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Marts 21 

Hvor Julen er Hjerternes fest, 

er Påsken Håbets … 

 

Så lad os da håbe på at Coronaen snart slipper sit tag i os… 

Også i Skovbørnehuset længes vi efter mere normale tilstande, uden hegn alle vegne og 
en masse bøvlet forholdsregler. Selv glæder jeg mig til at se jer forældre uden maske på – 
I er ikke altid lette at genkende  

Også i Bestyrelsen håber vi på bedre tider og på at vi kan afholde et forældremøde inden 
sommer. 

Men det er ikke ovre endnu, og jeg vil sammen med Sundhedsstyrelsen fortsat anbefale, at 
I forældre holder jeres børn hjemme ind imellem for at mindske smitterisikoen og for at 
sikre vores beredskabsopgaver. Det er en stor hjælp. 

Lige nu: 

Lige nu er Rikke, Laila og Lene samt alle Kastanjebørnene ved at runde af, efter de 12 uger 
i den midlertidige gruppe for de største vuggestuebørn. Efter Påske skal børnene omsider i 
børnehave. Jeg har hørt og set at det har været en stor succes med den løsning vi fandt 
på. Jeg håber også at I forældre, der har haft jeres børn på Kastanjestuen, har oplevet det 
samme. 

Lige efter Påske, samles alle de store børnehavebørn fra de fire børnehavegrupper nede 
hos Skovtroldene – nu skal de til at være Skovtroldebørn. Samtidig flytter de nuværende 
Skovtrolde ud i vores nye Bålhus, hvor vi frem til sommer skal have Forårslejr. Så bliver 
vores allerældste børn til Forårsbørn – det lyder da dejligt. Inden længe skal de i skole, 
børnehavetiden er forbi og en ny stor og meget spændende verden åbner sig for dem.  

Nyt på personalefronten 

Det er altid en fornøjelse at byde nye medarbejdere velkommen til Skovbørnehuset! Derfor 
glæder det mig at byde velkommen til Esben som er vores nye pædagog til Billestuen pr. 
1/4. Christine - som har været vikar på Billestuen, fortsætter hos Forårslejrbørnene. Det er 
rigtig godt. Jeg kan også byde velkommen til Lena og Liv som begge er i en 7 ugers 
praktik hos os. Lena hos Krudtuglerne og Liv hos Koglerne.  

Når børn har det svært. 

Det er slet ikke ualmindeligt at børn i kortere eller længere tid, har det vanskeligt sammen 
med de andre børn – det tror jeg sker for alle … Men for nogle børn bliver det ved, og det 
bliver et rigtigt problem for dem selv og deres omgivelse. Det kan være at de slår, bider, 
afbryder de andres leg eller bare er meget forstyrrende. Der kan nemt blive skabt megen 
negativitet omkring sådan et barn – og det er trist. Det er også svært for barnets forældre 
at høre om disse måske daglige konflikter deres barn er i – for hvad skal man dog gøre…? 
Nogle gange opleves problemerne også i hjemmet, men ikke altid.  

Vi pædagoger skal vi passe på, at vores kontakt med sådan et barn ikke kun bliver 
irettesættelser og at vi kun er i kontakt med barnet i situationer hvor der er konflikt. Vi 
skal insistere på, at dyrke de gode stunder, og være kærlige og omsorgsfulde overfor alle 
børn. Det er vores arbejde. Vi skal holde fast i at problemerne og konflikten ikke er 
iboende i barnet men er omkring barnet. Det er med andre ord ikke noget i barnet vi skal 
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fixe, men vi skal finde det der i barnets omgivelser giver anledning til problemerne. Og det 
kan jo være mange steder.  

Ofte kan det handle om at vi pædagoger, forældrene eller de andre børn ikke ”læser” 
barnet rigtigt eller ikke forstår det. Vi skal huske på at alle børn – og alle mennesker for 
den sags skyld – gerne vil have det godt sammen med andre. Der er ingen, der som 
udgangspunkt vil konflikte med andre. Men det kan godt blive en måde at møde omverden 
på, hvis det synes som den eneste udvej. Det bliver det man er vant til og føler sig 
hjemme i.  

For disse børn er det ikke kun vigtigt hvordan vi pædagoger og barnets egne forældre 
reagerer – det er også vigtigt hvordan de andre børn og deres familier reagerer. 

I forældre til ”de andre” børn kan nemlig også hjælpe med til at bryde en ond cirkel. Det 
har stor betydning hvordan ”de andre børn” hører et barn i problemer bliver omtalt i 
hjemmet. Tænk bare på hvor nemt man kan bruge meget negative ord om barnet når man 
hører om problemer der har været… Hvordan omtaler I sådan et barn og dets familie…? 
Husk at jeres egne børn lytter til hvad I siger og bruger det som pejlemærker når de 
kommer i børnehave eller vuggestuen igen. I kan nemt komme til at skabe nogle 
stereotype fortællinger om sådan et barn. Men det er en svær balancegang, for I skal jo 
samtidig også støtte jeres eget barn når der er brug for det. Måske skal jeres barn 
bekræftes i, at det er ok at sige fra – måske har jeres barn brug for at blive trøstet hvis 
det har været med i konflikter eller måske har jeres barn brug for at forstå hvad der sker. 

Husk vi kan altid tale sammen om det, det er bare at henvende sig  

Og så er det jo påske lige om lidt; 

Og i den anledning vil jeg minde om at der på YouTube er en lille optagelse med tre af 
vores påskesange – den er måske sjov for børnene at lytte til og synge med på. 
Optagelsen er fra sidste år: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rigtig glædelig påske 

Henrik 

hegra@slagelse.dk 

 

 


