Nyhedsbrev Uglestuen, marts 2018
Kære forældre. Rigtig hjertelig velkommen på Uglestuen.
Vi har nu sagt farvel til de fleste Ugler og starter den nye Uglestue den 2. marts 2018.
Fælles for alle børnene er, at de skal begynde i mini-sfo i foråret 2019.
Christina, Lise og Lene er personale på stuen og skal sammen med jer sørge for, at alle børn bliver
rustet til at møde skolelivet.
I samarbejde med skolen har vi drøftet, hvad der især er med til at gøre børn robuste og har derfor
valgt følgende fokusområder:

Personlige og Sociale kompetencer
Det betyder blandt andet at, børnene øver sig på, at:
 have styr på sine ting fx i garderoben
 bære sin rygsæk og lægge madpakke og drikkedunk i køleskabet
 være selvhjulpen med hensyn til tøj, fodtøj og toiletbesøg
 rumme egne og andres følelser
 koncentrere sig og fordybe sig i mindre opgaver
 vente på tur
 tage ordet i en forsamling og være synlig
 lytte til de andre og holde ud at det ikke er ”mig”, der er i fokus
 modtage, forstå og udføre en kollektiv besked
 indgå i de sociale sammenhænge

Invitation til forældremøde som afholdes på Uglestuen
Børnene vil lave en invitation til jer til forældremøde, hvor vi vil fortælle om forløbet på Uglestuen.
Vi udarbejder et ”Køleskabsskema”, som giver overblik over emner og aktiviteter vi arbejder med.
Dagsorden på forældremødet er:
 Velkommen
 Hvem er vi på Uglestuen?
 Opstart af Uglestuen og hvordan er det gået siden 2 marts 2018
 Perioden nu og frem til foråret 2019
 Spørgsmål
 Tak for i dag

Hvad sker der på Uglestuen?
Følg med i hverdagen på Uglestuen på vores info. tavle på gangen ved børnenes køleskab, i
dagbogen på reolen ved Uglestuen og på Uglerne side på Børnehusets hjemmeside.

Vi ses til forældremøde onsdag den 2. maj 2018 kl. 16 – 17.30
På glædeligt gensyn Christina, Lise og Lene

