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Vi er kommet rigtig godt igang i Vuggestuen. Vi var lidt uheldige fra opstart, at vores 
endelige godkendelse til at åbne kom meget sent og derfor er vi startet op med ret få 
børn. Interessen breder sig stille og roligt, så det er bare med at udnytte den fordel, det 
er at have få børn endnu.

Det har nemlig været en rigtig stor fordel at vi har fået lov til at starte stille op. De voksne 
har god tid til at lære børnene og hinanden rigtigt at kende og vi har rig mulighed for at 
tilrettelægge alle dage, så de er målrettet børnene.

Børnene trives rigtig godt og udvikler sig, og det er og herligt for os voksne at omgive os 
med glade børn og at have denne unikke mulighed for at gøre en særlig indsats.

I kan jo altid se i dagbogen, hvad vi har lavet de enkelte dage, men jeg vil nu alligevel 
lige ridse lidt op her. Vi har brugt rigtig meget krudt på sprog- og lydstimulering og vi har 
brugt meget tid i naturen på at udfordre motorikken og modet. Herhjemme bliver der 
sunget og leget en masse med dukker og biler og bolde og kreativiteten blomstrer.

Trivselsbarometret
Vi er i gang med at udfylde de første trivselsbarometre på de børn der startede i august, 
så dem får I forældre snart med hjem.

Trivselsbarometret er en statusskrivelse hvor det enkelte barns aktuelle trivsel og 
udvikling beskrives. Formålet er at børnene ikke fastholdes i gamle mønstre og rammer, 
at vi voksne holder niveauet højt og selvfølgelig at I forældre kan være aktive i og følge 
med i, hvordan vi ser jeres barn og hvad vores fokus er.

Efterårsfest onsdag d. 26/9-12 kl. 14.00 - 16.30
Vi vælger at holde den første årstidsfest som en slags åbent hus, så ud over forældre til 
nuværende og indskrevne børn inviteres denne gang også til at alle interesserede kan 
kigge forbi.

Vi sørger for saft til børnene og kaffe/te til voksne samt frugt, boller og kage til alle. Vi 
håber at I alle vil komme og hente jeres børn i god nok tid til at I kan nå at hygge lidt 
denne dag :)

Tak fordi vi må få lov at være sammen med jeres dejlige børn hver dag!!!
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