
 

NYHEDSBREV FOR JANUAR 

 

PÆDAGOGSIKE AKTIVITETER: 

Børnehaven: 

Godt nytår og velkommen tilbage efter en lang 

juleferie. I børnehaven siger vi velkommen til 

Flora og Ella, som er startet på Delfinerne og 

Valdemar som er startet på Blæksprutterne.  

Søhestestuen er oprettet på ny (med start d. 

7/1-19) og Kimmie og Marianne har gruppen på 

de 12 søhestebørn, som allerede har fået besked. 

Gruppen er fysisk placeret nede i vuggestuen 

(lokalet bag den gule dør) og dagligdagen vil 

være præcis som børnene kender det, nemlig 

magen til børnehavens, med aktiviteter og leg på 

tværs af stuer og med venner.  

Som noget nyt, har vi i dette første kvartal valgt 

at arbejde mere stueorienteret; dvs. aktiviteter i 

vores aldersopdelte hold holder pause. Det 

betyder at stuens voksne organiserer og 

planlægger pædagogiske aktiviteter for stuens 

børn. For at målrette aktiviteterne bedst muligt 

arbejdes der med termen store, mellem og små 

(aldersgrupper). Aktiviteter på tværs af grupper 

tilgodeses i det omfang det skønnes relevant. 

Dog vil afdelingens største børn have aktiviteter 

sammen med søhestegruppen to gange om ugen. 

Al pædagogisk planlægning er med vores 

overordnet læreplanstema for øje, nemlig den 

sproglige udvikling. Fokus i den første del af 

perioden vil være modtagelse af afdelingens nye 

små.  

Vuggestuen: 

I vuggestuen byder vi velkommen til Lisa og Zoey 

som starter d. 2/1 og 16/2 på Muslingerne. Og til 

Alba som starter på Søstjernerne d. 16/1. Vi 

glæder os til at lære jer bedre at kende.  

I denne periode arbejder vi primært med 

modtagelse og tilknytningen til de nye små samt 

pædagogiske aktiviteter på stuerne. Følg med på 

tavlen i garderoben. 

Legestuen kører som vanligt hver tirsdag fra kl. 

10.00-10.45. (fremadrettet vil det muligvis 

ændres til en anden ugedag, for at tilgodese 

afdelingens planlægning. Mere herom senere.)  

HUSETS AKTIVITETER: 

Der afholdes intromøde for kommende forældre 

d. 14/1 fra kl. 17-18.  

Bestyrelsen holder nytårskur d 31/1, hvor der 

laves oplæg fra personalet om pædagogisk 

faglighed. Derudover vil der blive debatteret nye 

mulige fremtidige tiltag.   

MEDARBEJDER STATUS: 

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

tilbage på fuld tid henover januar måned. 

Silje som har været vikar i et par måneder er 

kommet på uddannelse, og vi sagde derfor farvel 

til hende i slutningen af december 2018. 

Vi har ansat en pædagog til vuggestuen. Hun 

hedder Anna, starter d. 16/1-19 og skal være hos 

Krabberne sammen med Christina og Camilla. Vi 

glæder os til samarbejdet. 

Vi har haft stillingsopslag til den ledige 

pædagogstilling i børnehaven og holder samtaler 

i løbet af denne måned. 
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