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Kære forældre.  

 

Efterårets smukkeste buket. 

Jeg har fået samlet en hel lille buket af dejlige oplevelser med jer forældre, og den er ikke i 

nærheden af at visne. Den første blomst, der kom i denne buket er tilbage fra arbejdslørdagen 

i oktober. Jeg holder meget af den energi og aktivitet, der er på disse dage, men blev 

desværre selv forhindret denne gang. Jeg kan se på resultaterne og høre på kommentarer om 

dagen, at der igen var effektive hænder og glade stemmer til stede. Dernæst sprang 

forældremødet med stor tilslutning i slutningen af oktober ud i fuldt flor. At der dagen efter var 

gæstedag, var nok ikke den bedste planlægning. Vi kan jo sige, at der var lidt torne på den 

rose. Alligevel var huset klar, og det samme var de mange forældre, bedsteforældre og bedste 

voksenvenner, der mødte op. Så kom det første forældrerådsmøde for det nye råd med 11 ud 

af 15 forældre mødt op, - og det endda med et ret kort varsel. Skarpt. Det må være den 

grønne og frodige bund, der bindes i buketten. Og endelig tak for endnu en forrygende 

julefest. Håber alle nød den lige så meget, som vi gjorde. Det er fantastisk at mærke den 

opbakning både i form af tilslutning fra familierne og i planlægningen og gennemførelsen fra 

forældrerådet. Juleroser og julestjerner til buketten og julelys i øjnene på store og små. 

 

Minimumsnormeringer. 

Vi har også fået en tidlig og helt særlig julegave i form af minimumsnormeringer. Der er sagt 

og regnet meget i den forbindelse, og jeg kan ikke love, at vi mærker resultaterne af 

beslutningen i stor stil i nærmeste fremtid. Det kan dog kun glæde, at et stort og udtalt 

forældreønske har fået effekt ind i den politiske dagsorden. 

 

Vuggestuen. 

Særligt for vuggestuen gælder det, at der nu er kommet vished omkring personalets 

sammensætning.  Børnetallet i vuggestuen har været stødt stigende, så der har været 

forholdsmæssigt mange nye børn og familier, der skulle finde sig til rette. Nu er makstallet ved 

at være nået, så der bliver en bedre balance imellem nye børn og mere hjemmevante børn, 

der kan vise vejen. Alt i alt er der mere ro på, og vi benytter lejligheden til at sætte fokus på 

vores fælles afsæt og kvaliteten på flere af de centrale områder. Det gør vi i hverdagen, og 

ved nogle ekstra læringsforløb for medarbejderne internt og eksternt. Jeg vil gerne sige tak for 

den kæmpe indsats medarbejderne har ydet i det, vi roligt kan kalde en turbulent periode. 

Men jeg vil også gerne takke forældrene for den forståelse og tålmodighed, I har udvist samt 

den loyalitet og tillid, vi kan mærke. Det har været OK trods alt. Nu bliver det rigtig godt.   

 

Børnehaven. 

Til forældremødet kunne jeg fortælle, at vi senest til februar vil overgå til at være fem 

permanente aktive stuer, idet børnetallet fremadrettet vil ligge på et niveau, der giver 

grundlag for at åbne Brumbasserne som en gruppe. Prognosen for Søholt er nu ændret, så vi 

må se på det meget høje børnetal, som en afgrænset periode i år og en stor del af 2020. Det 

betyder, at vi ikke kan være sikre på at kunne dække den femte stue med medarbejdere på 
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lidt længere sigt. Vi vil ikke bryde de kendte stamgrupper op nu og risikere at skulle gøre det 

igen til august. Det er de nuværende relationer og fællesskaber alt for dyrebare til at skulle 

igennem. Vores udfordring bliver nu, at kunne lave en struktur for børnene på de fire stuer, så 

oplevelsen af at være mange tilknyttet stuen, stadig er en positiv oplevelse. Vi har allerede 

flere modeller i spil, som vi udbygger, dyrker det at være i små grupper og laver en dynamisk 

og overskuelig fordeling hen over dagen. 

 

Den Styrkede Pædagogiske Læreplan. 

For os i Søholt har det været et år præget af arbejdet med Den nye Styrkede Pædagogiske 

Læreplan. Vi har fokuseret på leg og læringsmiljøer i første halvdel af 2019. Jeg håber, I har 

lagt mærke til små og store forandringer, der skal hjælpe til at gøre vores læringsmiljøer mere 

anvendelige. I den sidste del af 2019 har vi især beskæftiget os med barnets perspektiv og 

dannelse. Det er knap så synlige forandringer, der sker, men vi udvikler vores pædagogiske 

praksis. I første del af 2020 kommer vi til at folde forældresamarbejde og det åbne dagtilbud 

ud. Det vil også involvere jer forældre i forskellige sammenhænge. Nogle vil svare på 

spørgsmål undervejs og nogle vil deltage i workshops sammen med ledelse og medarbejdere 

fra Daginstitutionen. Med den energi I forældre lægger for dagen, kan vi kun glæde os til det 

samarbejde også. 

 

Glædelig jul, god ferie og godt nytår. 

Jeg håber I alle går en dejlig og hyggelig tid i møde med gode stunder sammen med dem, I 

holder af. Får slappet af og får nydt lidt ferie. Vi kan kun glæde os til at komme i gang igen i 

2020. Hvorfor skulle det egentlig ikke blive endnu et år fyldt med god energi og glæde og 

spændende oplevelser med og omkring jeres skønne børn?  

 

Med de bedste julehilsner, 

 

Per Kristjansen 

 

 


