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Kære alle børn og forældre i børnehuset Søholt.
Det er ferietid for de fleste, men i Børnehuset Søholt er der liv og glæde også i ”lukkeugerne”. De
børn, der er tilmeldt pasning nyder godt af vores fine lokaler og legeplads, og mange af dem, der
kommer udefra er rigtig misundelige. Selvom vi har et ret gammelt hus, så er der så gode
muligheder både inde og ude ved at være en stor enhed. Det sætter vi også stor pris på i det daglige.
Nu er det sidste runde som værtsinstitution i denne omgang, så årene frem skal også Søholtbørn
prøve andre børnehuse, hvis de skal i vuggestue eller børnehave i lukkeperioder. Det er
Bakkegården på Århusbakken, der har opgaven fra og med juleferien.
Vi har i børnehaven overstået en periode med rigtig mange børn på hver stue. Vi har drejet på flere
håndtag for at få det til at glide og dække behovet, og vi synes, at vi er kommet fornuftigt igennem.
Hvis I har oplevelser eller forslag, som vi kan bruge i vores vurdering og evaluering af perioden, er
I meget velkomne til komme frem med dem. Det ser ud til, at der er højt børnetal i Alderslyst i
årene frem, og det vil betyde, at vi må vænne os til, at der er tryk på op til sommerferien. Vi skal
finde den bedste måde at tackle det på.
Også i vuggestuen mærker vi, at det er et børnerigt område, vi er i. Efter sommerferien og frem
kommer der mange nye børn, og også her vil vi lave løsninger og tilpasse ressourcerne bedst muligt.
Det skal være et rart sted at være for alle hele året igennem.
Det virker nu også til, at det er et rart sted vi har, når man kigger på de undersøgelser, der er lavet
både blandt børn og forældre i løbet af foråret. Vi har brugt de fireårige til at hjælpe os med at
vurdere børnemiljøet. Der er nogle ting, vi ser nærmere på, men vi hæfter os især ved at 100% bare
er glade for at gå i børnehave her. Også i forældretilfredshedsundersøgelsen mærker vi stor
forståelse og opbakning. Mange peger på at ressourcerne er knappe, og at det er på trods af dette, at
der skabes et godt tilbud og en god hverdag. Vi oplever heldigvis i det daglige, at vi kan snakke om
eventuelle problemer, inden de vokser sig for store og vanskelige. Den tillid skal der gerne fortsat
være. Hvis der er nogen blandt forældrene, der har brug for at uddybe besvarelserne, er I altid
velkomne til at komme omkring kontoret.
En stor tak til alle, der var med til at gøre vuggestuens fernisering til en festdag i farvernes tegn.
Farverig mad kom til at supplere børnenes kunstværker, så der kom kunst og kultur i alle hjørner.
Dejligt at der er så stor opbakning og vilje til at mødes og bidrage til en fantastisk oplevelse. Det er
meget inspirerende og motiverende. Det er helt sikkert også noget, der lagrer sig godt i børnenes
erindringer.
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Samarbejdsmodellen er noget vi alle kommer til at høre mere om i efteråret. Alle medarbejdere får
et kursusforløb med henblik på at styrke samarbejdet med forældrene og med den grundlæggende
tanke, at vi sammen skal handle så tidligt som muligt, hvis der er børn, der ikke viser god trivsel. Vi
skal være bedre til at sikre, at vi forholder os til alle børns trivsel, og vi skal være bedre til at skabe
en positiv forandring, hvor der er brug for det.

Igen i år får vi også brug for at samle alle medarbejdere i Alderslyst. Vi kommer til at bruge en
fredag og en lørdag, og vi appellerer til at forældrene finder alternativer til børnehusene om
fredagen. Vi skal nok lave pasning samlet i et af børnehusene, hvor det er helt nødvendigt. Det
bliver i år fredag d. 22. september, der er personaledag.

Det er altid vemodigt på denne tid, når de kommende skolebørn kommer omkring og siger farvel.
Når ferien er ovre går I ikke i børnehave længere, men skal i SFO eller skole. Vi tror og håber, at I
har fået meget godt med herfra. Noget der har gjort jer stærkere på forskellige måder. Noget der har
præget jer, så I vil være nysgerrige på at møde alt det nye og alle de nye. Der har i hvert fald været
et tæt program med 112-dag, overnatning, kulturevent, skolebesøg og meget andet, så der vil være
oplevelser nok at tære på nogen tid frem. Held og lykke til jer alle.
Rigtig god sommer og ferie til alle børn og voksne, der er tilknyttet Søholt. Vi glæder os til
gensynet og til at høre om alt det spændende, der er sket i sommerens løb.
Med de bedste hilsner,
Per

