
Børnehuset Søholt 
Kære forældre. 

Vi er kommet godt i gang efter sommerferien. Rigtig godt endda. Hver dag fyldes med 

oplevelser, der på en eller anden måde sætter sig spor i børnene, - bevidst eller ubevidst. Og 

vi har igen haft mulighed for at sætte nogle af vores flagskibe i søen.  

Ugerne med høsttema og den afsluttende høstfest er altid et af de flagskibe, der stråler med 

de største sejl, der alle er sat. På en måde er de fjorten dage sammenkoget af alt det, vi gerne 

vil med børnene og deres familier. Sansninger, bevægelse, natur, fællesskaber, udfordringer, 

leg, optræden, formidling, kommunikation. Og hvilken fest. Glade mennesker, der mødes for 

at fejre og som deler små gaver i form af kager og retter af enhver smag. Stemningen er altid 

god, men når vejret så alligevel er med os, bliver dagen bare endnu bedre. Tak for fest og for 

jeres engagement. 

Vi lykkedes også med endnu en forældrearbejdsdag. Her var vejret ikke just med os, men 

der blev samlet en god flok børn og voksne, og der blev udbedret og udrettet ting, som gør en 

forskel i hverdagen og er til stor gavn. Vi gentager helt sikkert til foråret.      

Det næste større forældrearrangement er vores forældreaften d. 31. oktober fra 

19.00 til 21.30. Mere om det senere. 

I vuggestuen laver vi en lille ændring i teamene. En af pædagogerne, - Lone -, flytter fra de 

store Krabber til de store Søstjerner d. 1. nov. Catherine, der er pædagogisk assistent og 

vender tilbage fra barsel i november, bliver ny på Krabberne. Ændringen sker efter aftale med 

vuggestuen, for at give en bedre balance og fordeling af ressourcer og kompetencer.  

Også i børnehaven laver i en ændring. Lene, vi ellers bruger som motorikpædagog i hele 

Børnehuset Søholt og i Børnehuset Engen er rykket ind i på Langhalsestuen som fast 

stuepædagog. Lene har tidligere været en del af Langhalsestuen 

I børnehaven går vi efter efterårsferien tilbage til fælles åbning og lukning. Det kommer til 

at foregå i Lilla hus fra og med uge 43. Vi skal nok komme med flere detaljer om, hvordan det 

kommer til at foregå. 

Som I alle nok har hørt, skal vi som alle andre kommunale enheder spare. Vi bestræber os på 

at holde serviceniveauet, men vi kommer til at mærke det på indkøb, på vikariering og i nogle 

få tilfælde på bemandingen. Spare er også lig med kreativitet. Ligger I inde med ting og sager, 

legetøj eller materialer, der på en eller anden måde kan komme i anvendelse i børnehuset, så 

modtager vi meget gerne. 

På gensyn i børnehuset. 

De bedste hilsner, Per Kristjansen, Børnehuset Søholt. 


