
Kære forældre. 

Når vi nu om kort tid lukker Børnehuset Søholt ned til sommerferien, er det ikke uden glæde. 

Glæden over de mange timer vi har været sammen om de vigtigste i verden, glæden over at vi 

har det børnehus, som vi har og selvfølgelig glæden over, at vi nu skal nyde sommeren.  

Sammenhold mærkede vi i den grad, da vi vendte tilbage i august og huset skulle falde på 

plads efter vandskade i vuggestuen. Alle blev påvirket i en eller anden grad, og alle stod 

sammen, så vi kom godt igennem. 

Økonomien er vi nødt til at tænke med hele tiden og må prioritere, så vi anvender vores 

ramme bedst muligt. Vi ved, at der sker stramninger i løbet af efteråret og vil tilrettelægge, så 

det mærkes mindst muligt i børnenes hverdag. 

Helhed står på to ben. Dels at vi når hele vejen rundt, - det har vi læreplanerne til at hjælpe 

os med, så børnene møder udfordringer og tager læring på mange forskellige områder. Dels 

sammenhæng, så der er overensstemmelse i den måde vi arbejder på i det små og i det store. 

Ordentlighed. Alle medarbejdere har været på dagskursus i hvordan vi sikrer, at vi holder 

fast i fagligheden, så ingen forkerte fortællinger om børn, familier, kollegaer eller andre vokser 

sig uhensigtsmæssigt store. Det har vi altid bestræbt os på, men vi kan altid blive skarpere.  

Ledelse er der brug for i alle sammenhænge i et børnehus. Vi sigter efter at ledelse sker i et 

samspil, uanset om det drejer sig om ledelse af personalegruppen, ledelse af møder eller 

ledelse af børnefællesskaber, hvor barnets perspektiv også skal have sin plads. 

Tosserier skal der være plads til. Jeg nyder når børn og voksne i Søholt leger, fjoller og 

driller på den gode måde. Det giver gode grin og god energi. Jeg håber I alle vil få tid til at 

være tilpas tossede i ferien og få leget og fjollet sammen.  

Tak for endnu et dejligt år i Søholt. Rigtig god sommer til jer alle og særlige ønsker 

om en god skolestart til jer, der skal videre.  Søholt er lukket i ugerne 28, 29 og 30. 

Feriepasning foregår i Nørrevænget, og de familier der gør brug af feriepasningen 

har fået besked. I august får I informationer om personalesammensætningen og om 

de justeringer, vi kan komme til at lave i hverdagen. 

Største sommerknus, Per 


