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Kære alle børn og forældre i Børnehuset Søholt.
Det er ved at være tid til at gøre sig klar til ferien. Efter to år med sommerferiepasning i Søholt er
det helt rart at kunne sende opgaven videre. Det er selvfølgelig ikke helt så nemt for de børn og
forældre, der skal benytte pasningen i uge 28, 29 og 30, men det betyder, at vi har lidt mere ro på i
tiden op til ferien og umiddelbart efter. Vi har bedt jer om at melde på DayCare om børnene
kommer i Søholt i uge 27 og i ugerne 31og 32. Dette er blot for at kunne bruge overblikket til at
lave det bedste tilbud også i disse uger. Bruge vores bemanding bedst muligt.
Vi synes, vi er kommet godt igennem forsommeren og er blevet godt hjulpet af det mest forrygende
vejr. Det er bare nemmere, når solen skinner, og man ikke skal trække i alt for meget overtøj. Med
40 vuggestuebørn og 110 børnehavebørn gør det en kæmpe forskel. Ikke mindst fordi vi tidligt
satsede på at åbne uderummet med aktiviteter, bemandet af Danny, der har været vores ekstra mand
i perioden.
Vuggestuen har også haft så mange børn i den seneste periode, at vi har trukket på ekstra folk.
Rahma har i maj og juni lagt timer på Søstjernerne. Det ser ud til, at der i nogen tid frem er stort
behov for vuggestuepladser i området, og vi vurderer lige nu, om vi kan udvide den faste
medarbejdergruppe.
Sommeren bliver også en tid for at sige farvel. Vi skal sende 32 børn videre til skole. De har haft
en travl tid med skolebesøg, 112-arrangement, fest og overnatning for storebørnsgruppen og
afskedsfest på stuerne. De er klar. Så klar. Tak til børn og forældre for et godt samvær de seneste år.
Held og lykke med skolestarten som det først skridt ind i fremtiden. En særlig tak til forældreholdet,
der suverænt støttede op om den traditionsrige overnatning i børnehuset.
Vi skal desværre også sige farvel til et par medarbejdere. Lene Hauge får sin nye faste plads i
Børnegården efter i et par år at have suppleret på Troldestuen og på Spilopperne. Tak for denne
gang. Vi kommer heldigvis til at kunne følge Lene i vores samarbejde i Alderslyst.
Steen Hoffmann på Langhalsestuen har valgt at stoppe efter 16 år på samme adresse. Steen har
været med i de omfattende forandringer, der har været igennem tiden. Han har sat sit præg på
udviklingen og en betydelig del af Søholts historie. Nu skal der ske noget andet, og vi ønsker Steen
held og lykke med, hvad det nu bliver. Også en stor tak til Steen for timer og energi lagt med børn
og voksne både i vuggestue og børnehave.
Vi skal selvfølgelig have fyldt op i personalet igen. Vi kan byde velkommen til Anette Dippel, der
ofte har haft opgaver i huset, men som fra 1. august lægger alle sine timer i Søholt. Anette er ikke
fast tilknyttet en stue, men vil indgå i forskellige sammenhænge. Vi kommer også til at slå en
stilling eller to op, men behov og muligheder er ikke helt på plads endnu. Mere om det senere.
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Helt praktisk ønsker vi, at alle børn får tømt deres kasser i garderoben inden ferien.
Rigtig god sommer og ferie til jer alle. Det er dejligt at være i Søholt. Det er også rart at kunne
holde ferie, men jeg er sikker på, at jeg mod slutningen af ferien kommer til at glæde mig til
gensynet med friske, glade børn og genhøret med grin og børnestemmer. Så bliver det ikke meget
bedre.
De bedste sommerhilsner til jer alle.
Per Kristjansen.

Husk!
at vi holder vores høstfest
fredag d. 7. september kl. 14 til 16.
Glæd jer.
Det er for børnene i Søholt og deres familier,
og det bliver helt formidabelt hyggeligt.
Vi forventer som altid at se alle børn og
forældre samlet til en festlig dag.

