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Kære forældre  

 

Julearrangement 

Julen nærmer sig med hastige skridt…  
 

Vi holder julefest torsdag den 19. december kl. 14.15-16.30. 
  

Om formiddagen vil de ældste børn drage i skoven for at lede efter julemanden, som 
de vil invitere til eftermiddagens fest.  

 
I forbindelse med julefesten bliver der blive hængt en tilmeldingsseddel op på 

stuerne. Der vil også komme en seddel op, hvor vi beder nogle af jer forældre om 
hjælp. På hver stue søger vi 4 frivillige til at bage 15 luciaboller hver til 

arrangementet. De vil være en del af eftermiddagens traktement – der ellers kommer 
til at bestå af gløgg og frugt. Opskrift på luciaboller ligger på hjemmesiden under 

Kostpolitik. Når I medbringer bonen på ingredienserne, vil I få godtgjort beløbet.  
 

I løbet af eftermiddagen kommer julemanden på besøg og vi slutter dagen af med at 

danse om juletræet, der vil stå flot pyntet i liggehallen.  
 

Afkrydsningssedler 
Fremover vil stuernes farvede afkrydsningssedler ligge på blå stue frem til kl. 8. Det 

er vigtigt, at I husker at skrive jeres barn ”ind”, så vi hele tiden ved, hvor mange 
børn, vi har i huset. Derudover giver sedlerne os et hurtigere overblik over, hvor 

mange børn der f.eks. holder fri eller er syge – det betyder, at vi kan bruge vores 
vikarressource mere effektivt. Efter kl. 8 hænger sedlerne om vanligt på legepladsen.  

 

Inde-eftermiddage 

Efteråret er over os og vi er indenfor om eftermiddagen. Fra kl. 16 er vi samlet på én 

stue. Der er stadig mange børn, og de er ved at være trætte på det tidspunkt. Derfor 

er det dejligt, hvis I forældre er opmærksomme på, at større søskende ikke ”fylder” 

for meget, når I henter. Vi prøver at skabe ro omkring de børn, der er tilbage. Vi vil 

også meget gerne have, at de større søskende tager blå futter ud over deres støvler, 

da der ellers bliver slæbt meget jord ind fra børnehavens legeplads. 

 

 



Selvhjulpenhed 

I vuggestuen er vi meget optaget af og bruger meget tid på at arbejde med 

selvhjulpenhed. Som udgangspunkt opfordres børnene til at hjælpe til med alt det, 

som de har forudsætninger for. Hver gang jeres barn selv kan mestre noget, vokser 

det. Vi stiller alderssvarende krav dvs. jo ældre jeres barn er jo mere forventer vi, at 

det selv kan. Som voksne går vi ikke foran barnet og ”fjerner forhindringer”, men vi 

støtter og guider børnene sprogligt – og på den måde får børnene succesoplevelser. 

Vi opfordrer også børnene til at hjælpe hinanden og spørge hinanden om hjælp.    

Jeres barn opfordres til at hjælpe til med at tage tøj af og på både når vi skal på 

legepladsen og når det skal sove. Derfor er det rigtig godt at tænke på, hvad der er 

nemmest for jeres barn selv at tage af og på. Det er f.eks. en rigtig god ide at give 

jeres barn sko med velcrolukninger og vinterstøvlerne skal helst være nogle, der er 

lette selv at hoppe i. Tænk også på at overtøjet skal være nemt selv at tage af og på.   

Når vi spiser, opfordres børnene til selv at kravle op og ned ad stolen med mindre 

man sidder i en triptrap stol med bøjle. Alle børn spiser selv med ske eller gaffel og 

nogle endda også med kniv – de små får selvfølgelig en hjælpende hånd.  

Fra 2-års-alderen begynder vi at tilbyde jeres barn at komme på toilet, når det bliver 

skiftet. Derfor er det en god ide, hvis jeres barn kommer af med body’en og får rigtigt 

undertøj på i stedet. Det signalerer, at man er ved at være stor. Derudover er det 

lettere selv at hjælpe til, når tøjet skal af og på, og det er også lettere selv at komme 

på toilet. 

Det er vigtigt, at I som forældre bakker om vores arbejde ved også at have fokus på 

selvhjulpenhed derhjemme. Århus Kommune har lavet en lille film om, hvordan I som 

forældre kan støtte jeres barn til at blive selvhjulpen. Filmen hedder ”Så lad dog 

barnet …. gøre det selv” og findes på YouTube. 

 

Modulskemaer  

 
Husk at aflevere modulskema for januar senest den 30. november.  

  
Modulskemaerne ligger på hjemmesiden www.sktannagade34.dk. 

 

 

Venlig hilsen  

Anja Kæmp Fagernæs, Pædagogisk leder  
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