
 

NYHEDSBREV FOR OKTOBER 2018 

 

PÆDAGOGSIKE AKTIVITETER: 

Vuggestuen: 

D. 1 oktober byder vi velkommen til Nohr som 

skal starte på Muslingerne og Viggo som skal 

starte på Krabberne. Vi glæder os til at lære jer 

at kende. Samtidig siger vi farvel til Sara som 

skal starte i børnehaven d. 16/10 og vi ønsker 

hende held og lykke fremover. 

Pt er vi er godt i gang med vores projektuger som 

har fokus på læreplanstemaet Natur og 

Naturfænomener. Vi har sidste dag med Projekt 

fredag d. 5 oktober hvor vi sammen med børnene 

vil prøve at lave en lille vandraket. 

Uge 41-44 er stue uger. I disse uger har vi fokus 

på fællesskabet, læring bland store og små, den 

gode relation og meget mere. Derfor vil vores 

aktiviteter i disse uger afspejle dette og de 

enkelte stuer i vuggestuers dagligdag vil derfor 

kunne se meget forskellige ud da det er 

forskelligt hvad der er rør sig i de enkelte 

børnegrupper. 

 

Børnehaven: 

I børnehaven siger vi velkommen til Sara som 

skal starte på blæksprutterne 16/10.  

Vi har gennem Egedal bibliotekerne indledt et 

samarbejde med en frivillig historieoplæser.  

Hun hedder Mette og vil komme én gang om ugen 

og læse historier op for en mindre gruppe børn.  

Dette tiltag passer fint ind i årets 

læreplanstema, som jo er sprog og vi vil i 

samarbejde med Mette finde relevant materiale, 

så oplæsningerne er i tråd med vores 

pædagogiske fokusområder fremover. Vi ser frem 

til at starte op d. 5. oktober og hvis alt går vel 

fortsætter vi så længe vi har lyst.  

Denne måneds læreplansfokus er sprog gennem 

natur og naturfænomener og holdaktiviteterne 

vil afspejle sig dette. 

I skrivende stund er der ved at blive udarbejdet 

en projektbeskrivelse over et kommende projekt 

med ovenstående fokus. Denne vil være 

tilgængelig på hjemmesiden samt 

læreplanstavlen inden projektet startes op.  

 

HUSETS AKTIVITETER: 

Uge 42: Efterårsferie 

2/10: Bestyrelsesmøde 

6/10: P-lørdag for personalet som omhandler 

Forældresamarbejde.  

Ny gulvbelægning startes op i uge 44 og sker i 

flere tempi. Planen er foreløbig: 

Børnehavens gulv lægges mandag og tirsdag d. 

29-30/10-18. 

Børnehaven ”flytter” over i spejderhytterne ved 

Græstedgård, og der afleveres og hentes 

derovre. Lagunen tager på udflugt til Klub 

Ørnebjerg begge dage. Yderligere information 

kommer til de implicerede når vi kommer 

tættere på. Vi glæder til renoveringen og ser 

frem til flotte gulve. 

 

MEDARBEJDER STATUS: 

Anette har valgt at søge nye udfordringer og 

derfor opsagt sin stilling i BH og har sidste dag d. 

31.10. 

Vi håber på at kunne ansætte en ny pædagog 

hurtigst muligt. Stillingsopslag er sat i værk. 

Sandra stoppede d. 30/10. Vi ønsker hende held 

og lykke fremover. 

Astrid er blevet fastansat i Sandras timer og vil 

være tilknyttet muslingerne. 

Fordelingen i vuggestuen ser derfor således ud: 



Muslingerne: Pia, Lonnie og Astrid 

Krabberne: Christina L, Camilla, Ny pæd. (vikar) 

Søstjernerne: Christina Q, Lena og Katja  
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