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Uha, som tiden dog flyver - det samme gør bladene af træerne - og 

dét i sådan en fart, at der inden længe ikke er et eneste tilbage.   

Inden vi får set os om, går vi ind i julemåneden med alt, hvad den 

bringer med sig af nisserier og hygge. 

 

Vi går derfor så småt i gang med at lave julegaveværksteder, hvor 

de børn, der har lyst, kan skrive sig på en eller to ting, som de 

gerne vil lave. 

 

Hvilke muligheder der er, vil børnene blive præsenteret for på et 

børnemøde.  Men for Jer, vil det ind til juleaften, hvor gaverne 

pakkes op, forblive en hemmelighed. 

 

Hvad der til gengæld ikke er en hemmelighed er, at vi snart kan se 

frem til en ny skole med en tilhørende STOR SFO. 

 

Børnene er dog noget bekymrede for, om vi i den nye SFO også 

får et ”musehul”.  Det kan vi love, at vi gør!!  

 

Vi får et rum med vask, som er ideelt til dette formål. Det er godt 

nok ikke så stort, som det nuværende, men er der mange børn i 

gang, breder vi os da bare til rummet ved siden af. 

 

Derudover vil der på skolen blive et dejligt lokale til værkstedsfag 

og et til sløjd, som vi også kan benytte, hvis vi har gang i større 

projekter. 

 

Musehullet er i øvrigt stadigvæk modtageligt for div. dimser 

dippedutter, toiletruller mv. 

 

Vi har en aftale med Jer om, at hvis I er under tidspres, ringer I 

bare til os, så sørger vi for at ”pakke” Jeres barn sammen og sende 



det til kæden. Denne aftale holder vi selvfølgelig ved. 

    

Men bare til info, så lader vi ikke et barn stå alene og vente, hvis 

det er efter lukketid.  Heller ikke selvom det kun skulle dreje sig 

om få minutter.  I den situation bliver vi og venter sammen med 

barnet, til det bliver afhentet .   

 

På vores børnemøder er et tilbagevendende emne, at børnene 

klager over,  at toiletterne ikke altid er særlig rare at benytte. Det 

er lige fra tis på brættet, på gulvet og til fyldte kummer. 

 

Da vi jo kun har mulighed for at tale med børnene om 

toilethygiejne, vil vi opfordre Jer til hjemme at træne, hvordan 

man overfor næste ”besøgende” viser hensyn ved brug af et toilet,  

lige fra man kommer ind, til man vasker hænder og forlader det 

igen.  

 

På personalefronten har vi desværre måtte sige farvel til Jesper. 

Vi håbede på, at han efter sin operation ville vende tilbage ”fit for 

fight”.   Det har imidlertid ikke kunnet lade sig gøre, så vi er 

blevet enige om at stoppe samarbejdet. 

 

Vi kommer til at savne ham og ønsker ham det allerbedste.   

 

Vi arbejder i stedet på at få ansat en ny medhjælper, som i 

samarbejde med Maria fremover også kan varetage arbejdet med 

førskolebørnene . 

 

Ind til da har vi heldigvis nogle gode vikarer, som dækker timerne 

- og ellers træder til, når det brænder på. Så tak til Ulla, Elena og 

Johanne.    

 

Mange hilsner fra 

Lis, Mikael, Dorthe og Annette   
  


