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Kære forældre.
Året er så småt ved at rinde ud og her i den mørke tid, rykker vi lidt sammen, -hygger, sysler
og fester. Det kan også være tiden for at skue tilbage på året der gik og se, hvad det bragte
for derefter at vende blikket mod det nye år med forventninger om, hvad vi skal møde i 2018.

Ny bestyrelse og nyt forældreråd.
Først og fremmest tak for deltagelse og opbakning til vores forældreaften i slutningen af
oktober. Vi valgte en lidt anden form i år end de tidligere år og efterspørger på den måde, om
der er ønsker om forandring i måden at afvikle forældreaftener på. Det fornemmer vi jo, at der
er, og den overvejelse vil vi tage sammen med forældrebestyrelsen. Dejligt også at det er gået
så nemt med at finde engagerede forældre til vores bestyrelse og til forældrerådet i Søholt.
Det tegner rigtig godt for den periode og de opgaver vi møder. Der er kommet en oversigt
over forældrerådets medlemmer og periodens arrangementer i børnehuset og på DayCare

Endnu mere trivsel.
På forældremødet gjorde vi lidt ekstra ud af at præsentere den nye måde at øge fokus på
trivsel og tidlig indsats. ”Trivsel på tværs” hedder den model, der netop nu rulles ud i hele
kommunen. Vi ser frem til et tættere samarbejde med forældrene i bestræbelserne på at
skabe god trivsel. Fremover vurderes alle børns trivsel to gange om året i forbindelse med det,
kommer vi til at holde flere møder sammen med jer, så vi kan tage fat i selv små
opmærksomhedspunkter og gøre det, vi synes, der er rigtigt og vigtigt. Som forældre er det
godt at holde sig for øje, at en indkaldelse til et møde eller en samtale ikke nødvendigvis er
udtryk for en alvorlig bekymring. Måske er der blot tale om en undren eller en
opmærksomhed, som det er værd at få et fælles blik på.

Hold motoren i gang, eller…..
Det er den kolde og mørke tid, vi har taget hul på, og morgenen kan være et bjerg at bestige.
En dejlig varm bil er nogle gange det, der skal til for at holde humøret oppe. Jeg vil gerne rose
jer forældre for, - trods alt -, at holde motoren slukket, når bilen står og venter på vores
område. Der er enkelte smuttere, der sender en kedelig dunst ud i luften og nogle gange ind i
bygningerne. Håber de sidste lige hanker op og tager nøglen ud.

Julefest. Fantastisk med de mange gæster.
Hvor var det skønt at have huset fuldt af glade børn og forældre til vores julefest. Der er så
meget god energi og en stemning af varme, nærvær og glæde. Sjov og højtidelighed i skøn
forening. Tak til forældrerådet for det store stykke arbejde, det lægger i forberedelserne og på
selve dagen og tak til alle jer, der bakker op og tager del i vores gode tradition. Den gode
stemning bliver helt sikkert hængende i huset julen over, så vi alle kan får en hyggelig tid frem
til jul, ferie og nytår.

Til slut er der blot at ønske alle en glædelig jul, god ferie og et godt nytår. Håber alle finder
stunder med passende mængder af liv, ro og samvær med dem I holder af.

Med de varmeste hilsner,
Per Kristjansen, Søholt.

