
 

NYHEDSBREV FOR FEBRUAR 

 

PÆDAGOGSIKE AKTIVITETER: 

Vuggestuen: 

Vi byder velkommen til Vidar og Roar som starter 

på muslingerne og Sofie som starter på 

Krabberne. Vi glæder os til at lære jer bedre at 

kende. 

Samtidig siger vi farvel til Jonathan og Milo som 

skal starte i børnehaven. Vi ønsker jer held og 

lykke fremover. 

I uge 7-10 vil vi i vuggestuen arbejde med 

eventyr og fortællinger. Børnene vil i disse uger 

indgå i små hold på kryds og tvær af alle stuerne. 

Mere herom vil kunne læses på vores 

læreplanstavle samt hjemmesiden. 

Vi vil i vuggestuen modtage en del børn her i 

starten af det nye år og vi har derfor stor fokus 

på den gode relation og relations dannelse 

mellem voksen/barn og barn/barn. 

Børnehaven: 

I børnehaven siger vi velkommen til Milo hos 

Delfinerne og til Jonathan hos Blæksprutterne, 

som starter 1. februar.  

Vi arbejder fortsat stueorienteret med vores 

pædagogiske aktiviteter med fokus på den 

sproglige udvikling. Gennemgående for alle stuer 

er dialogisk læsning, eventyr, sanglege og rim og 

remser.  

Hele gruppen af kommende lagunebørn (årgang 

14) har fælles aktiviteter hver tirsdag og torsdag 

med henblik på at styrke fællesskabet i 

storbørnsgruppen. Derudover har vi fortsat 

læsegruppe med vores frivillige oplæser, Mette 

fra Egedal bibliotek. Hun kommer én gang om 

ugen og fordeling af børn fremgår af tavlen uge 

for uge.  

 

 

I skrivende stund er vi ved at planlægge et 

kommende projekt omhandlende ”medieleg” 

som kommer til at forløbe i ugerne 8-13 mere 

herom i projektbeskrivelse på hjemmesiden 

senere. 

HUSETS AKTIVITETER: 

Uge 7 – Skolernes vinterferie  

Kommende lagunebørn er årgang 14. Disse 

starter op 1 april, når vi har fået sendt de 

nuværende lagunebørn afsted til mini sfo. Mere 

info om lagunestart og forældremøde i lagunen 

kommer når tiden nærmer sig.  

MEDARBEJDER STATUS: 

Yeter har været fraværende i en tid, og er på vej 

tilbage på fuld tid henover januar måned. 

Vi har haft stillingsopslag til den ledige 

pædagogstilling i børnehaven, desværre var der 

ingen kvalificerede blandt og vi vil derfor lave et 

nyt stillingsopslag i løbet af foråret. 

Astrid skal på højskole og har opsagt sin 

medhjælperstilling. Hendes sidste dag er 28/2 og 

vi ønsker hende held og lykke med alt det nye.  

Vi er i gang med at planlægge 

ansættelsessamtaler så vi kan få en ny 

medhjælper i hus 1/3.  

Vores vikar Kristine som har været her over 

noget tid, er stoppet, da hun har andre planer.  

Louise skal ud og rejse, og stopper d. 19/2-19. 

Vi byder velkommen til en ny tilkaldevikar. 

Cathrine som er uddannet pædagog, starter på 

mandag d. 4/2-19 med timer i børnehaven. 

Pt. har vi Steen, Julie og Marianne som faste 

vikarer i huset.  

Personalet afvikler på skift deres restferie over 

de næste par måneder. 

                                                  

 

http://www.karmsten.dk/


 

                                            

 

 

                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


