
Nyhedsbrev til Engens forældre 

 
Så faldt der ro på. Få børn, oprydning, små ture, hygge ude og inde, bålmad, grønkålschips, 

vanding af afgrøder, solskin, regnvejr, forberedelse af den kommende sæson. 

Lige om lidt fælles feriepasning, dog uden børn fra Engen. 

Hvert år er den sidste tid før sommerferien krydret af disse ingredienser. Det er super 

hyggeligt for både børn og voksne. Der er mere ro på, og vi føler, at vi kommer tæt på 

børnene og lidt på forkant med den kommende sæson. 

Stuerne har nu holdt planlægningsmøder med de nye hold i Børnehaven. 15 børn hos Musene 

4 nye, 14 børn på Rævestuen 3 fra Musene starter og 20 kommende skolebørn på Hjortestuen. 

Det er en lidt anderledes aldersfordeling end vi plejer, men det bliver jo også godt. Der er 

lavet struktur for modtagelse af børn, dags- og ugerytme, som vi tager fat på fra uge 32, hvor 

vi forventer at være fuldtallige.  

Efter sommerferien arbejder vi med venskaber- lidt af en tradition, så vi siger godt 

velkommen til de nye og velkommen tilbage til de ”gamle” børn. 

Fredag 3. september håber vi, at det er muligt at holde en sommer-25 års Engens 

jubilæums- velkommen tilbagefest i Engen. Vi har savnet jer lidt tættere på og håber at 

sommeren kan holde Covid19 Deltavarianten på afstand, så vi igen må være sammen. Det 

afgøres på et møde 12 august, hvis ikke før. Pas godt på jer selv og hinanden derude! I hører 

nærmere, når vi ved om det kan lade sig gøre. 

Personalenyt: 

Musene er Anne-Mette, Jeanette, Line, Lene Moberg og Cimone 

Rævene er Ana, Ellen, Anne Mette N/ Marianne, der er på vej tilbage fra sygemelding, 

Nikoline/Christina, der kommer tilbage fra barsel 1. september, Mille (PAelev fra 23. august) 



Hjortene er Line T, Gaby, Anja Jensen 2 dage om ugen, mens hun færdiggør sin 

pædagoguddannelse, Marie 

Naturpædagog på legepladsen i børnehaven Johan 

Køkken Merete 

Motorikpædagog Lene Molberg bliver knyttet til Rævestuen torsdag og hver anden fredag 

frem til november 

Inklusionspædagog Laila Hornbøll bliver tilknyttet Hjortestuen mandag og hver anden fredag 

frem til november 

Husk I er som altid velkommen til at lege på vores legeplads.  

Rigtig god sommer til alle jer familier  

fra alle os i Engen 


