både 

muslinger og søstjerner. 

Børnehaven:  

Vi siger velkommen til Efe som startede på 
Blæksprutterne 1 maj.  
Årets læreplan er i gang og vi er allerede 
tyvstartet lidt på et kommende projekt som vil 
tage udgangspunkt i Fri For Mobberi konceptet. 
Her vil vi perioden have fokus på venskaber, 
tolerance, konflikthåndtering og det at læse 
hinandens kropssprog og signaler. Mere derom 
kan læses i projektbeskrivelsen som kommer til at 
hænge på læreplanstavlen og på hjemmesiden. 

 

 

 

 

 

 

HUSETS AKTIVITETER: 

Vi holder bedsteforældredag fredag d. 25/5 fra 

kl. 14.30-16.00. Indbydelser burde alle have 

fået.  

Personalet holder pædagogisk lørdag d. 26/5.  

Dagen efter Kristi himmelfart holder vi lukket, da 

vi ikke har fået nogle tilmeldinger til nødpasning.  

 

MEDARBEJDER STATUS: 

Vi har ansat 2 nye vikarer i huset. Christine og 

Christina som vil have timer både i vuggestuen og 

børnehaven ved behov.  

Vi har sagt farvel til Maria, som har fundet nyt 

arbejde i nærheden af hendes bopæl. I skrivende 

stund er ansættelsesudvalget ved at planlægge 

samtaler med pædagogansøgere. 

Birgitte har valgt at opsige sin stilling pr 31/5. 

Vuggestuepersonale er fordelt som før beskrevet 

og Søstjernegruppens forældre vil derfor blive 

inviteret til et informationsmøde om den 

fremadrettede plan for børnegruppen og det 

fremtidige samarbejde i afdelingen. Katja vil i 

den kommende periode have alle sine timer ”på 

gulvet” i afdelingen og hendes kontoropgaver vil 

varetages af den øvrige ledelse. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.karmsten.dk/

