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Kære alle børn og forældre i Børnehuset Søholt.
Der er kommet et nyt billede på vores institution. Ja ikke synligt på huset endnu, men som et
symbol for institutionen. Det er det logo, som forældrebestyrelsen har været med til at udarbejde. Vi
håber, at I også i logoet kan genfinde det liv, den mangfoldighed og det fællesskab som kendetegner
vores børnehus. Det findes i lidt forskellige farvevarianter i de fire børnehuse og i en udgave for
hele institutionen, og vi glæder os til at se det i rigtig mange sammenhænge.
Liv, mangfoldighed og fællesskab kendetegner også vores dejlige forældreflok. Det gør det
nemt at være børnehus, når man mærker den energi, den opbakning og den lyst til at være sammen
omkring de fælles aktiviteter. Det kan mærkes i hverdagen, men det kom da i den grad til udtryk
ved det seneste forældremøde. Det blev en god aften sammen med 75 forældre. Vi fik valgt et
talrigt forældreråd og der var brug for stemmesedlerne til valget til forældrebestyrelsen. Senere blev
en af Søholts repræsentanter, Katrine Ellekrog valgt til formandsposten for bestyrelsen. Stort
tillykke med det. Dejligt at Søholt markerer sig der også.
Kæmpe opbakning var der også til årets traditionsrige julefest. Der er mange ting, der skal falde på
plads denne dag, og det gjorde det heldigvis. Ikke mindst med hjælp fra et hårdt arbejdende
forældreråd, der med smil og lethed fik tingene til at glide.
Vuggestuen er på en måde i lidt af et stormvejr. For det første er der et stort behov for
vuggestuepladser i området. Det gør, at vi har hvert eneste hjørne af vuggestuen i brug og alle
pladser besat. Sådan vil det nok se ud i en rum tid fremover. For det andet er vuggestuen lige nu
ramt af en række opsigelser og dermed også nyansættelser. Det giver lidt rystelser. Opsigelserne
kommer af vidt forskellige årsager, men ens for alle begrundelserne er det, at medarbejderne ikke
decideret søger væk, men omvendt har fundet et match i arbejdslivet, der for dem giver mening og
udvikling. Det er helt forståeligt, men for Søholt er sammenfaldet og omfanget ikke optimalt. Tak
til jer forældre for forståelse og tålmodighed og tak til holdet af medarbejdere, der hjælper med at
bære igennem og lande i en ny stabil hverdag.
Senest har Charlotte fundet en gylden mulighed for et udfordrende arbejde i en nystartet
vuggestueafdeling helt tæt på hjemmet, og hun stopper i vuggestuen med udgangen af 2018. Tak til
Charlotte for 11 års engageret indsats i Søholt og held og lykke med det nye.
Vi har hurtigt kunne fastansætte en erstatning i Charlottes sted, nemlig pædagog Mette Marie
Hammershøj, der starter straks efter nytår.
For børnehavens vedkommende er der lidt mere ro på. Så meget ro som man nu kan finde med
næsten hundrede børn i blandede aktiviteter. Det ser ikke ud til, at vi i den kommende periode vil nå
op på helt så højt et børnetal som de foregående år. Vi tror på, at vi de sidste par år har arbejdet os
ind på en løsning, der gør, at den travle periode kan forløbe gnidningsfrit, så vi også denne gang
kommer flot igennem foråret.
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Lige om lidt er det jul. Vi sender en lokal forespørgsel ud på DayCare omkring fremmøde den 21.
dec. og den 2. jan. På den måde får vi tilrettelagt bedst muligt. Især hvis alle forældre fortsat er gode
til at tilkendegive behovet for pasning på DayCare. Sig til på stuerne, hvis I har brug for hjælp til
det praktiske omkring indtastningen.
I det kommende år venter et par store opgaver. Vi skal have Børnehuset Blæksprutten ordentligt
integreret i Daginstitutionen Alderslyst. Det er ikke en opgave, som vi forventer, at børn og
forældre kommer til at mærke ret meget til. Dernæst tager vi hul på arbejdet med Den nye Styrkede
pædagogiske Læreplan. Vi har to år til at udvikle og beskrive hvordan denne nationale
overordnede læreplan skal kvalificere vores arbejde med børnene og skabe den bedste trivsel og
læring i vores udgave. Håber at I alle vil se, mærke, fornemme, at vi den vej rundt forbedrer os hen
ad vejen.
Til slut er det bare at sige tak for et på alle måder godt år i Søholt. Rigtig god jul og ferie til jer alle.
Godt nytår og på gensyn i 2019. Fasthold den gode energi og lad os mødes med og omkring
børnene til flere berigende dage og begivenheder.
Med de bedste og varmeste hilsner.
Per Kristjansen.

