
_______   Skovbørnehuset  _______ 
 

Kære forældre - Her er nyt om stort og småt fra kontoret samt et ønske om en 
dejlig sommer til jer alle. 
 
Nu begynder ferieperioden. 
Nogle få familier og medarbejdere er allerede begyndt på at holde sommerferie, men inden 
længe er vi mange der er ferierende. Både familier og medarbejdere. Vi har efter bedste 
evne lagt en ferieplan så vi er så godt dækket ind som muligt. Det har hjulpet os meget at 
så mange af jer forældre har meldt ferie ind i god tid – Tak for det. 
Ferie handler meget om, at holde fri fra en travl hverdag og ha god tid til at være sammen 
med dem man holder af - det gælder både børn og voksne. I blandt os pædagoger taler vi 
tit om, at børn også har brug for at holde ferie fra deres arbejde – som jo er at være i 
vuggestue eller børnehave. Måske kan du selv huske følelsen af, at gå på ferie fra 
skoletiden? – det kan jeg. 
Selvom det er dejligt at tænke på lang ferie, kan der også vise sig en bekymrende rynke i 
panden; hvad nu hvis børnene kommer til at kede sig, eller vi ikke har noget spændende 
på programmet, eller vi ikke kan fortælle om store eventyrlige ferieoplevelser når ferien er 
slut…? 
Bare rolig – en god ferie handler om så meget andet. Se bare her; 

 

 
 
Jeg ved ikke hvem der har skrevet ovenstående, men jeg synes det er godt ramt og dejligt 
befriende. 
 
 



_______   Skovbørnehuset  _______ 
 

Det er vigtigt at I forældre husker, at ferietiden også betyder at vi er meget færre på 
arbejde. Det betyder, at I ikke hver dag kan regne med, at der er en kendt voksen fra 
jeres barns stue når I kommer for at aflevere eller henter igen. Især i uge 29 og 30 er vi 
meget få på arbejde – men lige nok .  
Jeg holder selv ferie d. 12/7 – 6/8. 
 
Personalenyt. 

 Christine – som har arbejdet først på Billestuen og nu i Forårslejren – fortsætter sit 
arbejde hos os på Mejsestuen fra d. 28/6. Sarah har nemlig fået nyt arbejde og 
forlader os for at prøve noget helt andet. Tak til dig Sarah for dit engagement hos 
os. Og dejligt at du fortsætter hos os Christine  

 Sophie – som lige nu er hos Skovtroldene – fortsætter i vuggestuen hos Sneglene 
og vil også i en tid hjælpe til rundt omkring i huset. Rigtig godt at det kan lade sig 
gøre Sophie  

 Vi arbejder på at få en pædagog mere til Skovtroldene, som kan bistå holdet 
dernede i arbejdet for at få den bedste dag for børnene. Hvordan og hvornår ved 
jeg ikke helt endnu – jeg synes bare at I forældre skulle vide at der nok er én på 
vej. 

 Nada begynder i et praktikforløb på Mejsestuen d. 1/7. Velkommen til dig Nada  
 
Kommende udvidelse af vejene omkring os. 
Nu sker der noget som vi har ønsket os i lang tid – tilkørselsforholdene bliver meget bedre 
og trafiksikkerheden på vejene omkring bliver god. Det er glædeligt at det nu sker, om end 
vi alle nok må leve med en del forstyrrelser imens arbejdet står på. 
Projektet omfatter flere forhold – men mest interessant for os er i hovedtræk, at der 
kommer cykel og gangsti både på Rosenkildevej og Valmuevej, samt at Valmuevej gøres 
bredere. I kan læse om hele projektet på www.slagelse.dk/vejudvidNordbyen. 
Første fase af arbejdet er udvidelsen af Rosenkildevej. Det arbejde begynder på torsdag d. 
1/7 og varer til 31/8. Vi må forberede os på omkørsler og afspærringer i en tid. 
En sidegevinst er, at de mange maskiner og al den hurlumhej der følger med, altid er sjov 
for børnene at følge med i. 
 
Goddag og Farvel 
Mange nye familier er kommet til huset. De fleste af jer med helt små børn, nogle af jer 
også med de lidt større. Velkommen til jer alle. Husk at min dør og mail altid er åben 
omkring stort og småt. Jeg håber og tror selvfølgelig at alt går som det skal – men hvis 
ikke, er det bare vigtigt at I får fat i mig eller dit barns voksne, så vi kan mødes. 
 
Sommertid er også farvel tid til vores ældste børn og deres familier. Det er altid 
følelsesladet og ambivalent for os. På den ene side er børnene bare så klar til at komme 
videre og på den anden synes vi, at vi kender børnene og jer forældre rigtig godt og vi er 
ikke helt klar til at sige farvel alligevel ... 
Vi håber, at I har været glade for at have jeres barn/børn hos os, og ikke mindst været 
glade for de sidste måneder i Forårslejren. 
Jeg vil ønske jer alt det bedste fremover. 
 

Rigtig god Sommer. 
Henrik 

hegra@slagelse.dk 
 

 
 
 


