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Kære forældre 

Her kommer et nyhedsbrev, som mest kommer til at handle om, at vi samler den kommende 
Skovtroldegruppe allerede til april.  

Men jeg vil gerne begynde med, at fortælle om bare nogle af de mange planer vi har for vores 
legeplads. 

En Legeplads i udvikling. 

Måske har I lagt mærke til de mange materialer vi har liggende i området ved Bussen. Det sidst 
ankomne, skal bruges til at udskifte vores midlertidige trådnethegn, de steder hvor vi gerne vil 
beholde afgrænsninger og markeringer. Vi har købt Kastanje-hegn og Raftehegn, som begge er 
typer vi synes passer godt til vores legeplads. 

Lige nu har vi trådnethegnet for, at kunne holde børnene Corona-adskilt tvillingestuevis. Men 
det vi gerne vil med hegn og stakit på sigt, handler mere at skabe legesteder og områder hvor 
vi uforstyrret kan arbejde med mindre børnegrupper. Vi ”leger” også i personalegruppen med 
nogle ideer om at etablere nogle ”nærområder” som hører til tvillingestuerne. 

Alt sammen kommer af, at vi gerne vil høste og bruge af de gode erfaringer vi har haft i denne 
Corona tid, hvor vi kan se mange fordele ved at vi på legepladsen er mere opdelt.  

Sikkert er det dog, at vi samtidig gerne vil beholde store frie områder, så børnene fortsat kan 
lege på kryds og tværs og selv skabe de dér dejlige legesteder som er så værdifulde. Men ”Det 
store Frie” må vente lidt endnu indtil Corona-foranstaltningerne er overstået. 

Nye Skovtrolde til April. 

Allerede til april – lige efter påske - samler vi den kommende Skovtroldegruppe. Det gør vi, 
fordi vi ellers på det tidspunkt vil blive alt for mange børn i de fire børnehavegrupper.  

Det kan lade sig gøre, fordi vi samtidig udnævner de nuværende Skovtrolde til at blive 
Forårslejrbørn, og de skal afslutte deres tid i Skovbørnehuset i det nye Bålhus – som 
forhåbentligt kommer til at være klar. Forårslejr har vi prøvet mange gange og det er en rigtig 
god og dejlig måde at slutte børnehavelivet på. Børnene kommer i nogle nye rammer på et 
tidspunkt, hvor de er ved at være lige store nok til Børnehave og hvor der gerne må ske noget 
nyt. At få lov at komme i Forårslejren, er vitterligt noget nyt og dejligt forfriskende. 

Den kommende Skovtroldegruppe bliver stor, fordi vi har rigtig mange børn i den årgang. 
Omkring 36 børn er de. Det betyder, at vi både til april og hele næste år, kommer til at dele 
både børne- og medarbejder gruppen i to. Det har vi ikke prøvet før. Men det bliver nok det nye 
normale - det er først nu vi i Skovtroldegruppen kan mærke, at vi for to år siden blev udbygget 
med tre børnegrupper mere. 

Lige nu - i disse dage - er vi ved at ”sætte holdet” af medarbejdere, som skal være i 
Forårslejren og i de to nye Skovtroldegrupper og vi arbejder på, at finde de bedste løsninger på 
de praktiske forhold og debatterer hvordan vi får skabt en rigtig god hverdag for alle børnene. 

Forældrebestyrelsen er også involveret, og de har bl.a. foreslået at Skovtrolde- og Forårslejer 
børnene kan bruge bussen noget mere, så de i hverdagen ikke oplever at være så mange 
samlet i den ende af huset. 

I forældre til de kommende Skovtrolde- og Forårslejr børn, får inden længe besked om hvilke 
medarbejdere der skal være sammen med hvilke børn. Vi holder også et infomøde – måske 
online – i løbet af marts måned, hvor I får meget mere præcist at vide. 

Men; har I spørgsmål som ikke kan vente, er I - som altid - meget velkomne til at kontakte 
mig. 

Venlig hilsen 
Henrik 

hegra@slagelse.dk 


