
Nyhedsbrev december 2019 

 

Kære alle forældre, 

Det er allerede omkring 4 måneder siden vi startede på et nyt skoleår. Vi har bl.a. oplevet 

Halloween, Bag for en sag, været på Værftet i Nexø samt haft besøg af en jæger. Samtidig har vi 

haft en masse gode timer med kreative stunder, oplevelser i naturen, leg og bevægelse, samt 

fordybelse. Vi bestræber os altid på at have alsidige tilbud til børnene.  

En stor TAK skal lyde til jer forældre for den dejlige opbakning og forældrehjælp vi modtager, både 

til arrangementer, men også i hverdagen, det varmer!  

Vi er oprigtigt i julestemning og glæder os helt vildt til luciaoptog d. 12/12. Vi har rekordmange 

børn der går Lucia i år, derfor har vi været nødsaget til at flytte arrangementet til festsalen! Kom 

kl. 15:30 og hav en hyggelig eftermiddag med æbleskivehygge og børn der har gjort sig virkelig 

umage! OBS: vi sender ikke børn til bus eller andet mellem 15:00-16:30 denne dag! 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

AULA eller Tabulex? 

Vi har tidligere skrevet at vi overgår til AULA første uge i december. Bare rolig, Tabulex hænger i, 

lidt endnu. Det er stadig vigtigt at I sørger for at de aftaler der ligger på tabulex stemmer. Vi bruger 

mange ressourcer på tabulex hver dag, ressourcer vi hellere vil bruge sammen med jeres barn. 



I er blevet rigtig gode til at bruge tabulex i forbindelse med tilmelding af aktiviteter. TAK for det! Vi 

er afhængige af dette, da rigtig mange af vores/jeres børn sendes til bus, sport eller andet. – Og 

ved nogle aktiviteter er dette ikke muligt. 

 

Ankomst om morgenen 

Vi har et stort ønske om at alle børn kommer op i cafeen om morgenen, for at sige godmorgen. 

Her har vi mulighed for at spørge om barnet har spist morgenmad, samt vide hvad barnet ønsker 

at lave fra morgenstunden. 

 

Afhentning 

Vi opfordrer til at komme i god tid, når du skal hente dit barn. God tid er når barnet har mulighed 

for at afslutte sin aktivitet, samt få ryddet op efter sig. Samtidig er det vigtigt at jeres barn får en 

god afslutning i institutionen, efter en lang dag. 

 

Te-selskab 

Hver dag, fredag undtaget, har vi kl. 16.00 te-selskab. Vi mødes i cafeen, med de børn der har lyst. 

Her afrunder vi dagen med en kop te og gode snakke. I som forældre er mere end velkommen til 

at deltage, vi har også kaffe på kanden. 

 

Personalesituation 

Det faste personale i Slusen er fortsat Jens, Randi, Lis og Catja. Der udover har vi Rasmus 

(pædagogstuderende) lidt endnu, nemlig frem til 1 februar. Cho Cho (PAU elev) er i huset frem til 

april.  

1 februar får vi to nye pædagogstuderende i huset, én i 7 uger og én i et halvt år. 

 

Spillerummet – er det åbent? 

Vi har siden sommerferien skåret meget ned på brugen af spilleconsoller. Vi har sjældent 

spillerummet åbent og meget få børn ønsker at benytte rummet. Vi har et stort ønske om at være 

sammen med jeres børn; udvikle, anerkende og skabe relationer. Derfor giver det ikke mening for 

os at have fast åbent i spillerummet mandag, tirsdag, onsdag og fredag længere. 

 

 

 



Forældremøde 

I januar er der forældremøde i Slusen. Vi, samt skolebestyrelsen, ønsker at lytte til jer. Vi er 

interesserede i at vide hvad I tænker om iPads i Slusen. Ved dette møde hører I også nærmere 

omkring brugen af AULA. Nærmere info følger. 

 

De bedste hilsner fra os i Slusen  

 

 


