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Kære forældre. 

”Pyh. Det blev et forår og en forsommer, vi aldrig vil glemme. Vores fælles omstillingsparathed 

er blevet testet, og jeg har en klar og rar oplevelse af, at den test har vi samlet set bestået. 

Min måleenhed er børn i glad leg i gode fællesskaber med liv og passende udfordringer, som 

jeg ser i rigelige mængder hver dag.”  

Sådan skrev jeg for et år siden. Jeg havde ikke fantasi til at forestille mig endnu et år med 

Covid-19-udfordringer. Og slet ikke at vi lige skulle toppe det hele med en vandskade. 

Nyheder har der været nok af, men ikke så mange nyhedsbreve. Året har egnet sig bedre til at 

formidle forandringerne løbende. Håber I er ved at blive fortrolige med AULA. Det er her 

informationerne typisk vil komme.  

Året der gik:  

Det vigtigste først, - børnene. Vi har igennem året haft et meget stabilt og forudsigeligt 

børnetal. Det har givet ro til at udvikle videre på læringsmiljøet, leg og trivsel. Børnene er 

generelt fantastisk robuste, tillidsfulde og omstillingsparate. Det skal vi ikke misforstå og 

dermed risikere at glemme, at der også er behov for forudsigelighed, nærhed og tryghed. Der 

er rammer og kompetencer, der er vanskelige at prioritere, med de forudsætninger, der har 

været. Dem skal vi sørge for at fyre op under igen, når det kan lade sig gøre. Vi siger farvel og 

god vind til 32 kommende skolebørn. Tak for samværet og hav det rigtig godt. I har vist, at I 

har lært rigtig meget, og jeg er sikker på, I bliver gode at have som kammerater i en klasse. 

Covid-19. Sprit, vask, afstand, mundbind. Udeliv i alt slags vejr og i en grad, der kræver små 

superhelte. Vi har stadig nødvendige restriktioner. Måske er det for forsigtigt og vi bliver hele 

tiden klogere. Vi har haft Covid-19 tæt på blandt familier og medarbejdere, og kun en enkelt 

gang har vi skullet reagere med en større hjemsendelse. Ved fælles hjælp og ansvarlighed 

samt en god dialog er vi et godt sted og tåler nok også forsigtighed lidt endnu. 

Vandskade. Vi troede først det var løgn, men den var god nok. Vuggestuen skulle lukke ned 

en fredag, holde weekend for så at starte i nye omgivelser om mandagen. 45 børn og 15 

voksne. Det betød at 50 børnehavebørn og 8 voksne skulle lave samme øvelse i børnehaven 

for at give plads.  Og yderlige 50 børn og 8 voksne skulle justere ind og begrænses. Børn, 

forældre og medarbejdere, - hvor har I været positive og forstående og energiske på den helt 

rigtige måde. For mange af børnene er det blevet til en helt lille rejse med nysgerrighed som 

en turist. Godt at det kan vendes den vej. Det går godt med renoveringen. Vuggestuen kan 

vende tilbage kort efter sommerferien. Vi benytter lejligheden til at få malet og forskønnet i 

store dele af Orange Hus, så børnehaven bruger lidt mere tid inden de vender tilbage. En uge 

eller to. 

Feriepasning. Søholt er lukket i ugerne 28, 29 og 30. Feriepasning foregår i Nørrevænget, og 

de familier der gør brug af feriepasningen har fået besked. 
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Medarbejdergruppen. Efter ferien får I overblikket over sammensætningen på stuerne og i 

hele Søholt. Covid-19 har givet en distance i kendskabet til hinanden, men det er nok rart at få 

navne på sine voksne. Vi har gjort brug af vikarer i forskellige sammenhænge, og har 

midlertidigt ansat medarbejdere for at aflaste. For at dække ind i perioder med ubesatte 

stillinger, når vi har opnormeret, har vi også haft kortere ansættelser. Og så er ansættelsen 

ændret for nogle medarbejdere, så de kan flyttes rundt og vejlede i motorik og inklusion på 

stuerne. I nyere tid har vi af forskellige årsager sagt farvel til Lonnie, Mette P. og Freja Ry i 

vuggestuen og vi er tæt på at tage afsked med Miriam og Ellen i børnehaven. Jeg vil sige 

tusind tak for indsatsen i Søholt og held og lykke fremover. I har bidraget, der hvor det så 

mest uoverskueligt ud, og hjulpet os godt igennem. 

 

Vi begynder at kigge ind i et nyt arbejdsår, skoleår, børnehave-/vuggestue-år. Tør vi næsten 

tænke på, hvad der vil ske? Det gør vi. Der er en stor bunke børn, der vil få grin og kram og 

samvær i Søholt. De vil tumle og slå sig og få plaster på og komme godt videre. De vil glæde 

hinanden og skuffe hinanden, lige så man kommer til at græde med lyd og med begge øjne. 

Børnehaven og vuggestuen er på en gang selve livet og øvebanen til det liv, der vil komme. Vi 

voksne øver os også, og bliver ligesom børnene mere kloge på hinanden og de 

sammenhænge, vi indgår i. En af vores overskrifter for den kommende tid er 

forældresamarbejdet og det åbne dagtilbud, der rækker ud i lokalområdet. Så er I advaret. 

Håber alle får en fortryllende sommer og vender tilbage med lyst og energi til at åbne det hele 

op igen. 

Med de bedste hilsner, daglig leder Per Kristjansen 


